
 
CRONOGRAMA DOS EDITAIS 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008/2019 e 009/2019/PROPE 

PIBIC / PIBITI / PIBIC-Af / PIDAC-Af / PIDAC-Artes-Af / PIBIC-EAD / PIBIC-Jr / Fapemig / CNPq / UFSJ e PIIC 
 

Divulgação do calendário de IC 11/12/2018 
Lançamento dos Editais de IC  03/01/2019 
Período de inscrições do Edital 002/2019/PROPE (Este edital distribui bolsas de IC aos 
pesquisadores contemplados com recursos em chamadas da Fapemig e do CNPq) 

07 a 12/03 

Divulgação do resultado inicial do Edital 002/2019/PROPE 18/03 
Período para recursos 19 a 20/03 
Divulgação do resultado final do Edital 002/2019/PROPE 22/03 
Período de inscrições dos Editais 003, 004, 005, 006, 007, 008/2019 e 009/2019 18/03 a 06/05 
Data e horário final para o envio eletrônico1 06/05, às 15h 
Divulgação dos inscritos  08/05 
Divulgação do primeiro resultado dos Editais 003, 004, 005, 006, 007, 008/2019 e 
009/2019 17/06 

Período para pedidos de reconsideração 18 a 24/06 
Prazo final para os contemplados com bolsa PIBIC/CNPq no Edital 002/2019 enviarem 
arquivo único com Título, Plano de Trabalho e Cronograma à PROPE 30/06 

Divulgação do resultado final dos Editais 003, 004, 005, 006, 007, 008/2019 e 009/2019 
após análise dos pedidos de reconsideração 

04/07 

Indicação do aluno para os projetos aprovados no resultado final (com vigência de agosto 
a julho) 

04 a 15/07 

Envio do Termo de Compromisso assinado (projetos com vigência de agosto a julho) 04/07 a 07/08 
Resposta ao termo de aceite enviado pelo CNPq aos bolsistas 01 a 11/08 
Prazo final para os contemplados com bolsa PIBIC/Fapemig no Edital 002/2019 enviarem 
arquivo único com Título, Plano de Trabalho e Cronograma à PROPE 

30/11 

Indicação do aluno para os projetos aprovados no resultado final (com a vigência de 
março a fevereiro) 

01 a 20/02/20 

Envio do Termo de Compromisso assinado (projetos com vigência de março a fevereiro) 01/02 a 10/03/20 

 

O Edital 009/2019/PROPE/NEAD - PIBIC-EAD/CAPES foi cancelado por motivo de 
contingenciamento de recursos financeiros. 

                                                 
1 Haverá tolerância de uma hora para eventuais finalizações da submissão dos projetos. Aqueles que não tenham sido finalizados 
dentro do prazo, pressionando-se a opção “confirmar”, não serão considerados para análise. 


