EDITAL Nº 55/UNOESC-R/2020
1º TERMO ADITIVO
O Reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc, Prof. Aristides Cimadon, no uso de
suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público o presente termo aditivo ao edital nº
55/Unoesc-R/2020, publicado em 21 de dezembro de 2020, que dispõe do processo de seleção de
projetos de pesquisa de Iniciação Científica/Tecnológica - IC/T ou de Extensão – Art. 171
(FUMDES), para compor o Banco de Projetos da Unoesc, no ano de 2021.
Art. 1º Prorrogar o prazo de inscrições das propostas dos projetos até 05/03/2021.
Art. 2º Publicar o planejamento e o cronograma das atividades de vinculação dos projetos e
bolsistas beneficiados com Bolsa de Pesquisa no Uniedu, conforme segue:
RESPONSÁVEL
UNOESC
Coordenação de
Pesquisa, Pósgraduação, Extensão e
Inovação - CPPGEI
ALUNOS
BENEFICIADOS
UNIEDU – BOLSA
DE PESQUISA

PROFESSORES

ATIVIDADES
Publicação da lista preliminar dos projetos selecionados e
os e-mails com o contato dos professores proponentes.
Envio da homologação dos projetos classificados aos emails dos alunos beneficiados com bolsa de Pesquisa do
UNIEDU para candidatura.
A partir da homologação dos projetos, os alunos deverão
escolher 1 (um) dos projetos listados, com o qual tenham
formação compatível ou habilidades para desenvolvê-lo, e
se disponibilizar ao professor responsável diretamente via
e-mail descrito na homologação.
Diante da candidatura do aluno e da concordância entre as
partes, o professor deverá formalizar o vínculo do bolsista
ao projeto, enviando e-mail aos respetivo setor de pesquisa
do campus: pesquisa.jba@unoesc.edu.br;

DATA
17/03/2021

26/03/2021

Até 29/03/2021

Até 01/04/2021

pesquisa.smo@unoesc.edu.br; pesquisa.vda@unoesc.edu.br;
pesquisa.xxe@unoesc.edu.br; pesquisa.cco@unoesc.edu.br

UNOESC

Homologação da classificação final dos projetos e alunos
vinculados

Até 30/04/2021

Art. 3º As orientações específicas deste processo constam do presente edital item 6. Da
homologação e vinculação dos bolsistas.
Continuam em vigor todos os demais itens do edital original.

Joaçaba/SC, 26 de fevereiro de 2021.

Prof. Aristides Cimadon,
Reitor da Unoesc.

