
Prezados(as) Coordenadore(a)s de Pesquisa,

Considerando a redução de recursos financeiros disponíveis em virtude do contingenciamento sobre o orçamento 
do IFBA, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI) informa que este ano o Seminário Anual de 
Iniciação Cientifica, Tecnológica e Inovação (SICTI) apresentará alteração em seu formato.  

O evento será realizado no dia  30/10/2019 em dois campi: Salvador e Vitória da Conquista.  O campus Salvador
envolvendo os campi    B  arreiras,  Paulo Afonso,  Salvador,  Santo Amaro e Simões Filho,  e  o campus Vitória  da
Conquista, contemplando os campi Eunápolis, Porto Seguro e Vitória da Conquista. 

O Seminário integra as atividades dos alunos bolsistas e orientadores, contemplados nos Programas de Iniciação 
Científica (PIBIC FAPESB/IFBA) e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI IFBA) dos editais 2018/2019.

Seguem abaixo alguns esclarecimentos:

1. A participação do estudante e do orientador no evento é obrigatória (vide Regulamento de Iniciação 
Científica e Edital) e, indispensável para a obtenção do certificado.

2. Os  casos  de  impedimento  de  participação  serão  analisados  pelo  Comitê  de  Iniciação  Científica  e
Tecnológica mediante envio de justificativa, do orientador ou do bolsista, para a Coordenação de IC & T do IFBA
(A/C Edineuza ou Karine), por meio eletrônico (icprpgi@ifba.edu.br) até o prazo máximo de 10/09/2019;

3. As  exposições  serão  orais  e  organizadas  por  área  de  conhecimento  (a  programação  será  divulgada
posteriormente). Ver Template que será disponibilizado em breve na página do SICTI IFBA;

4. Só deverão participar do SICTI, os estudantes que tiverem seus relatórios finais aprovados. A Coordenação
de IC&T enviará um e-mail para o orientador e estudante informando sobre a aprovação ou não do relatório. Em
caso de reprovação do relatório, será estabelecido um novo prazo para retificação e envio;

5. Os bolsistas que precisarem se deslocar  deverão entrar em contato com a Coordenação de Pesquisa do
seu campus para tratar dos assuntos relacionados ao deslocamento e hospedagem, bem como do auxílio estudantil
para arcar com as despesas (hospedagem e alimentação) durante a viagem;

6. Os bolsistas receberão auxílio estudantil para arcar com as despesas (hospedagem e alimentação) durante
a  viagem.  Cada  campus  ficará  responsável  pelo  pagamento  do  auxílio  dos  seus  estudantes.  Para  tanto,  cada
Coordenação de Pesquisa deverá verificar o procedimento junto à Diretoria Geral e Assistência Estudantil do seu
campus;

7.  Quanto à hospedagem dos estudantes, cada Coordenação ficará responsável pela escolha do local para a
sua delegação. Em breve serão disponibilizadas sugestões de Hotéis e Pousadas na página do evento;

8.  Cada campus ficará responsável pelo translado dos seus estudantes. Importante verificar o procedimento
no campus para reserva do ônibus/micro-ônibus e pagamento do seguro obrigatório de viagem dos estudantes. Os
motoristas poderão ficar alojados no campus;

9.  Em breve enviaremos o link da página do SICTI 2019 com todas as informações relativas ao evento . 

Salvador, 05 de agosto de 2019

Coordenação de Iniciação Científica e Tecnológica

mailto:icprpgi@ifba.edu.br

