
 
 
 

Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica 
e/ou Tecnológica (PIVICT) 2021 

 
A Diretoria de Pesquisa e o Compesq (Cômite de Pesquisa) do Campus Cubatão do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), torna pública as datas 
limites para submissão de projetos de Iniciação Científica Voluntária (PIVICT) referente ao ano 
de 2021. No Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica e/ou Tecnológica 
(PIVICT) não há nenhuma forma de remuneração e os projetos podem ser encaminhados 
para a Coordenadoria de Pesquisa e Inovação do Câmpus, em fluxo contínuo, respeitando as 
datas limites de cada período para submissão dos projetos. 

 
 
A submissão de projetos de Iniciação Científica Voluntária (PIVICT) deve ser feita pelo 
orientador, mediante os seguintes procedimentos: 

 
• Protocolar e encaminhar, em arquivos separados e no formato PDF, via upload no 

Sistema Integrado de Administração Pública (SUAP), à Coordenadoria de Pesquisa e 
Inovação do Câmpus, a Ficha de Inscrição e o Projeto de Pesquisa; 

 
• Após análise e publicação dos resultados, os docentes com projetos aprovados deverão 

proceder com a entrega do Termo de Concessão e Compromisso e a Autodeclaração de 
Princípios Éticos, que deverão ser encaminhados via upload, em arquivos separados e 
no formato PDF, através do Sistema Integrado de Administração Pública (SUAP), 
dentro do processo aberto anteriormente, à Coordenadoria de Pesquisa do Câmpus. 

 
 

As datas limites para submissão de projetos no 1º semestre de 2020 são: 

1º período: 
Ocorrência Data 

Período de Inscrições 10/03/2021 à 17/03/2021 
Divulgação do Resultado Preliminar 24/03/2021 

Recursos 25/03/2021 
Divulgação do Resultado Final 26/03/2021 

Período de indicação e cadastramento do 
voluntário 

27/03/2021 à 01/042021 

Início do projeto 05/04/2021 

 



2º período: 
 

Ocorrência Data 
Período de Inscrições 12/07/2021 à 16/07/2021 

Divulgação do Resultado Preliminar 26/07/2021 
Recursos 27/07/2021 

Divulgação do Resultado Final 29/07/2021 
Período de indicação e cadastramento do 

voluntário 
30/07/2021 à 05/08/2021 

Início do projeto 19/08/2021 

 
3º período: 

 

Ocorrência Data 
Período de Inscrições 04/10/2021 à 08/10/2021 

Divulgação do Resultado Preliminar 18/10/2021 
Recursos 19/10/2021 

Divulgação do Resultado Final 21/10/2021 
Período de indicação e cadastramento do 

voluntário 
22/10/2021 à 29/10/2021 

Início do projeto 03/11/2021 

 
Os formulários específicos para esta modalidade podem ser acessados em 
https://prp.ifsp.edu.br/diretoria-de-pesquisa/iniciacao-cientifica-e-tecnologica/pivict 

 
 
Os projetos aprovados no Edital nº 12/2020 do PIBIFSP 2021, que não foram contemplados 
com bolsa, podem ser submetidos ao PIVICT. Entre em contato com a Coordenadoria de 
Pesquisa do Câmpus através do e-mail cpi.cbt@ifsp.edu.br para mais informações. 

 
 
 

Cubatão, 01 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

Leandro Fabrício Campelo 
Coordenador de Pesquisa e Inovação 

Câmpus Cubatão 


