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Edital de Seleção de Bolsista de Iniciação Científica 

Resultado final 
 

Abaixo a relação dos alunos selecionados para atuarem como bolsistas no COPS entre 
2020-2021: 
 

DISCENTE SITUAÇÃO ORIENTADORA MODALIDADE 
DE BOLSA 

CRISTIANE MIRANDA 
AGUIAR 

Aprovada Camilla 
Tavares 

PIBIC/Voluntário 

FRANCISCA NATHALIE DA 
COSTA PEREIRA 

Aprovada Isabele Mitozo PIBIC/CNPq 

ANGELA LIMA FREITAS Aprovada - - 

FELIPE RIBEIRO SOUSA Desclassificado 
Motivo: não 
apresentou carta de 
intenção 

- - 

 
 Informações sobre a inscrição e documentação: 
 
1. As inscrições dos bolsistas com financiamento CNPq, CNPq-Af (Ações Afirmativas), 
FAPEMA, UFMA, além de voluntários, deverão ser realizadas até o dia 04 de setembro 
de 2020, no SIGAA, seguindo as etapas de acordo com a categoria de implantação de 
bolsas. 
 
2. Os discentes interessados nas oportunidades de bolsas de iniciação científica deverão 
se inscrever no SIGAA, seguindo as orientações do tutorial do discente 
PIBIC(http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/69PC5QaqKN3w8XV.pdf),  
manifestando interesse em ser bolsista para atuar em um plano de trabalho 
selecionado. Em seguida, o orientador deverá seguir o tutorial de seleção do 
bolsista/voluntário(http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/LbYissQ1VVMH85v.pdf) 
 
3. É obrigatória a inscrição no SIGAA para todas as modalidades de bolsa (CNPq, CNPq-
AF, FAPEMA e UFMA) e voluntários. A falta do cadastro inviabiliza a implantação da 
bolsa, entrega de relatórios, substituição do bolsista ou cancelamento da própria bolsa. 
 
4. O discente deve estar regularmente matriculado em curso de graduação e cursando 
do segundo ao penúltimo período do curso, ter coeficiente de rendimento acumulado 
igual ou superior a 6,0 e possuir currículo lattes atualizado. A atualização do currículo 

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/69PC5QaqKN3w8XV.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/LbYissQ1VVMH85v.pdf


 
lattes nos últimos dois meses é um passo indispensável para a implementação das 
bolsas modalidade CNPq e CNPq-Af. 
 
5. Bolsistas CNPQ e CNPq-Af 
 
Os bolsistas selecionados pelo financiamento CNPq e CNPq-Af receberão um e-mail do 
órgão com o termo de aceite que deverá ser preenchido e reencaminhado à instituição 
(verifique na sua caixa de entrada e SPAM após 6 de setembro de 2020). 


