CALENDÁRIO PIBIC/FMJ/ ESEF (2016-2017)

01/02/2016 - Início do ano letivo.
15/03/2016 - Divulgação das atividades do PIBIC/FMJ para toda comunidade
e novos alunos (Divulgação: banners e site).
30/03/2016 a 15/05/2016 - Inscrições de novos Projetos para o PIBIC/FMJ
(encerramento das inscrições às 23h59m de 15/05/2016 - Não haverá
prorrogação de inscrições. Data limite).
16/05 a 22/05/2016– Triagem dos Trabalhos para envio aos Avaliadores e
Representantes do Comitê Externo de Avaliação.
23/05 a 10/07/2016 – Período de Avaliações dos Projetos, Reuniões do CIP
e Recebimento do Parecer do Representante dos Assessores ad hoc
(Comitê Externo de Avaliação) - Seleção dos Trabalhos/Projetos
11/07 a 31/07/2016 - Divulgação no site (http://www.fmj.br e
http://www.fmj.br/pibic/) e via e-mail dos Projetos Aprovados e Selecionados
com bolsa ou sem bolsa, análise de reconsiderações e aviso de entrega dos
documentos obrigatórios para inscrição no Programa.
01/08/2016 - Início das Atividades Oficiais para os Projetos Aprovados e
Selecionados PIBIC/CNPq/FMJ 2016-2017– de acordo com normas do
CNPq/FMJ.
31/01/2017 - Data limite para envio do Relatório Parcial de Atividades e
Formulário de Acompanhamento pelo Orientador (Modelo de Relatório e

Formulário será disponibilizado pelo site e a submissão destes documentos
será via: http://www.fmj.br/pibic/ e pelo email: pibic@fmj.br).
* Também poderá ocorrer o agendamento de reuniões com
Bolsistas/Orientadores quando necessário para apresentação resumida dos
resultados parciais (data e formato desta apresentação serão divulgados
com antecedência por e-mail a todos os Bolsistas/Orientadores).
01/07/2017 - Data limite para entrega do Relatório Final de Atividades e
Formulário de Acompanhamento pelo Orientador (Modelo de Relatório e
Formulário será disponibilizado pelo site e a submissão destes documentos
será via: http://www.fmj.br/pibic/ e pelo email: pibic@fmj.br. (O Relatório Final
poderá ser em formato de artigo – sugerido nas normas da revista
Perspectivas Médicas - http://www.fmj.br/revista_online.asp - ou no Formato
da revista Pulsar – da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí
http://www.esef.br/index.php?option=com_content&view=article&id
=228&Itemid=389. Também, poderão ser enviados no formato de relatório
tradicional, anexando junto a este um documento de submissão de
artigo/resultados do projeto para qualquer outra Revista Indexada ou pelo
menos a indicação de uma revista para onde será submetido este trabalho
e/ou anexar documento de envio ou apresentação do Resumo em
Congresso ou Encontro Científico durante o período de realização deste
projeto)
26/08/2017 – Data provável do Fórum Pibic 2016 (apresentação obrigatória
de todos os trabalhos científicos de IC da FMJ bolsistas) – a participação do
autor ou co-autor é obrigatória. Para participar das premiações é necessário
estar presente o orientador, bem como o autor ou co-autor.
Observação: este calendário e qualquer mudança neste, será divulgada no
site do PIBIC/FMJ (http://www.fmj.br/pibic/).
Para outras informações visite o site do PIBIC/CNPq/FMJ – leiam e, por
favor, deem sugestões para a melhoria contínua deste serviço.
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