
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ  
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO PIBIC e PIBITI/UNIFESSPA 2022  

SELEÇÃO DISCENTE REFERENTE À BOLSA DO EDITAL PROPIT Nº 02/2022 PARA ATUAR NO 
PROJETO DE PESQUISA LINGUAGENS E DIVERSIDADES AMAZÔNICAS 

 
 

O Projeto de Pesquisa Linguagens e Diversidades Amazônicas, contemplado com 01 (uma) 
bolsa no EDITAL Nº 02/2022 da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação 
Tecnológica (PROPIT) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – Unifesspa, torna 
público a presente seleção para preenchimento de 01 (uma) vaga, mais cadastro reserva em 
mesma quantidade, para fins de bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC), que visa apoiar a criação e consolidação de grupos de pesquisa e qualificar o 
ensino de graduação na Unifesspa. A bolsa terá o valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais), com duração de 09 (nove) meses, de abril a dezembro de 2022, que será paga com 
recurso do PNAES.  
 
 
DAS VAGAS 
A seleção disponibiliza 01 (uma) vaga, que poderá ser preenchida por discente de graduação 
da Unifesspa que contemple os seguintes critérios: 
- Ser indígena; 
- Vinculado aos cursos de: Letras; Educação do campo; Sistema de Informação ou Engenharia 
da Computação. 
- Ingressou na Unifesspa via ação afirmativa (Cotas ou PSE) 
- Encontra-se em situação de vulnerabilidade socioeconômica (conforme Edital Propit 
02/2022). 
 
CRONOGRAMA  
Período de inscrições: 31/03 a 08/04/2022.  
Seleção: será remota com base no histórico escolar e nas informações fornecidas via 
formulário eletrônico. 
Divulgação do Resultado: 09/04/2022.  
Entrega da documentação e comprovações do/a discente: Até 10/04/2022 (manhã)  
Vigência das bolsas: 09 meses. Abril a dezembro de 2022.  
 
DAS INSCRIÇÕES  
 
As inscrições deverão ser efetuadas via formulário no link: 
https://forms.gle/5tbcKTmL2sJAJj4L6 
 
DA ATUAÇÃO DO BOLSISTA  

A atuação do bolsista se dará na interface entre línguas indígenas e desenvolvimento 
tecnológico com o intuito de visibilizar as línguas dos povos originários da região, 
especialmente no que diz respeito a espaços institucionalizados na sociedade, como é 
a universidade. 
 
REQUISITOS PARA SELEÇÃO (Comprovações só serão apresentadas após o resultado da 
seleção) 
 



• No âmbito do PNAES, serão selecionados(as), prioritariamente, discentes oriundos da 
rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário 
mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições federais de 
ensino superior (Art. 5º, Decreto nº 7234/2010);  
 

• Estar regularmente matriculado(a) até o penúltimo ano da graduação;  
 

• Não ter vínculo empregatício e dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades de 
pesquisa.  
 

• Ser selecionado(a) e indicado(a) pelo(a) orientador(a) para vaga de PIBIC; 

• O(A) candidato(a) selecionado(a) para a vaga de negro(preto ou pardo) no PIBIC-AF ou 
PIBITI-AF, deverá preencher campo correspondente à autodeclaração étnico-racial 
(apresentado no termo de compromisso do(a) bolsista assinado), sujeitando-se à perda de 
vaga e sanções penais eventualmente cabíveis em caso de falsa declaração;  
 

• O(A) candidato(a) selecionado(a) para a vaga de quilombola ou indígena deverá anexar 
uma declaração de pertencimento (modelo disponível na página 
Propit>Documentos>Pesquisa para PIBIC-AF ou NIT > Documentos e Formulários para 
PIBITI-AF) , sujeitando-se à perda de vaga e sanções penais eventualmente cabíveis em 
caso de falsa declaração;  
 

• O(A) candidato(a) selecionado(a) para a vaga de pessoa com deficiência no PIBIC-AF ou 
PIBITI-AF, deverá anexar comprovante de que se enquadra em uma das categorias de 
pessoas com deficiência (artigo 4o, incisos I a V, do Decreto no 3.298/1999); 
 

• Apresentar os relatórios parcial e final da bolsa; 
 

• Apresentar ao(à) orientador(a) relatório parcial (modelo disponibilizado na página da 
Propit>Pesquisa>Documentos pesquisa Pesquisa para PIBIC e NIT > Documentos e 
Formulários para bolsas PIBITI); 
 

• Apresentar ao(à) orientador(a) relatório final (modelo disponibilizado na página da 
Propit>Pesquisa>Documentos Pesquisa para bolsas PIBIC NIT > Documentos e Formulários 
para bolsas PIBITI), em até 15 dias após finalização da vigência da bolsa; 
 

• Apresentar resumo dos resultados da pesquisa, sob forma de exposição oral no SIC ou 
WDTI observando todas as regras estabelecidas pela Propit; 
 

• Não acumular a bolsa do programa PIBIC ou PIBITI com qualquer outra modalidade de 
bolsa: administrava e/ou ensino, pesquisa e extensão nos demais editais nos quais o(a) 
discente recebe bolsa e dedica até 20 horas semanais de trabalho; 
 

• Caso seja constatado duplo vínculo do(a) bolsista, o mesmo deverá devolver o valor ao 
erário; 
 

• No caso de desistência da bolsa, enviar por e-mail justificava e relatório circunstanciado 
das atividades realizadas (modelo disponibilizado na página da 
Propit>Pesquisa>Documentos Pesquisa para PIBIC e NIT > Documentos e Formulários para 
bolsas PIBITI). O relatório será apreciado pela Propit e se indeferido, o(a) bolsista ficará 
impedido(a) de participar de editais da Propit no ano seguinte; 



 

• O não-cumprimento pelo(a) bolsista dos requisitos e compromissos exigidos neste edital 
implicará a suspensão ou cancelamento da bolsa e ainda a devolução à Unifesspa, em 
valores atualizados, da(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente; 
 

• Terá direito a certificado de participação no PIBIC/Unifesspa - PNAES ou no 
PIBITI/Unifesspa - PNAES o(a) bolsista titular, que cumprir as etapas do plano de trabalho 
e apresentar os resultados no SIC ou WDTI da Unifesspa; 
 

• As notas dos candidatos referente ao índice de rendimento geral será considerada para 
classificação. 

 
Demais informações devem ser consultadas no Edital 02/2022 da Propit 
(https://editais.unifesspa.edu.br/sites/default/files/arquivos/EDITAL_N_02_2022_PIBIC-
PIBITI_PNAES_UNIFESSPA.pdf) ou também podem ser feitas pelo e-mail: 
flaviamlisboa@unifesspa.edu.br.  
 
 
 

 
Profa. Dra. Flávia Marinho Lisbôa 

Coordenadora do projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


