
 

Boletim de Notícias da Pesquisa – Maio 2016  

 

  A pesquisa vem se fortalecendo com o passar dos tempos em nosso Centro e torna-se 

importante criar um veículo de divulgação das nossas ações, bem como uma forma sucinta de 

compilar a inúmeras informações que chegam pontualmente em nossos correios eletrônicos a 

cerca de editais, eventos e possibilidades de engrandecimento no meio da pesquisa. 

 Desta forma surgiu a idéia de criar um boletim Mensal de Notícias a serem divulgados 

pela Assessoria de Pesquisa do Centro e repassados para todos os docentes do Centro de 

Tecnologia e Desenvolvimento Regional como forma de socialização das informações. 

 

1. Editais Abertos. 

 Iniciação Cientifica 2016/2017 - UFPB 

Desde o último dia 23 de abril foi publicado  na página 
web, www.prpg.ufpb.br, as Normas para os Processos Seletivos 2016-
2017 dos Programas Institucionais  de Iniciação Científica e 
Tecnológica - PIBIC, PIBIC-Af, PIBITI e PIBIC-EM. Fica o alerta de  
que as propostas deverão ser submetidas exclusivamente on line 
através do sítio http://www.prpg.ufpb.br/sigprpg  com prazo até o dia 
23/05/2016 até às 18h00. 

Importante também que todos os Professores do CTDR que irão utilizar 
os laboratório do Centro para Realização de suas pesquisas entrem em 
contato com o Coordenador do respectivo Laboratório para 
adequarmos as demandas. 

 Bolsa de Produtividade 

Estão abertos no CNPq os editais para Bolsas de Produtividade com 

maiores informações no link  http://cnpq.br/bolsas-no-pais  

 Financiamento de Eventos Científicos 

Está aberta no CNPq a chamada nº 03/2016 que trata da concessão de 

auxílio destinado à promoção de eventos científicos, tecnológicos e/ou 

de inovação, com inscrições abertas até o dia 20/05. 

 

 

http://www.prpg.ufpb.br/
http://www.prpg.ufpb.br/sigprpg
http://cnpq.br/bolsas-no-pais


2. Eventos Científicos 

Mapa de eventos, criado com a intenção de 

estimularmos a participação dos nossos alunos em 

eventos que enriqueçam os seus conhecimentos. 

  

  

  

  

  
 

3. Informes dos Departamentos 

Espaço aberto para os departamentos divulgarem seus eventos científicos e publicações a 

serem enviados até o dia 10 de cada mês para o e-mail: patriciaprs@gmail.com 
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