
 

Convocação para 1a.Reunião – Programa Institucional de Iniciação Científica 

Termo de Concessão e Compromisso 

PIBIC-PIVIC (2020-2021) 

 
Prezados professores orientadores e alunos orientados, 

Inicialmente a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) e a Coordenação de Pesquisa da UniRV 

lhes parabenizam pela aprovação na Chamada PIBIC/PIVIC (2020-2021) relativa ao Programa 

Institucional de Iniciação Científica (IC) da Universidade de Rio Verde. 

 

Conforme divulgado no Resultado Final, os professores orientadores e respectivos alunos orientados 

deverão, obrigatoriamente, estar presentes na 1ª Reunião a ser realizada no dia 10 de Agosto de 2020, 

as 18:00h, via GoogleMeet, para estabelecimento das normas do Programa e orientações quanto aos 

Termos de Concessão e Compromisso. Os ausentes (orientador e orientado) da 1ª Reunião terão suas 

propostas selecionadas excluídas do programa. 

 

Segue o link da 1ª Reunião PIBIC-PIVIC (2020-2021) – Dia 10/Agosto/2020 – 18:00h:  

https://meet.google.com/xph-xgva-adz 

 

Na ocasião da Reunião serão dadas as instruções para preenchimento e envio dos referidos Termos: 

 

- PIBIC-CNPq  

https://drive.google.com/file/d/1OfGQ3yjsT3K7YGDtEwYVEIJTmOvlvwTN/view?usp=sharing  

 

- PIBIC-UniRV 

https://drive.google.com/file/d/1YIdSkbsZyqBaoIHy5bFjKu_5i5C6stkU/view?usp=sharing  

 

- PIVIC  

https://drive.google.com/file/d/1DcCf3hmpTZPKacEKoC1ccVPGn4SCmsgu/view?usp=sharing  

 

Acadêmicos selecionados como PIBIC, possuidores de bolsa/benefício da UniRV ou de outras 

instituições, deverão apresentar via e-mail, 7 dias antes à data da referida reunião, o termo de 

desistência da bolsa/benefício que possua, caso opte em manter-se com bolsa PIBIC. 

 

É importante atentar-se que o acadêmico selecionado para o Programa de Iniciação Científica deverá 

colar grau somente após término da vigência do projeto PIBIC-PIVIC (2020-2021). 

 

Acadêmicos selecionados na modalidade PIBIC-CNPq devem atentar-se à abertura de conta corrente 

no Banco do Brasil, a qual deverá estar ativa (com movimentação financeira prévia) até a ocasião da 1ª 

reunião de IC. Além disso, verificar se o e-mail cadastrado na Plataforma Lattes (Currículo Lattes) 

ainda é válido e possui acesso, pois será esta a forma de contato para cadastro da bolsa junto ao CNPq. 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) e a Coordenação de Pesquisa da UniRV parabenizam e 

agradecem a todos os orientadores e alunos. 

 

Nos vemos na 1ª Reunião do Programa PIBIC-PIVIC 2020-2021. 

 

--  

Programa Institucional de Iniciação Científica - UniRV 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação - UniRV 

Contato: (64) 3611 - 2219 

Fazenda Fontes do Saber, Campus Universitário 

Rio Verde - GO 
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