
A Diretoria  Geral, no uso de suas atribuições legais,  considerando a prerrogativa de

alterar, a bem do interesse da comunidade acadêmica, os atos administrativos de sua

discricionariedade, torna pública a  RETIFICAÇÃO e  PRORROGAÇÃO de PRAZOS

referente ao Edital nº 01/2021 que regulamenta o Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação Científica e Extensão da Escola Superior Aberta do Brasil. 

Os candidatos que realizaram a inscrição dentro do prazo anteriormente previsto,  não

necessitam realizar nova inscrição. 

1. Altera os subitens 3.1 e 3.3:

ONDE SE LÊ: 

[…] 

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 O período de inscrições de projetos para este Programa será entre o período de 10 de

novembro de 2021 a 25 de novembro de 2021, de acordo com as normas estabelecidas

no presente Edital e no Anexos.

LEIA-SE:

[…] 

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 O período de inscrições de projetos para este Programa será entre o período de 10 de

novembro de 2021 a  05 de dezembro de 2021 até às 22h, de acordo com as normas

estabelecidas no presente Edital e no Anexos.

ONDE SE LÊ: 

[…] 



3.3 O prazo máximo de entrega e envio do formulário de inscrição e do projeto é o

mesmo: 25 de novembro de 2021, às 22horas, horário de Brasília.

LEIA-SE:

[…] 

3.3 O prazo máximo de entrega e envio do formulário de inscrição e do projeto é o

mesmo: 05 de dezembro de 2021, às 22horas, horário de Brasília.

2. Altera o item 11:

ONDE SE LÊ:

[...]

11. DO CRONOGRAMA

O calendário de atividades obedecerá ao cronograma abaixo:

Atividades Data

Lançamento do Edital 10/11/21

Prazo final de recebimento de propostas 25/11/21 às 22h

Avaliação  e  classificação  de  propostas

pela coordenação do NUPE

Até 09/12

Divulgação do resultado no site da ESAB 10/12/21

Prazo final para confirmar a execução do

projeto  e  a  participação  dos  alunos

aprovados, junto à coordenação do NUPE

13/12/21



Implantação das bolsas e projetos 14/12/21

Período  para  encaminhamento  de

substituições de alunos

10/01/22

Entrega do relatório parcial do aluno 24/01/2022

Finalização da pesquisa 15/05/2022

Prazo final para a entrega do relatório final Até 30/05/2022

LEIA-SE:

11. DO CRONOGRAMA

O calendário de atividades obedecerá ao cronograma abaixo:

Atividades Data

Lançamento do Edital 10/11/21

Prazo final de recebimento de propostas 05/12/21 às 22h

Avaliação  e  classificação  de  propostas

pela coordenação do NUPE

Até 14/12

Divulgação do resultado no site da ESAB 15/12/21

Prazo final para confirmar a execução do

projeto  e  a  participação  dos  alunos

aprovados, junto à coordenação do NUPE

17/12/21



Implantação das bolsas e projetos 20/12/21

Período  para  encaminhamento  de

substituições de alunos

10/01/22

Entrega do relatório parcial do aluno 24/01/2022

Finalização da pesquisa 15/05/2022

Prazo final para a entrega do relatório final Até 30/05/2022

3. Corrige a numeração do item 11 e subitens 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3

e 11.4:

ONDE SE LÊ:

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Só poderá receber o Certificado de participação o aluno que tiver permanecido no

Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Extensão por um período mínimo de 04

(quatro)  meses  com  entrega  do  relatório  final,  aprovado  sem  restrições  pela

Coordenação do NUPE e com submissão do resumo à Jornada Científica de 2022.

11.2. A Declaração final de orientação do projeto só será confeccionada ao docente após

a entrega e aprovação sem restrições do relatório final de aluno participante.

11.3. Da Autoria do projeto:

11.3.1.  Independentemente  de  onde partiu  a  ideia  central  da proposta  de projeto  de

pesquisa, seja do professor orientador, seja dos alunos, uma vez aprovado e entrando na

fase  de  execução,  a  autoria  de  um projeto  em grupo é  sempre  do  Coordenador  ou

Orientador do Projeto.



11.3.2.  Independentemente  de  onde partiu  a  ideia  central  da proposta  de projeto  de

pesquisa, seja do professor orientador, seja dos alunos, uma vez aprovado e entrando na

fase de execução, o professor orientador deverá incluir o nome do aluno nas publicações

e nos trabalhos apresentados em congressos e seminários, cujos resultados tiveram a

participação dos alunos.

11.3.3. A decisão sobre autoria e coautoria deverá ser tomada em discussão franca entre

os diferentes colaboradores da pesquisa. Entretanto, cabe frisar que na obra criada em

coautoria  todos  os  colaboradores  são  considerados  autores  e,  portanto,  de  forma

igualitária, possuem os mesmos direitos atinentes à obra criada, salvo acordo contrário.

11.4. Os casos não previstos neste Edital serão analisados pela Direção Geral.

LEIA-SE:

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Só poderá receber o Certificado de participação o aluno que tiver permanecido no

Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Extensão por um período mínimo de 04

(quatro)  meses  com  entrega  do  relatório  final,  aprovado  sem  restrições  pela

Coordenação do NUPE e com submissão do resumo à Jornada Científica de 2022.

12.2. A Declaração final de orientação do projeto só será confeccionada ao docente após

a entrega e aprovação sem restrições do relatório final de aluno participante.

12.3. Da Autoria do projeto:

12.3.1.  Independentemente  de  onde partiu  a  ideia  central  da proposta  de projeto  de

pesquisa, seja do professor orientador, seja dos alunos, uma vez aprovado e entrando na

fase  de  execução,  a  autoria  de  um projeto  em grupo é  sempre  do  Coordenador  ou

Orientador do Projeto.

12.3.2.  Independentemente  de  onde partiu  a  ideia  central  da proposta  de projeto  de

pesquisa, seja do professor orientador, seja dos alunos, uma vez aprovado e entrando na



fase de execução, o professor orientador deverá incluir o nome do aluno nas publicações

e nos trabalhos apresentados em congressos e seminários, cujos resultados tiveram a

participação dos alunos.

12.3.3. A decisão sobre autoria e coautoria deverá ser tomada em discussão franca entre

os diferentes colaboradores da pesquisa. Entretanto, cabe frisar que na obra criada em

coautoria  todos  os  colaboradores  são  considerados  autores  e,  portanto,  de  forma

igualitária, possuem os mesmos direitos atinentes à obra criada, salvo acordo contrário.

12.4. Os casos não previstos neste Edital serão analisados pela Direção Geral.

4. Corrige a numeração e altera o item 12:

O  NDE SE LÊ:  

12. DO RESULTADO

O resultado da seleção será divulgado em 10 de dezembro de 2021, no site da ESAB,

sob a forma de lista dos aprovados. 

LEIA-SE: 

13. O resultado da seleção será divulgado em  15   de dezembro de 2021  ,  no site  da

ESAB, sob a forma de lista dos aprovados.

Vila Velha, 25 de novembro de 2021.

Diretoria Geral.


