
RESULTADO FINAL: EDITAL 046/2015  
 

Projetos e Modalidade de Bolsa de Iniciação Científica 

 

 A PROPES divulga hoje, 30/06/2015, o Resultado Preliminar do Edital 046/2015 com os  

Projetos Aprovados, divididos em 2 grupos: Grupo 1: bolsa de agências externas; Grupo 2: 

Bolsas PROIC/IFMT.  
 

Solicitamos que atentem para as informações e orientações a seguir: 
 

1. Foram selecionados/recomendados 134 Projetos de Pesquisa, sendo 71 no Grupo 1 e 63 no 

Grupo 2, conforme previsto no Artigo 17 do Edital 046/2015.  

2. Alguns projetos, mesmo com nota entre os 71 melhores, foram classificados no Grupo 2, isto 

porque o campus não possui cursos superiores, ou porque o proponente não possui no mínimo 

mestrado, conforme previa o Artigo 17 do Edital;   

3. Nos projetos classificados no Grupo 1, o pesquisador indicará bolsista da FAPEMAT ou CNPq 

(PIBIC e PIBITI); 

4. A Nota de corte para a classificação dos 71 projetos do Grupo 1 foi: 7,81; 

5.  Após a classificação do grupo 1, foram classificados mais 4 projetos por campus,  em ordem 

decrescente de nota. Exceção feita ao Campus Juína que solicitou aumenta da cota do campus 

para 8 projetos; 

6. Nos projetos classificados no Grupo 2, o pesquisador indicará bolsista do programa 

PROIC/IFMT, podendo escolher entre PROIC Graduação ou PROIC Técnico; 

7. Projetos com nota inferir a 5,0 não foram recomendados, conforme previsto no Artigo 19 do 

Edital 046/2015. Por questões éticas, a nota destes projetos não será divulgada.  

8. Modalidade de Bolsa: Na submissão dos projetos, o pesquisador respondeu uma pergunta 

referente a modalidade de bolsa de sua preferência. Entretanto, houve uma falha e o sistema não 

salvou a resposta. Portanto solicitamos que acessem o link do “google docs” que será enviado 

no e-mail do pesquisador para indicar novamente.  

9. Lembramos que nos projetos aprovados no Grupo 1, o bolsista tem que ser de curso superior 

(pode propor bolsa do CNPq ou FAPEMAT). Nos aprovados no Grupo 2, o pesquisador pode 

propor apenas bolsa PROIC, podendo ser Graduação o Técnico. 

10. Solicitamos responder o questionário “google docs” até 03/07/2015. 

11. No dia 9/07/2015 a PROPES divulgará o resultado final consolidado, com a modalidade de 

bolsa para cada projeto e o valor financeiro aprovado.  



12.  Auxilio Financeiro: A PROPES está analisando a planilha financeira dos projetos 

aprovados. Conforme previsto no artigo 35 do Edital 046/2015 o valor solicitado poderá ter 

aprovação total ou parcial.  

13. Indicação dos Bolsistas: O pesquisador já pode iniciar a escolha do bolsista. O nome do 

bolsista deve ser encaminhado ao Dirigente de Pesquisa do Campus, juntamente com a 

documentação prevista no edital.  

14.  Reunião com os Bolsistas indicados: O dirigente de pesquisa do Campus deverá reunir 

com todos os bolsistas, antes do encaminhamento dos nomes a PROPES. A PROPES enviará 

orientações/informações aos dirigentes de pesquisa para organizar a reunião com os bolsistas. 

O prazo para a realização da reunião com os bolsistas é 07/08/2015; 

15.  O prazo para envio da documentação dos bolsistas à PROPES é 10/08/2015; 

16.  Todos os projetos deverão ter o seu o seu início em 01/08/2015 e término previsto para 

31/07/2016.   

 

 

Cuiabá, 30 de junho de 2015 

 

 

 

 


