
Atividades da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) e Coordenação de 

Pesquisa da UniRV durante o período de isolamento 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) juntamente com a Coordenação de 

Pesquisa, nas respectivas pessoas dos professores Dr. Eduardo Lima do Carmo e Dr. 

Marcelo Bighetti Toniollo, o Comitê Institucional de Pesquisa (CIP) e a YpeTec 

(Incubadora de empresas da UniRV) trabalham assiduamente nesse momento de 

isolamento social provocado pelo COVID-19. 

Diante disso, seguem alguns esclarecimentos aos discentes e comunidade acadêmica da 

Universidade, a respeito de medidas estabelecidas para a continuidade das atividades 

propostas, bem como ações cotidianas: 

- Chamada de seleção de propostas para ingresso no programa de Iniciação Científica – 

PIBIC/PIVIC (2020-2021): no intuito de evitar interrupção da seleção das propostas 

submetidas e futura interferência no ciclo de formação de novos alunos de IC, 

continuamos com os trabalhos à distância, diminuindo a burocracia pelo acesso direto de 

dados profissionais via plataformas virtuais, bem como do sistema pedagógico 

institucional. Portanto, extinguimos a entrega pessoal de documentos solicitados 

usualmente. Informamos que todas as análises e avaliações das propostas submetidas já 

passaram pelos membros do CIP e pareceristas externos ad-hoc. Assim sendo, a execução 

das atividades da referida Chamada continua “a todo vapor”, haja vista o número de 

propostas submetidas, por sua vez, o maior registrado na universidade até o momento em 

um processo seletivo de IC. 

- Relatórios trimestral e final, referentes ao Programa de IC (2019-2020): o prazo de 

entrega dos relatórios trimestrais encerrou-se dia 15/05/2020. Foi constatado que alguns 

projetos, conforme metodologia e cronograma de execução, encontram-se em atraso 

devido ao contexto atual de laboratórios e serviços terceirizados estarem inoperantes. 

Salientamos que a entrega do relatório final se manterá no prazo inicialmente 

estabelecido, posto que será tolerada a apresentação de resultados parciais das pesquisas. 

No entanto, a geração de certificados aos alunos de IC e respectivos docentes será 

efetuada após o envio da pesquisa final concluída, mesmo que isso ocorra em 2020/2, ou 

seja, a pesquisa deverá ser finalizada e o resultado final entregue a PRPI em forma de 

resumo expandido. 

- CICURV - 2020: ainda não temos condições de afirmar que o evento ocorrerá, pois 

dependemos da evolução da pandemia. A princípio, tentaremos realizá-lo no próximo 

semestre (2020/2). Aguardem. Quando possível, informaremos a respeito para que 

possam se preparar para o evento. Desde já, elaborem os resumos expandidos, visto que 

serão cobrados, independentemente da realização do CIVURV - 2020. 

- Outras demandas da PRPI: estamos empenhados no preenchimento do formulário de 

proposta de bolsas do CNPq, tendo em vista que está em aberto o período de submissão 

para solicitação de bolsas de IC à referida instituição. Atualmente, a UniRV é 

contemplada com 10 bolsas de IC, e agora, estamos requisitando a renovação dessas com 

possibilidade de aumento do número de beneficiários. Bolsas essas, que serão utilizadas 

e distribuídas no Programa PIBIC/UniRV (2020-2021). Além disso, inúmeras atividades 



são realizadas na PRPI, diariamente, como cadastramento de projetos de pesquisa; 

atendimento via e-mail e telefone (7-12h) aos docentes e discentes; análise, 

preenchimento e assinatura de “Folha de Rosto” para submissão de projetos ao Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP); acompanhamento e atualização de planilhas Bolsa 

Pesquisador 1, 2 e 3; emissão de declarações, certificados e cartas de anuências 

provenientes dos Editais/Chamadas da PRPI; atualização de Grupos de Pesquisa; 

treinamento on-line de acadêmicos participantes da IC; participação das ações do Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (FOPROP) e do CONSUNI; 

criação do site do XIV Congresso de Iniciação Científica da UniRV; desenvolvimento de 

plataforma para avaliação de projetos científicos; organização II CEPEX / XIV CICURV; 

suporte e mentoria remota às empresas incubadas na Ypetec (Incubadora de empresas da 

UniRV); LIVES da YpeTec; elaboração de projeto para participação de Edital da FAPEG 

relativo à estruturação de incubadoras; divulgação da incubadora em eventos on-line; 

atualização da equipe gestora da YpeTec em Propriedade Intelectual; elaboração de 

documento de regulamentação de convênio com fundações de apoio, elaboração de 

Chamada para incubação de empresas. 

 

A PRPI e a Coordenação de Pesquisa da UniRV, juntamente com o CIP e a Equipe 

Gestora da YpeTec, estão sempre a postos para ajudar! Conte conosco! 

 

(64) 3611-2219 

prpi@unirv.edu.br 
 


