
PRIMEIRO ADITIVO EDITAL FAPERGS 03/2019 - PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE INICIAÇÃO 

TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO – PROBIC/PROBITI 

 
A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL – FAPERGS, torna público o presente aditivo ao Edital 03/2019 – 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE 
INICIAÇÃO TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO – PROBIC/PROBITI, alterando o 
texto do edital e incluindo o item 4.1 e 4.2, conforme redação abaixo: 
 
4.1 Do Bolsista 
 
a) Ser brasileiro ou estrangeiro com situação regular no País; 
b) Estar regularmente matriculado, em curso de graduação oferecido por 
instituição de ensino com sede no estado do Rio Grande do Sul, durante toda a 
vigência da bolsa; 
c) Não ter reprovação em disciplinas diretamente relacionadas com a área do 
projeto de pesquisa; 
d) Não ter vínculo empregatício, nem ser beneficiário de outra bolsa 
concedida pela FAPERGS ou por qualquer outra agência de fomento à 
pesquisa; 
e) Estar obrigatoriamente cadastrado como pesquisador no SigFapergs e 
anexar cópia do CPF/RG (ambos os lados do documento) e do Comprovante 
de Matrícula do semestre em curso. 

 
4.2 Do Orientador  
 
Apresentar, no prazo estabelecido pelo edital, para a Comissão Interna de 
Seleção e Avaliação, o plano de trabalho vinculado a um projeto de pesquisa, 
de acordo com os critérios e exigências estabelecidas neste Edital e no edital 
de seleção; 
Indicar o aluno candidato à bolsa, no prazo estabelecido no edital de seleção; 
Ter título de doutor, com comprovada experiência na área de pesquisa e 
formação de recursos humanos; 
Manter vínculo empregatício (celetista ou estatutário) com a instituição 
participante ou, se aposentado, manter atividades acadêmico-científicas ou 
tecnológicas e de inovação oficialmente vinculadas a uma ICT pública ou 
privada sem fins lucrativos; 
a) Assumir compromisso formal com as atividades do bolsista, envolvendo: 
 

 A orientação do bolsista nas diversas fases do trabalho de 
pesquisa, incluindo elaboração de relatórios técnico-científicos e de 
outros meios para divulgação dos resultados; 

 A permissão e o estabelecimento de adequadas condições de 
acesso às instalações laboratoriais ou outras imprescindíveis para a 
execução do plano de trabalho do bolsista; 

 O acompanhamento e apoio às exposições dos trabalhos 
realizados pelo bolsista em congressos, seminários ou outros eventos 
e por ocasião do Seminário de Iniciação Científica e/ou Tecnológica e 
de Inovação, a ser realizado pela instituição participante. 



b) Indicar as fontes de recursos que assegurem a execução do projeto de 
pesquisa a que se vincula o plano de trabalho do bolsista. 

 
4.2.1 Cada pesquisador poderá receber sob sua orientação, no máximo, 02 
(dois) bolsistas, no âmbito deste Programa. 
 
4.2.2 É vedado ao orientador repassar diretamente a outro pesquisador a 
orientação de seus bolsistas. Em casos de eventual impedimento, o orientador 
deverá comunicar o fato à Comissão Interna de Seleção e Avaliação, que 
deliberará acerca da continuidade da execução do projeto de pesquisa e a 
orientação do aluno por outro pesquisador, autorizando-a, desde que a 
substituição não cause prejuízos ao bolsista ou ao projeto de pesquisa, casos 
em que caberão os procedimentos de cancelamento da bolsa. 
 
Mantêm-se inalteradas as demais disposições do Edital não expressamente 
modificadas por este Termo Aditivo. 
 
 
Porto Alegre, 12 de abril de 2019. 
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Diretor Técnico-científico 
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