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EVENTOS  PERÍODO 

Data-limite de envio de Relatório/Prestação de contas para docentes e grupos de pesquisa contemplados nos               

editais de apoio 03/2017 e 04/2017 
até 31/01/2018 

Divulgação do Edital 01/2018, para registro ou renovação de projetos de pesquisa e submissão de planos de                 

trabalho para alunos de iniciação científica e tecnológica para concorrer às seguintes modalidades de bolsas               

(ou orientação de alunos voluntários):  

● PIBIC CNPq, PIBITI CNPq, PIBIC AF CNPq 

● PIBIC UFRN, PIBITI UFRN 

01/03/2018 

Indicação dos bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq que apresentaram os melhores              

trabalhos no eCICT 2017 para concorrerem à etapa nacional do Prêmio Destaque na Iniciação Científica e                

Tecnológica – Edição 2017 

02/11/2017 a 09/03/2018 

Período para registro ou renovação de projetos de pesquisa e submissão de planos de trabalho de iniciação                 

científica e tecnológica associados ao Edital 01/2018 - Edital de Bolsas de Iniciação à Pesquisa da UFRN 
01/03/2018 a 30/03/2018 

Prazo para atualização da produção docente no CV-Lattes-CNPq para concorrer aos editais 01/2018 e              

02/2018 
até 25/06/2018 

Divulgação do Edital 02/2018, para registro ou renovação de projetos de pesquisa e submissão de planos de                 

trabalhos para alunos de iniciação científica e tecnológica para concorrer à seguinte modalidade de bolsa:: 

● PIBIC EM (Ensino Médio) 

02/04/2018 

Período para registro ou renovação de projetos de pesquisa e submissão de planos de trabalhos para alunos                 

de iniciação científica e tecnológica associados ao Edital 02/2018 -  PIBIC EM (Ensino Médio) 
03/04/2018 a 30/04/2018 

Período de avaliação dos projetos e planos de trabalho relativo ao Edital 01/2018 - Edital de Bolsas de                  

Iniciação à Pesquisa da UFRN 
15/05/2018 a 25/06/2018 

Divulgação dos seguintes editais: 

● Edital 03/2018 – para concessão de apoio financeiro aos Novos Pesquisadores; 

● Edital 04/2018 – para concessão de apoio financeiro aos Grupos de Pesquisa. 

19/07/2018 

Período para registros de solicitações de apoio associadas aos editais seguintes: 

● Edital 03/2018 – para concessão de apoio financeiro aos Novos Pesquisadores; 

● Edital 04/2018 – para concessão de apoio financeiro aos Grupos de Pesquisa. 

19/07/2018 a 02/08/2018 

Prazo para atualização da produção docente no CV-Lattes-CNPq para concorrer aos editais 03/2018 e              

04/2018 
até 02/08/2018 

Prazo para atualização dos Grupos de Pesquisa no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil DGP-CNPq                

para concorrer aos editais 03/2018 e 04/2018 
até 06/08/2018 

Período de avaliação dos projetos e planos de trabalho associados ao Edital 02/2018 - PIBIC EM (Ensino                 

Médio) 
08/06/2018 a 30/06/2018 

Divulgação preliminar no SIGAA dos resultados da distribuição de cotas de bolsas de Iniciação Científica               

associadas aos editais 01/2018 e 02/2018 
11/07/2018 

Período para solicitação de reconsideração dos resultados referentes aos editais 01/2018 e 02/2018 11/07/2018 a 16/07/2018 

Visita dos membros que compõem o Comitê Assessor do CNPq, visando à apreciação de projetos, planos de                 

trabalho e pareceres atribuídos às propostas submetidas ao Edital 01/2018 
16/07/2018 a 18/07/2018 

Divulgação final no SIGAA dos resultados da distribuição de cotas de bolsas de Iniciação Científica               

associadas aos editais 01/2018 e 02/2018 
24/07/2018 

Período de avaliação dos projetos associados aos editais 03/2018 e 04/2018 06/08/2018 a 20/08/2018 

Período para indicação, pelo docente, dos alunos de iniciação científica nas modalidades de bolsas              

concedidas nos editais 01/2018 e 02/2018 

OBS: As substituições de bolsistas para cota em andamento devem ser efetivadas até o dia 5 (cinco) de cada                   

mês, sob pena de não recepção do pagamento referente ao mês vigente. 

01/08/2018 a 05/08/2018 

Divulgação preliminar dos resultados das solicitações de apoio referentes aos editais 03/2018 e 04/2018 24/08/2018 

Período para solicitação de reconsideração de resultados referentes aos editais 03/2018 e 04/2018 24/08/2018 a 03/09/2018 

Período de envio de Relatório Anual de Projetos de Pesquisa para docentes coordenadores de projetos com                

vigência iniciada ou renovada a partir de 01/08/2018 
01/08/2018 a 24/08/2018 

Período de submissão de Trabalhos Completos (antigo Relatório Final) e do vídeo de apresentação do               

trabalho para o XXIX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN - eCICT 2018 para alunos de                  

iniciação científica com planos de trabalho iniciados em 01/08/2017 

01/08/2018 a 24/08/2018 

Período de autorização, via SIGAA, dos trabalhos submetidos ao eCICT 2018 pelos respectivos orientadores 01/08/2018 a 27/08/2018 

Divulgação final dos resultados das solicitações de apoio referentes aos editais 03/2018 e 04/2018 21/09/2018 

XXIX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN - eCICT 2018 - FASE ONLINE 17 a 25/09/2018 

XXIX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN - eCICT 2018 - FASE PRESENCIAL 05 a 09/11/2018 

Data-limite de envio de Relatório/Prestação de contas para docentes e grupos de pesquisa contemplados nos               

editais de apoio 03/2018 e 04/2018 
até 31/01/2019 
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