
 

 

EDITAL Nº 039/2021/UNIBAVE 

 

Dispõe sobre a retificação do Edital n° 

033/2021/UNIBAVE que versa sobre o 

processo de seleção de Projetos de Pesquisa 

para o Programa de Iniciação Científica do 

Centro Universitário Barriga Verde (Unibave). 

 

O Presidente da Fundação Educacional Barriga Verde – Febave, Guilherme Valente 

de Souza, no uso de suas atribuições estatutárias e de acordo com a legislação correlata, 

torna pública a retificação do Edital n° 033/2021/UNIBAVE. 

 

Art. 1º Dá nova redação ao Item 2 do Edital n° 033/2021/UNIBAVE, que passará a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

2. CRONOGRAMA   

Eventos  Datas 

Submissão dos projetos  21/05/2021 – 10/06/2021 

Divulgação preliminar dos resultados dos 
projetos aprovados 

11/06/2021 

Prazo para recursos 11/06/2021 – 14/06/2021 

Divulgação final dos resultados dos 
projetos aprovados 

15/06/2021 

 

Art. 2º Dá nova redação ao subitem 3.1.1 do Edital n° 033/2021/UNIBAVE, que passará a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

3.1.1 Pertencer ao quadro docente dos cursos de Graduação de Ciências Contábeis, Direito, 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina Veterinária e Psicologia do Unibave. 

 

Art. 3º Dá nova redação ao subitem 4.1 do Edital n° 033/2021/UNIBAVE, que passará a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

4.1 Os projetos de pesquisa deverão ser encaminhados à PROPPEX, exclusivamente, via 

internet, por intermédio de formulário disponibilizado no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI00E1Fr6RW35exgA5N-R4fIk-

OaKfmvtUuViZFeItT7hIIQ/viewform, até o dia 10 de junho de 2021. 

 

Art. 4º Dá nova redação ao subitem 4.2 do Edital n° 033/2021/UNIBAVE, que passará a 

vigorar com a seguinte redação: 

 



 

 

4.2 A temática dos projetos precisa estar vinculada às linhas de pesquisa de um desses 

cursos de graduação do Unibave: Ciências Contábeis; Direito, Educação Física; 

Enfermagem; Farmácia; Medicina Veterinária e Psicologia. 

 

Art. 5º Dá nova redação ao subitem 5.1 do Edital n° 033/2021/UNIBAVE, que passará a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

5.1 Os projetos, cuja temática não esteja relacionada aos cursos de Ciências Contábeis, 

Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina Veterinária e Psicologia do 

Unibave, serão desclassificados. 

 

Art. 6º Dá nova redação ao item 6 do Edital n° 033/2021/UNIBAVE, que passará a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

6. DO RESULTADO 

O resultado final dos projetos aprovados será divulgado no dia 15 de junho de 2021. 

 

Art. 7º As demais disposições constantes do Edital n° 033/2021/UNIBAVE permanecem 

inalteradas 

 

Art. 8º O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Orleans, 07 de junho de 2021.    

  

 

 

 

 
 

Guilherme Valente de Souza 
Reitor do Centro Universitário Barriga Verde – Unibave 

 
 
 
 
 
 
  

 
________________________________________________________________________________________ 
Documento assinado digitalmente, em cumprimento a legislação de acessibilidade, podendo ser consultado 
fisicamente junto à Secretária Executiva da Reitoria do Centro Universitário Barriga Verde – Unibave. 
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