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22 - Proc. nº 23079.014177/2013-46 - CCS/INJC 

Incorporação dos bens constantes de fls. 04 e 09 do processo, adquiridos com 

recursos da FAPERJ, ao patrimônio da UFRJ. 

Autorizada, por unanimidade, a incorporação. 

23 - Proc. nº 23079.014178/2013-09 - CFCH/ESS 

Incorporação dos bens constantes de fls. 03 e 04 do processo, adquiridos com 

recursos da FAPERJ, ao patrimônio da UFRJ. 

Autorizada, por unanimidade, a incorporação. 

24 - Proc. nº 23079.014180/2013-50 - CCJE/FACC 

Incorporação dos bens constantes de fls. 03, 04 e 07 do processo, adquiridos com 

recursos da FAPERJ, ao patrimônio da UFRJ. 

Autorizada, por unanimidade, a incorporação. 

25 - Proc. nº 23079.014181/2013-13 - CLA/FL 

Incorporação dos bens constantes de fls. 02, 04 e 06 do processo, adquiridos com 

recursos da FAPERJ, ao patrimônio da UFRJ. 

Autorizada, por unanimidade, a incorporação. 

26 - Proc. nº 23079.014184/2013-01 - CCS/I.Biologia 

Incorporação dos bens constantes de fls. 02, 06, 08, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 36, 

39, 41, 44, 46, 49, 52, 56, 60, 66, 78, 104, 109, 115, 119, 124 e 128 do processo, 

adquiridos com recursos da FAPERJ, FUJB e CAPES, ao patrimônio da UFRJ. 

Autorizada, por unanimidade, a incorporação. 

27 - Proc. nº 23079.015379/2013-04 - CFCH/IFCS 

Incorporação dos bens constantes de fls. 02, 06, 13, 19, 28, 32, 35, 40, 43, 53, 75, 

87, 110, 133, 140, 143, 146, 149, 155 e 161 do processo, adquiridos com recursos 

da FAPERJ, ao patrimônio da UFRJ. 

Autorizada, por unanimidade, a incorporação. 

28 - Proc. nº 23079.015381/2013-48 - CCS/IESC 

Incorporação dos bens constantes de fls. 02, 03, 06, 07 e 09 do processo, adquiridos 

com recursos da FAPERJ, ao patrimônio da UFRJ. 

Autorizada, por unanimidade, a incorporação. 

29 - Proc. nº 23079.015382/2013-00 - CCJE/FACC 

Incorporação dos bens constantes de fls. 02, 03 e 06 do processo, adquiridos com 

recursos da FUJB, ao patrimônio da UFRJ. 

Autorizada, por unanimidade, a incorporação. 

30 - Proc. nº 23079.015383/2013-73 - CCS/IPPMG 

Incorporação dos bens constantes de fls. 02, 04 e 16 do processo, adquiridos com 

recursos da FAPERJ, ao patrimônio da UFRJ. 

Autorizada, por unanimidade, a incorporação. 

31 - Proc. nº 23079.015384/2013-36 - CCS/FO 

Incorporação dos bens constantes de fls. 02, 05, 08 e 11 do processo, adquiridos 

com recursos da FAPERJ, ao patrimônio da UFRJ. 

Autorizada, por unanimidade, a incorporação. 

32 - Proc. nº 23079.015448/2013-17 - CCS/IMPPG 

Incorporação dos bens constantes de fls. 02, 04, 06, 08, 10 e 12 do processo, 

adquiridos com recursos da FAPERJ, ao patrimônio da UFRJ. 

Autorizada, por unanimidade, a incorporação. 

33 - Proc. nº 23079.027747/2012-04 - CCJE/FACC 

Autorização de baixa dos bens constantes de fls. 03 e 04 do processo do patrimônio 

da UFRJ, considerados inservíveis e obsoletos conforme memorando n° 60 do 

Diretor da FACC às fls. 02 do processo. 

Autorizada, por unanimidade, a baixa do patrimônio. 

34 - Proc. nº 23079.009411/2013-22 - UFRJ 

Cessão de terreno de 1000 m² na Ilha da Cidade Universitária, destinado à instalação 

de oficinas do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas-CBPF. Aprovado pelo Comitê 

Técnico do Plano Diretor e pelo CSCE. 

Autorizada, por unanimidade, a cessão da área, determinando que no Termo de 

Cessão seja fixado prazo para devolução à UFRJ do espaço ocupado pela oficina 

do CBPF na Praia Vermelha. 
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EDITAL Nº 56 CEG/CEPG 2013, DE 22 DE MARÇO DE 2013 

XXXV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, 

Tecnológica, Artística e Cultural - JICTAC-2013 

O Presidente do Conselho de Ensino para Graduados (CEPG) e o Presidente 

do Conselho de Ensino de Graduação (CEG), no uso de suas atribuições e nos 

termos do Regimento do CEPG, Art 2º.§ 3º., alínea d, e do Regimento do CEG, 

Art 2º, V, alínea a, tornam pública a XXXV Jornada Giulio Massarani de Iniciação 

Científica, Tecnológica, Artística e Cultural (JICTAC-2013), a realizar-se nos dias 

30 de setembro a 04 de outubro de 2013, observado o disposto neste Edital. 

O prazo para a inscrição de resumos para participação na JICTAC-2013 será 

de 15 de abril a 16 de maio de 2013 até as 23:59 horas. 

A sessão de abertura da JICTAC-2013 realizar-se-á às 11 horas do dia 30 de 

setembro de 2013, no Auditório Centro Cultural Prof. Horacio Macedo - CCMN, no 

campus da Ilha do Fundão. A sessão de encerramento da JICTAC-2013 realizar-se-á 

às 14 horas do dia 08 de novembro de 2013, no mesmo local da sessão de abertura. 

1. DOS OBJETIVOS 

A XXXV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural 

(JICTAC-2013) tem como objetivo assegurar o espaço para a exposição e a 

discussão dos trabalhos de iniciação científica, artística e cultural desenvolvidos 

na UFRJ, proporcionando, desse modo, a troca de experiências entre os alunos de 

graduação envolvidos em atividades de pesquisa, os alunos de pós-graduação, os 

professores e pesquisadores. 

2. DOS PARTICIPANTES 

 A apresentação de trabalho na JICTAC-2013 é aberta aos alunos de graduação, 

bolsistas ou não,envolvidos em atividades de pesquisa na UFRJ. 

 Para os alunos bolsistas PIBIC-UFRJ e para os alunos-bolsistas PIBIC-CNPq é 

obrigatória a apresentação de pelo menos um trabalho em que seja o autor principal. 

 Para o aluno bolsista de Iniciação Artística e Cultural - IAC é obrigatória a 

apresentação de, pelo menos, um trabalho. 

 Para o aluno de Iniciação Científica Júnior envolvido em atividades de pesquisa 

realizadas na UFRJ é facultativa a apresentação de trabalho. 

 Os orientadores de bolsistas PIBIC-UFRJ, PIBIC-CNPq e PIBIAC estão 

obrigados a participar das atividades da JIC-2013, especialmente durante a 

apresentação de seu orientando e como parecerista/avaliador/coordenador de sessão. 

 Na impossibilidade de participação nas atividades da JICTAC-2013, o 

orientador deverá encaminhar a justificativa de ausência à Coordenação da Sessão. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 A inscrição na JICTAC-2013 estará disponível na plataforma específica da PR2 

para esse fim (www.jic.ufrj.br) de 15 de abril a 16 de maio de 2013, quando será 

solicitado o resumo do trabalho a ser apresentado e a forma de sua apresentação. 

3.2. Poderá apresentar trabalho na JICTAC-2013: 

a) aluno da graduação da UFRJ; 

b) aluno externo à UFRJ, participante do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica da UFRJ; 

c) ex-aluno de graduação na UFRJ, participante do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica ou IAC, no segundo período letivo de 2012; 

d) aluno de Iniciação Científica Júnior em projeto vinculado à UFRJ. 

 A inscrição na JICTAC-2013 poderá ser feita por qualquer dos autores do 

resumo, sendo as informações de total responsabilidade dos orientadores. 

 Qualquer dos autores e orientadores dos resumos inscritos têm autonomia para 

modificar os resumos até a data limite de inscrição. 

 Todos os docentes orientadores devem acessar a plataforma da JIC entre 20 e 

22 de maio de 2013 e verificar se os resumos inscritos dos quais são autores estão 

de acordo com suas exigências e, em caso de haver qualquer problema, informar 

imediatamente a coordenação da JICTAC através do email jornada@pr2.ufrj.br. 

 Os trabalhos cujos orientadores informarem qualquer problema durante o período 

de 20 e 22 de maio de 2013 serão eliminados da programação da JICTAC-2013. 

 Para todos os casos em que não for indicado nenhum problema, por parte dos 

orientadores, até 22 de maio de 2013, estará sendo considerada a aprovação do 

resumo por parte dos autores e orientadores. 

 Todas as informações contidas no resumo, bem como a relação de autores e 

orientadores, são de responsabilidade dos docentes orientadores do referido resumo. 

 Não serão aceitas modificações na autoria e/ou conteúdo das informações 

prestadas no ato da inscrição por iniciativa dos autores ou orientadores. 

 Para efetuar a inscrição é necessário acessar a plataforma específica 

(www.jic.ufrj.br), informar o número do CPF e preencher todas as informações necessárias. 

 No ato da inscrição, cada participante da elaboração e orientação do trabalho 

será classificado numa das seguintes categorias: 

a) autor: aluno de graduação (ou que cursava a graduação em 2012) envolvido na 

elaboração do trabalho; 

b) orientador: envolvendo os docentes, alunos de pós-graduação e outros 

pesquisadores envolvidos no projeto. 

 Cada trabalho inscrito deverá contar com pelo menos um orientador 

vinculado à UFRJ. 

4. DOS RESUMOS 

 O resumo do trabalho inscrito na JICTAC-2013 deverá: 

a) estar redigido em português; 

b) ter no mínimo 1000 e no máximo 3000 caracteres, contando os espaços; 

c) ser claro e conciso; 

d) necessariamente apresentar resultados; 
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e) o trabalho de aluno bolsista deve estar vinculado a um projeto de pesquisa do 

seu orientador. 

 Resumos que não apresentarem resultados serão eliminados da JICTAC-2013 

 O conteúdo do trabalho é de responsabilidade de todos os autores e, em especial, 

dos orientadores. 

5. DA AVALIAÇÃO E REVISÃO DOS RESUMOS 

 Cada resumo inscrito será enviado a, pelo menos, um parecerista. 

 O resumo inscrito poderá: 

a) ser aceito na forma apresentada; 

b) ter aceite condicionado à revisão do texto; 

c) ser rejeitado. 

 A coordenação de cada Centro deverá avaliar a revisão de texto solicitada e 

poderá rejeitar os resumos que não atenderem à solicitação do parecerista. 

 De 10 a 12 de junho de 2013 autores e orientadores deverão consultar seus 

resumos na plataforma da JICTAC para certificarem-se da necessidade ou não de 

revisão dos trabalhos inscritos. 

 A falta de atendimento às condições impostas pelos pareceristas resultará em 

rejeição do trabalho. 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 A apresentação do trabalho na JICTAC-2013 poderá ser feita na forma oral, 

de pôster ou performance. 

 Os trabalhos de apresentação oral terão 10 min de apresentação e os trabalho de 

performance terão de 15 a 20 minutos de apresentação, conforme as necessidades 

específicas de cada trabalho. 

 A opção pela forma de apresentação deverá ser indicada no momento da 

inscrição do trabalho. 

 Os pareceristas e os coordenadores da JICTAC-2013 poderão alterar a forma 

de apresentação do trabalho. 

7. DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 Cada trabalho inscrito, atendido o disposto no item 4 do presente Edital, será 

avaliado por banca composta por pelo menos um doutor, podendo cada Centro 

fazer adequações necessárias às suas características. 

 O avaliador receberá o resumo de cada trabalho a ser avaliado e uma ficha com 

os critérios que deverá observar. 

8. PRÊMIOS E MENÇÕES HONROSAS 

 Cada Centro Universitário estabelecerá os critérios para selecionar 01 (um) 

trabalho a ser premiado e até 10 (dez) trabalhos para receberem menção honrosa. 

 Os autores dos trabalhos premiados e selecionados para menção honrosa 

em cada Centro Universitário deverão comparecer, acompanhados de seus 

respectivos orientadores, à sessão de encerramento da JICTAC-2013, para 

receberem seus certificados. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Orientadores e alunos devem manter atualizados seus endereços eletrônicos 

na plataforma PIBIC. 

 É fundamental que os dados solicitados na inscrição sejam informados de forma 

correta e completa, porque servirão de base à elaboração do livro de resumos, dos 

programas e dos certificados. 

 Em caso de dúvidas, orientadores e alunos deverão consultar o Coordenador da 

JICTAC-2013 do Centro Universitário em que apresentarão os trabalhos. 

 Informações adicionais poderão ser obtidas: 

a) na página virtual da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PR-2: 

(www.pr2.ufrj.br), (www.jic.ufrj.br) ; 

b) na Coordenação Geral da JIC, localizada no Prédio da Reitoria, 8º. andar,  

sala 807 B; 

c) pelos telefones 2598-1719 e 2598-9644; 

d) por correio eletrônico endereçado ao Prof Mauro Sola-Penna, Coordenador 

Geral da JICTAC-2013, ou pela Coordenação Técnica , através do endereço 

jornada@pr2.ufrj.br. 

 
EDITAL Nº 59 CEG/CEPG 2013, DE 22 DE MARÇO DE 2013 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2013-2014 

O Presidente do Conselho de Ensino para Graduados - CEPG e o Presidente 

do Conselho de Ensino de Graduação - CEG, no  uso  de  suas  atribuições e 

nos termos do Regimento do CEPG, Art 2º.§ 3º., alínea d, e do Regimento do 

CEG, Art 2º, V,  alínea a, tornam público o Programa Institucional de Bolsas    

de Iniciação Científica, e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2013-2014, observadas as especificações 

constantes deste Edital. 

O prazo para registro das candidaturas para participação no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e em Desenvolvimento Tecnológico 

e Inovação será de 15/04/2013 até as 23:59 horas do dia 15/05/2013, mediante o 

disposto no item 4 deste Edital 

Os recursos para atender a este Edital são oriundos do Conselho Nacional  

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC-CNPq e PIBITI-CNPq)    

e da contrapartida oferecida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(PIBIC-UFRJ e PIBITI-UFRJ). 

DOS OBJETIVOS 

O Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UFRJ tem o objetivo 

de despertar a vocação científica em estudantes de graduação, incentivando o 

surgimento de novos talentos e contribuindo para a formação futura de jovens 

pesquisadores, mediante sua participação em projetos de pesquisa. 

O Programa de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

(PIBITI) da UFRJ tem o objetivo de contribuir para a formação e inserção de 

estudantes em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

A concessão da bolsa não estabelece vínculo empregatício entre o bolsista e a UFRJ 

ou entre o bolsista e o CNPq. 

As bolsas terão vigência de até 12 (doze) meses, no período de agosto de 2013 a 

julho de 2014, ou de acordo com calendário estabelecido pelo CNPq. 

Um bolsista não poderá usufruir de uma bolsa oferecida neste Edital e, 

concomitantemente, ter outra bolsa acadêmica, estágio remunerado ou emprego 

de qualquer natureza, à exceção de qualquer bolsa do programa de Assistência. 

O bolsista deverá registrar ou atualizar seu currículo na Plataforma Lattes/CNPq 

(http://lattes.cnpq.br), no momento da indicação. 

Não haverá pagamento retroativo. 

A substituição de bolsista efetivada até o 10º dia de cada mês, às 23:59 horas, será 

implementada para pagamento referente ao mesmo mês; após esta data, a substituição 

do bolsista será implementada para pagamento no mês de referência seguinte. 

A bolsa não utilizada pelo solicitante será remanejada conforme item 5.10 deste Edital. 

O prazo máximo para pedido de substituição de bolsista é o dia 10/06/2014, às 

23:59 horas. 

A bolsa poderá ser cancelada pela PR2 nas seguintes condições: 

por desistência do aluno; 

a pedido do orientador; 

por não cumprimento das exigências do Programa. 

DOS REQUISITOS, DIREITOS E DEVERES DOS SOLICITANTES 

Poderão candidatar-se às quotas de bolsas PIBIC-UFRJ, PIBIC-CNPq, PIBITI-CNPq 

e PIBITI-UFRJ oferecidas por este Edital os integrantes do quadro ativo da carreira de 

magistério superior e os funcionários técnico-administrativos do quadro ativo da UFRJ. 

Os docentes aposentados não-eméritos da carreira de magistério superior até o último 

dia da solicitação, desde que não mantenham outro vínculo empregatício, poderão 

candidatar-se apenas a uma quota de bolsas PIBIC-CNPq oferecidas por este Edital. 

O solicitante deverá ser portador do título de Doutor. 

A titulação do solicitante deverá estar registrada em seu curriculo Lattes/CNPq 

(www.cnpq.br). 

O solicitante que indicar inserção tecnológica de seu projeto estará concorrendo 

a bolsa PIBITI. 

Cada solicitante poderá requerer até duas bolsas, sendo duas PIBIC, ou duas PIBITI 

ou uma de cada categoria, exceto docentes aposentados não-eméritos. 

O solicitante assume o compromisso de atuar como consultor ad hoc no processo 

de avaliação das solicitações, sob pena de cancelamento de seu pleito. 

Em caso de impedimento de atuar como consultor o solicitante deve informar à 

coordenação pibic@pr2.ufrj.br no prazo de cinco dias após o recebimento do aviso 

de emissão do parecer, com a justificativa pertinente (somente serão considerados 

casos de conflito de interesse e doença grave impeditiva). 

O solicitante deverá manter atualizado seu endereço eletrônico na plataforma PIBIC 

(www.pibic.ufrj.br), que é o único meio de comunicação oficial. 

DAS SOLICITAÇÕES DE BOLSAS 

As solicitações de bolsas deverão ser feitas de 15/04/2013 a 15/05/2013 

Para registrar sua solicitação, o orientador deverá acessar a plataforma PIBIC 

(www.pibic.ufrj.br). 

cadastrar-se e atualizar os seus dados pessoais, se necessário; 

atualizar as informações que constam de seu currículo Lattes; 

preencher o formulário de solicitação de bolsas PIBIC online com todas as 

informações solicitadas; 

indicar a situação de cada um dos bolsistas que tenham sido beneficiados com suas 

cotas de bolsas no período de agosto de 2012 até a presente data. 
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