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Importante: o interessado está representado pelos 4 primeiros números do CPF e o dígito verificador

Interessado Parecer Justificativa

6497*****-00 Indeferido

O EDITAL – CPESI/PROPESQI/UFPI Iniciação Científica Graduação UFPI –2021/2022 prevê a 
“Reconsideração (da) avaliação da documentação exigida e das planilhas de Produção Acadêmica”. O período 
para exercer esse direito, conforme previsto pelo Edital é de 25 a 28 de junho de 2021. O reclamante interpõe 
recurso via e-mail no dia primeiro dia do mês de setembro. Sendo assim, o pedido de reconsideração é 
INTEMPESTIVO, não sendo mais possível a avaliação do mérito. 

2399*****-53 Indeferido
A distribuição ocorreu segundo os critérios estabelecidos no item 9.2 do EDITAL – CPESI/PROPESQI/UFPI 
Iniciação Científica Graduação UFPI – (2021/2022), estando os cálculos para distribuição por grande área do 
conhecimento, conforme item 9.2.2, estabelecidos no item 9.2.1.1 do mesmo edital. 

8394*****-68 Indeferido A distribuição das bolsas ocorreu de acordo com as opções indicadas pelo candidato no ato da sua inscrição, a 
saber: 2  propostas PIBIC Af.

4790*****-72 Indeferido A distribuição das bolsas ocorreu de acordo com as opções indicadas pela candidata no ato da sua inscrição, a 
saber: 1 propostas PIBIC Af e outra PIBIC.

0373*****-80 Indeferido

Para a área de CIÊNCIAS DA SAÚDE foram distribuídas três (3) bolsas PIBIC-Af CNPq e uma (1) bolsa PIBIC-
Af UFPI, que contemplaram os quatro (4) primeiros colocados, não sendo contemplados com bolsas todos os 
docentes a partir da 5ª maior nota.

2395*****-49 Indeferido
Para a área de CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS foi distribuída uma (1) bolsa PIBIC-Af CNPq, que contemplou 
apenas o primeiro colocado não sendo contemplados com bolsas todos os docentes a partir da 2ª maior nota. 

9305*****-72 Indeferido

Para a área de CIÊNCIAS AGRÁRIAS foram distribuídas três (3) bolsas PIBIC Af CNPq e 1 bolsa PIBIC Af 
UFPI, que contemplaram os quatro (4) primeiros colocados, não sendo contemplado com bolsas todos os 
docentes a partir da 5.a maior nota. 

3086*****-90 Indeferido

Para a grande área CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA foram distribuídas 44 bolsas PIBIC CNPq e duas (2) 
bolsas PIBIC UFPI, que contemplaram os 29 primeiros colocados, não sendo contemplados com bolsas todos 
os docentes a partir da 30.a maior nota. 

0605*****-33 Indeferido
A primeira colocada na grande área Engenharias foi aprovado por mérito e contemplada com uma bolsa PIBIC-
Af CNPq/UFPI. Foi distribuída apenas uma bolsa para a área de Engenharias, modalidade PIBIC-Af CNPq, 
para a primeira colocada da área.


