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PRO REITORIA DE GESTÃO ACADÊMICA 

DIRETORIA DE PESQUISA CRIAÇÃO E INOVAÇÃO 
 
 
 

A Diretoria de Pesquisa, Criação e Inovação vem por meio desta tornar 

público os resultados finais (anexo) das áreas de Humanidades e Educação e 

Ciências e Saúde, do Edital 06/2016, PIBIPCI UFSB FAPESB 2016, seguindo 

os critérios de avaliação dispostos no Edital, destacando-se os itens 4.1, 8.1 e 

8.4. A divulgação da grande área de Artes sairá em breve. 

  

Destacamos que a pesquisa é um dos meios de consolidar o Projeto 

Pedagógico da UFSB. Apesar da grave crise econômica, em conformidade ao 

Edital 6 de 2016, a Administração da UFSB considerou pertinente a liberação 

de mais 12 bolsas adicionais à cota de 18 bolsas colocadas como contrapartida 

à FAPESB, anteriormente. Os documentos dos bolsistas devem ser 

providenciados e encaminhados à DPCI de acordo com o que consta no edital 

PIBICI UFSB FAPESB, até o dia 18/05/2016. 

   

Aos primeiros planos classificados em cada área serão disponibilizadas 

bolsas FAPESB, sendo as demais bolsas UFSB. Assim, para a área de 

Ciências e Saúde serão 11 bolsas Fapesb e 18 bolsas UFSB, para a área de 

Humanidades e Educação serão 6 bolsas Fapesb e 11 bolsas UFSB e para a 

área de Artes será uma bolsa Fapesb e 2 bolsas UFSB. 

 

Por oportuno informa-se que onde se lê Levantamento de espécies de abelhas 

sem ferrão de dois fragmentos do Corredor central da Mata Atlântica, leia-se Levantamento de 
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espécies de abelhas sem ferrão de um fragmento do Corredor Central da Mata Atlântica e um 

Sistema Agroflorestal. 

Informamos que a listagem de Humanidades e Educação divulgada 

ontem, por um erro de grafia, possui uma correção na classificação atualizada 

hoje.  

 

Agradecemos o interesse, a participação, as críticas construtivas que 

foram importantes para o êxito desse Edital 

 
 

 

 

 

Vanner Boere Souza 

Diretor de Pesquisa, Criação e Inovação 

Progeac/UFSB 


