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COORDENAÇÃO DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO-COPPE 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA 

RECIBO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA № 01/2018 

 
 

Listagem de documentos OBRIGATÓRIOS 
 

a) Formulário para apresentação de projeto(s) de pesquisa de iniciação científica, devidamente preenchido(s) e assinado(s), 

observando-se que há no formulário os seguintes itens que não podem estar em branco: identificação no formulário da área 

Qualis (área de vínculo da unidade acadêmica que pertence) usada no Barema, identificação no formulário da área do Barema 
(tipo a, b ou c); pontuação do Barema preenchido no formulário conforme registro do Currículo Lattes e assinatura dos membros 

da equipe no formulário, assim como assinatura de responsável(s) pela(s) instituição(s) parceira(s), para os casos em que se 

aplique. 
b) Cópia do Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, ou comprovante de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, 

para os casos em que se aplique. 

c) Ficha de identificação do projeto de pesquisa devidamente assinada pelos membros da equipe, pela Instituição associada 

(quando couber), pelo coordenador do projeto e pela Unidade Acadêmica vinculada ao projeto  

TODOS os documentos impressos devem ser salvos, SEPARADAMENTE, em CD, DVD ou pendrive. O formulário de projeto de 

pesquisa deve ser salvo e a ficha de identificação do projeto deverão ser salvos em  Word. Os demais documentos deverão ser salvos 
em formato PDF.  

 

OBSERVAÇÕES:  

1. TODOS os documentos devem estar nas versões atualizadas para o Edital n 1/2018; 

2. Entregar todos os documentos e CD, DVD ou pendrive, em ENVELOPE LACRADO na 

Coordenação de Pesquisa, dentro do prazo estabelecido no cronograma; 

3. Não serão feitas conferências de documentação (impressa ou digital) no ato do recebimento da 

proposta; 

4. Não serão aceitos documentos entregues fora do ENVELOPE ou fora do prazo; 

5. Este RECIBO deve ser afixado por fora do ENVELOPE LACRADO. 
 

Recebido em ___ de _________________de  2018. 
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