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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

FACULDADES INTEGRADAS APARICIO CARVALHO, FIMCA/METROPOLITANA
EDITAL COPE – FIMCA - 12/2009
SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/FIMCA/CNPq - 2009/2010

Estão abertas até 08 de fevereiro de 2009, das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00, na Secretaria
do CIFICE, as inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/FIMCA/CNPq, de acordo com as Instruções FIMCA para o PIBIC 2009/2010, da

Coordenação de

Pesquisa da FIMCA disponível no endereço: http://www.fimca.com.br/cifice. A inscrição deverá ser feita em
formulário próprio disponível no endereço: http://www.fimca.com.br/cifice, acompanhada dos documentos
comprobatórios necessários, descritos na ficha cadastro de inscrição. A classificação das solicitações dentro
das categorias, conforme as instruções, será feita com base na qualidade do projeto e no desempenho
acadêmico do(a) aluno(a), pela análise do seu histórico escolar não expurgado, utilizando-se a sua média
ponderada, e permitindo-se no máximo 20% de reprovações em disciplinas no momento da inscrição, limitadas
a quatro disciplinas no total, para que o(a) aluno(a) seja elegível. Obs: Não pode ter reprovação.
Recomendamos a leitura da Resolução Normativa (http://www.fimca.com.br/resoluçãonormativa). Chamamos a
atenção para que seja feita conferência prévia dos documentos a serem anexados, e que observem o
prazo de inscrição.

Lembramos aos senhores alunos que atualizem seus dados cadastrais (CPF, RG, Endereço
etc) junto a Secretaria de Graduação da Unidade.
A Secretaria do CIFICE não está autorizada a receber inscrições fora dos prazos. Só
serão aceitas inscrições com documentação completa e dentro do prazo.
Os casos não previstos nestas normas serão resolvidos pela Comissão de Pesquisa da FIMCA no que lhe
compete.
Comissão de Pesquisa/FIMCA,11/12/2009.
Links relacionados:
Resolução Normativa do CNPq: (http://www.fimca.com.br/resoluçãonormativa).
Formulário de inscrição: (http://www.fimca.com.br/cifice).
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