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Prezado Professor(a) orientador(a) de Iniciação Científica (PIBIC), 

 

Em razão do momento atípico pelo qual passamos, cumprindo as orientações do 

Ministério de Educação e do Governo do Estado do Pará, foi necessário a suspenção das 

aulas presenciais. Entendemos também que a execução dos projetos de Iniciação 

Científica (IC), modalidade PIBIC, também foram afetados, ainda que parcialmente. 

Dessa forma, algumas medidas foram tomadas pela Gestão Superior da Faculdade 

Cosmopolita, a fim de nos adequarmos a este novo cenário, tais como: 

 

1. O II Seminário de Iniciação Científica (II SIC), ocorrerá entre os dias 01 e 04 

de dezembro de 2020 e de forma remota por meio de plataforma digital a ser 

definida pela Coordenação de IC e Pesquisa. 

2. Está mantida a entrega dos relatórios finais dos projetos de IC para os dias 01 

a 04 de dezembro de 2020. 

3. Os trabalhos de Iniciação Científica PODERÃO ser apresentados na forma de 

resultados parciais e/ou revisão da literatura.  

4. O título do trabalho a ser apresentado no II PSIC deve estar de acordo com o 

tema do projeto apresentado no processo de seleção do PIBIC. Qualquer 

mudança no tema deve ser informada à Coordenação de IC e Pesquisa da 

Faculdade Cosmopolita para provação. 

5. O lançamento do edital PIBIC 2020/2021 que seria publicado no início do 

segundo semestre do ano corrente ficará previsto para janeiro de 2021. 

6. Está mantida a entrega de todos os documentos exigidos em edital do PIBIC 

como, por exemplo, a FICHA DE FREQUÊNCIA E RELATÓRIO MENSAL 

DO BOLSISTA. 

 

Por fim, reiteramos a importância de o professor como pilar fundamental do 

processo de ensino-pesquisa, ficando a critério deste a orientação e condução de outras 

atividades que julgar necessário por modalidade remota, incluindo o uso de nossas 
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ferramentas institucionais como, por exemplo, o Google Meet, e-mail institucional e 

Portal Educacional. 

  

Caso tenham alguma dúvida, entrem em contato com a Coordenação de Iniciação 

Científica e Pesquisa da Faculdade Cosmopolita pelo e-mail institucional: 

iniciacao.cientifica@faculdadecosmopolita.edu.br  

 

Certo da compreensão e participação de todos, reiteramos que a Faculdade 

Cosmopolita se preocupa com a saúde de todos os seus alunos, professores e 

colaboradores.  

 

Sigamos todos nos ajustando e tentando dar o nosso melhor. Estamos juntos 

nessa! 

 

 

 

 Atenciosamente,  

 

 

 

 

 

Prof. Fábio Falcão 
Coordenador de Iniciação Científica e Pesquisa 

 

 

 


