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NOTA TÉCNICA  

 

 

EDITAL DE BOLSA DE INCENTIVO A PESQUISAS RELACIONADAS À  

COVID-19 / SARS-Cov-2  

 
 

A PROPEP vem, por meio desta, comunicar que: 
 

- Considerando as férias coletivas compulsórias estabelecidas pela PROGESP em 
comunicado emitido no dia 05/05/2020 e ratificado hoje, 07/05/2020; 

 
- Considerando que a versão anterior do referido edital foi publicada em caráter 

emergencial; 
 
- Considerando que aquela versão teve como base os editais de Iniciação Científica e 

Tecnológica da UNCISAL, que deixam de contemplar alguns itens imprescindíveis para o 
edital de concessão de bolsas em questão, voltado para servidores da instituição; 

 
-  Considerando algumas solicitações de esclarecimento já enviadas até o momento ao 

e-mail da PROPEP e da Supervisão de Pesquisa/PROPEP; 
 

Verificou-se a necessidade de realizar alterações no edital publicado em 05/05/2020. 
Seguem: 

 
1. Modificação do título, que passa a ser “EDITAL DE BOLSA DE INCENTIVO A 

PESQUISAS RELACIONADAS À COVID-19 / SARS-Cov-2 PARA SERVIDORES 
DOUTORES DA UNCISAL”, de forma a facilitar o entendimento mediante a identificação 
da categoria que pode concorrer,  assim evitando confusão com o edital para alunos de 
Iniciação Científica e Tecnológica, também aberto neste momento; 

 

2. Prorrogação das datas referentes ao calendário que permeia o processo, referente às 
previsões de datas relativas ao processo passa a vigorar da seguinte forma: 

 

 

 



 

 

3. Retificação do item 3.1, letra b, habilitando somente profissionais Doutores a 
coordenarem o projeto, deixando claro que isso não exclui que profissionais com outras 
titulações tomem parte da equipe executora; 

4. Ajuste do item 3.1, letra f, explicando que o Coordenador deve estar em exercício 
durante a vigência do projeto, mas não necessariamente presente na instituição; 

5. Ajuste no item 3.2, letra b, informando prazos relativos à submissão ao Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) da UNCISAL ou ao Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) e 
respectiva aprovação para realização da pesquisa; 

6. Detalhamento, no item 4, letra d, de alguns critérios de avaliação e equipe executora; 

7. No item 4, letra f, eliminação de um dos critérios de desempate que passa a não ter 
coerência com o Edital; 

8. Inclusão dos itens 8.2 e 8.3, a respeito da emissão de declarações e certificados de 
participação; 

9. O cronograma de execução do projeto, observado no item 8 do anexo I do referido 
edital (Orientações para o projeto de pesquisa), por consequência, também sofre 
alteração, devendo-se considerar o início das atividades no mês de Agosto de 2020 e 
não no mês de julho, como previsto anteriormente; 

10. Inclusão do item “Orçamento” no anexo I (Orientações para o projeto de pesquisa). 

 
Por fim, alertamos aos que estão aptos a concorrer a este edital que fiquem atentos ao 

clicar no link para a submissão da proposta na Plataforma de Iniciação Científica (PIC) da 
UNCISAL, visto que há 2 editais abertos cujo processo ocorrerá, até um dado momento, em 
paralelo. 

Estamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas adicionais, através do e-mail da 
Supervisão de Pesquisa: supe@uncisal.edu.br. 

 
 

Maceió, 08 de maio de 2020. 
 

 
Profª. Drª. Klaysa Moreira Ramos                            Profª. Drª. Mara Cristina Ribeiro          
     Supervisora de Pesquisa                              Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

Período de inscrições na Plataforma de 

Iniciação Científica da UNCISAL 

De 07/05/2020 a 25/05/2020 15/06/2020, 

até 23h59min.  

Habilitação das inscrições (Plataforma 

de Iniciação Científica da UNCISAL). 

Previsto para até 27/05/2020 18/06/2020 

Divulgação do resultado preliminar Previsto para até 22/06/2020 20/07/2020 

Pedido de reconsideração Até 48h após a liberação do resultado 

preliminar 

Divulgação dos resultados finais Previsto para até 29/06/2020 28/07/2020 

Inserção dos documentos 

complementares dos aprovados na 

seleção 

Até o dia 06/07/2020 04/08/2020 


