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PROPPG - UNILAB 
Perguntas Frequentes 
 

 

O que é a CPQ? 

A Coordenação de Pesquisa (CPQ) é uma unidade vinculada e subordinada diretamente à 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e tem um(a) Coordenador(a)  nomeado pelo 

Reitor. De maneira geral, a CPQ atua na implementação e na gestão das políticas e 

atividades de pesquisa da Unilab. Conheça mais do trabalho da CPQ através do link 

http://proppg.unilab.edu.br/index.php/pesquisa/. 

 

O que é o PIBIC/PIBITI? 

É o Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC) e Tecnológica (PIBITI) que 

objetiva despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de 

graduação ou ensino fundamental, médio ou profissionalizante de escolas públicas, 

mediante sua participação em projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação, assim como estimular docentes-pesquisadores a envolverem estudantes de 

graduação e/ou ensino fundamental, médio ou profissionalizante de escolas públicas nas 

atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. 

 

Quais são os critérios de seleção dos bolsistas de IC e de IC voluntários? 

I. Estar matriculado regularmente em curso de graduação da Unilab ou no ensino 

fundamental, no ensino médio ou no ensino profissional de escolas públicas; 

II. Ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq; 

III. Ser apresentado como candidato por apenas um pesquisador; 

IV. Não possuir, na vigência da bolsa, relação de trabalho ou outra modalidade de bolsa, 

excetuada a ajuda do Plano Nacional de Assistência Estudantil ou equivalente;  

V. Ter carga horária disponível, de 12 (doze) a 20 (vinte) horas semanais. A quantidade 

de horas exatas é determinada no plano de trabalho do aluno no projeto; 

VI. Não possuir pendências junto à Coordenação de Pesquisa (CPQ)/Proppg. Para 

saber mais, consulte a legislação específica sobre pendências, disponível em 

http://proppg.unilab.edu.br/index.php/normas-da-pesquisa/. 

 

http://proppg.unilab.edu.br/index.php/pesquisa/
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Obs: Bolsistas de graduação deverão ter coeficiente de rendimento acadêmico maior ou 

igual a 7.  Ressalta-se que a bolsa de Iniciação Científica e/ou Tecnológica é nominal e 

intransferível. 

 

Qual o período de vigência das bolsas do PIBIC e do PIBITI?  

As Bolsas de Iniciação Científica têm, em geral, duração de 12 meses, mas isso depende 

do edital em questão. 

Quando é realizado o pagamento das bolsas? 

Geralmente, o pagamento das bolsas do CNPq é realizado no quinto dia útil do mês. 

Contudo, as demais agências de fomento usam o décimo dia corrido como referência. 

 

Qual a documentação necessária para a indicação de bolsista do PIBIC ou do PIBITI? 

A documentação pode mudar de acordo com as exigências de cada agência de fomento. 

Contudo, em geral, é solicitada a seguinte documentação: 

I. Documentação gerada a partir do preenchimento do Formulário de Inscrição de 

Bolsista (disponível em http://proppg.unilab.edu.br/index.php/formularios/); 

II. Documento com foto: 

Para estudantes brasileiros: RG ou CNH 

Para estudantes internacionais: Folha de rosto do passaporte ou RNE; 

III. CPF; 

IV. Histórico escolar atualizado; 

V. Comprovante de matrícula do período letivo atualizado; 

VI. Currículo (modelo Lattes/CNPq); 

VII. Comprovante de conta bancária exigida pela agência de fomento. 

 

Como ocorre o cancelamento e a substituição de bolsista? 

Os pedidos de cancelamento e/ou substituição de bolsistas devem ser encaminhados à 

Coordenação de Pesquisa, do dia 01 ao dia 10 de cada mês, mediante a entrega da 

seguinte documentação, disponível em devidamente preenchida e assinada: 

I. Relatório Parcial/Final de Iniciação Científica;  

II. Avaliação de desempenho do Bolsista/Voluntário; 

III. Frequência mensal referente ao último mês em atividade; 

IV. Formulário de desligamento do Bolsista/Voluntário disponível no site da Proppg.  

 

A indicação de novo bolsista, mediante entrega de documentação, deverá ser feita no 

momento do pedido de desligamento do bolsista atual ou, no máximo, 30 dias após o 

cancelamento. Os bolsistas substituídos não podem retornar ao sistema durante a vigência 

da mesma cota institucional. Será admitida a indicação de alunos voluntários nos casos em 
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que o projeto conte, no mínimo, 06 (seis) meses entre a data da indicação e o prazo para 

o término. 

 

Quantas horas semanais o bolsista do PIBIC ou PIBITI deverá se dedicar à bolsa? 

Carga horária semanal de 12 a 20 horas semanais. Ressalta-se que a quantidade de horas 

extras é determinada no plano de trabalho do bolsista no projeto. 

 

Como deve ser enviada a frequência do bolsista? 

A frequência dos bolsistas deverá ser enviada através do Módulo de Pesquisa, no Sigaa. A 

CPQ promoveu um treinamento com essa funcionalidade. O treinamento pode ser conferido 

através do link a seguir: 

http://proppg.unilab.edu.br/index.php/pesquisa/nova-forma-de-enviar-o-relatorio-de-

frequencia-do-bolsista-de-pesquisa/ 

  

Qual a documentação solicitada pelo Sistema CEP/Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa - CONEP?  

I. Carta de encaminhamento do projeto ao CEP/UNILAB (formato PDF); 

II. Folha de Rosto assinada por um responsável da Instituição proponente (formato 

PDF); 

III. Projeto de Pesquisa redigido em português contendo: título, autores, resumo, 

embasamento teórico, justificativas, objetivos, participantes, delineamento, 

metodologia (incluindo instrumento de coleta de dados), cronograma de execução 

do projeto (com detalhamento por período), orçamento detalhado com as respectivas 

fontes de financiamento e bibliografia (formato PDF); 

IV. Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE); 

V. Termo de Assentimento Livre Esclarecido (TALE); 

VI. Termo de Fiel Depositário (formato PDF); 

VII. Termo de anuência do responsável pelo setor/instituição onde será realizada 

a pesquisa (formato PDF); 

VIII. Declaração de Ausência de Ônus (formato PDF); 

IX. Currículo Lattes da equipe executora da pesquisa (formato PDF). 

 

Onde posso consultar o quantitativo disponível de bolsas do PIBIC e do PIBITI? 

O quantitativo de bolsas pode ser consultado no seguinte link: 

http://proppg.unilab.edu.br/index.php/quantitativos-de-bolsas-do-pibic-unilab/ 

 

Onde posso consultar informações a respeito dos projetos de pesquisa 

contemplados com bolsas do PIBIC ou do PIBITI, bem como dos projetos de pesquisa 

cadastrados no Fluxo Contínuo da Unilab? 

http://proppg.unilab.edu.br/index.php/pesquisa/nova-forma-de-enviar-o-relatorio-de-frequencia-do-bolsista-de-pesquisa/
http://proppg.unilab.edu.br/index.php/pesquisa/nova-forma-de-enviar-o-relatorio-de-frequencia-do-bolsista-de-pesquisa/
http://proppg.unilab.edu.br/index.php/quantitativos-de-bolsas-do-pibic-unilab/
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Você pode pesquisar todos os projetos cadastrados junto à CPQ/Proppg acessando o 

seguinte link: 

https://proppg.unilab.edu.br/index.php/projetos-de-pesquisa/ 

 

Como o orientador do PIBIC ou do PIBITI solicita a inclusão de um aluno voluntário 

no seu projeto? 

Existe um processo no painel de processos da CPQ que explica isso direitinho :)  

Consulta lá: http://proppg.unilab.edu.br/forms/paineis/processos/ 

 

Como solicitar uma declaração de participação em projeto do PIBIC, do PIBITI ou 

cadastrado em Fluxo Contínuo?  

 

Para emitir declaração de comprovação de participação em projeto do PIBIC, do PIBITI ou 

cadastrado em Fluxo Contínuo, basta acessar o Sistema de emissão de declarações no 

seguinte link: https://proppg.unilab.edu.br/forms/sistemas/ 

O citado sistema foi feito para que docentes e discentes da Unilab, que participaram de 

projetos de pesquisa, possam emitir suas declarações de participação em projetos. O login 

nesse sistema é feito com as mesmas credenciais do Sigaa. 

Caso não possua credenciais de acesso ao Sigaa, o pesquisador poderá enviar um 

e-mail para o PIBIC (pibic@unilab.edu.br) com a solicitação da declaração de 

participação. 

 
Quantos programas de Mestrados estão 

sendo ofertados? Nove programas nas modalidades acadêmico e profissional. 

Quantos Cursos de Especialização estão sendo 

ofertados? Sete cursos na modalidade semipresencial ou à distância 

Quais cursos de mestrado a Unilab oferece? 

Mestrado Acadêmico em Enfermagem, Mestrado Acadêmico em 
Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis, Mestrado 

Interdisciplinar em Humanidades, Mestrado em Energia e Meio 
Ambiente, Mestrado em Estudos da Linguagem, Mestrado 

Profissional em Matemática, Programa Associado em Antropologia, 
Programa Associado em Ensino e Formação Docente. 

Quais cursos de especialização a Unilab 

oferece? 

Ciências é 10, Gênero, Diversidade e Direitos Humanos, Gestão 
Pública, Gestão em Saúde, Literaturas Africanas de Língua 

Portuguesa, Metodologias Interdisciplinares e Interculturais para o 
Ensino Fundamental e Médio, Segurança Alimentar e 

Nutricional,Residência Agroecológica 
 

https://proppg.unilab.edu.br/index.php/projetos-de-pesquisa/
http://proppg.unilab.edu.br/forms/paineis/processos/
https://proppg.unilab.edu.br/forms/sistemas/
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Qual o objetivo do mestrado acadêmico ? 

Preparar pesquisadores e profissionais para desenvolver e difundir a 
pesquisa científica, tecnológica e de inovação nas diversas áreas do 

conhecimento. 

Qual o objetivo do mestrado profissional? 

Capacitar profissionais nas diversas áreas do conhecimento 
mediante o estudo de técnicas, processos ou temáticas que atendam 

alguma demanda do mercado. 

Qual o objetivo dos cursos de especialização 

Lato Sensu? 
Realizar complementação, ampliação e atualização dos 

conhecimentos teórico-prático em determinados domínios do saber. 

Qual o objetivo dos cursos de 

aperfeiçoamento Lato Sensu? 

Objetivam o aprofundamento de conhecimentos e habilidades 
técnicas em domínios específicos do saber, com objetivos técnico-

profissionais. 

Qual o objetivo  dos cursos de MBA Lato 

Sensu? Objetivam à especialização de profissionais da área de gestão. 

Em que se destina os cursos de residência 

multiprofissional em saúde e residência 

médica? 
Objetivam proporcionar ensino e treinamento voltados para o 

profissional da área de saúde. 

Como solicitar a emissão de diploma de 

mestrado? 

Após a conclusão do 8º passo no SIGAA (envio da versão corrigida da 
dissertação), devem solicitar aos discentes que enviem a 
documentação completa para instauração do processo 
administrativo de expedição de diploma de mestrado, a 

coordenação abre processo solicitando a emissão do diploma. 

Como solicitar a emissão de certificado de 

especialização? 

Após a entrega de formulário de requerimento, juntamente com a 
documentação exigida pelo estudante, o IEAD abre processo 

solicitando a emissão do certificado de especialização. 

Quando terá seleção de bolsa para mestrado? 

Após o processo seletivo de entrada de estudantes, caso haja bolsa 
disponível, a coordenação do curso abre chamada para selecionar os 

bolsistas. 

Preciso procurar antecipadamente um 

professor orientador para 

aprovação no mestrado? 
Sugerimos acessar o site do programa e realizar a leitura das 
condições para ingresso, requisitos, referência bibliográfica. 

Como posso ingressar em uma pós-

graduação? 

 acessar o site do programa e realizar a leitura das condições para 
ingresso, requisitos, referência bibliográfica. 
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