
 

 

EDITAL Nº 021/2021 
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA A DISTÂNCIA – PIC EAD 

Universidade Anhanguera Uniderp 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu da UNIDERP torna público o presente Edital e comunica que no período 
de 21/06/2021 a 04/08/2021 estão abertas as inscrições para selecionar alunos de graduação da Universidade Anhanguera 
Uniderp, modalidade EaD, para atuarem como voluntários no Programa de Iniciação Científica e Tecnológica de Educação a 
Distância – PICT EaD.  

 

1 Das Informações Gerais: 

1.1 O Programa de Iniciação Científica e Tecnológica por meio do projeto “A formação do aluno de graduação no sistema 

de ensino EaD” tem por objetivos: 

1.1.1 Estimular o desenvolvimento da pesquisa junto aos discentes, objetivando despertar vocações para a ciência e 
incentivar alunos da graduação; 

1.1.2 Proporcionar ao aluno a iniciação no método científico, nas técnicas próprias de cada área e o desenvolvimento 
da criatividade na ciência, por orientação de pesquisador qualificado; 

1.1.3 Possibilitar uma maior articulação entre a graduação e a pós-graduação, qualificando melhor os discentes para 
o ingresso nos programas de pós-graduação; 

1.1.4 Estimular o aumento da produção científica e divulgação dos resultados de pesquisa. 

 

2 Das inscrições  

2.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 21/06/2021 a 04/08/2021, por meio do 

preenchimento de formulário próprio disponível no link https://pictead.pgsskroton.com.br/  ou 
no QR Code ao lado; 

2.2   A inscrição estará sujeita a indeferimento no caso de informações incompletas ou falsas. 
 

3 Da Seleção 

3.1  Ser aluno de graduação, regularmente matriculado em um dos cursos EaD de Licenciatura, Bacharelado e Tecnólogo da 
Universidade Anhanguera Uniderp; 

3.2 Ter disponibilidade para a dedicação de, no mínimo, 04 (quatro) horas semanais para a formação para a pesquisa: 
atividades no AVA do PICT, lives com especialistas de diferentes áreas, encontro semanal com professores orientadores 
e com a coordenação do PICT.  

 

4 Das Vagas 

4.1 Serão ofertadas 2000 (duas mil) vagas, distribuídas nos cursos de graduação em Licenciatura, Bacharelado e Tecnólogo; 

4.2 No caso das inscrições superarem o número de vagas, será considerado a ordem de inscrições.  

      4.3    As inscrições que excederem o número de vagas serão consideradas como suplência. 

 

5 Da Carga Horária e Certificação 

5.1 O projeto terá duração de 6 meses; 

5.2 A carga horária será de 120 horas;  

5.3 Uma porcentagem da carga horária, a ser definida pelo coordenador do curso de graduação, poderá ser computado 
como Atividade Complementar Obrigatória (ACO); 

5.4 Farão jus aos certificados os alunos que concluírem as atividades de todas as etapas do projeto;  

5.5 Os certificados serão disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem – AVA do PICT. 

 

6 Dos Resultados e Convocação 

6.1 A convocação dos alunos classificados será publicada no site https://pictead.pgsskroton.com.br/ no dia 09/08/2021 a 
partir das 17h; 

6.2 O Projeto terá início em agosto de 2021. 

Campo Grande, 20 de junho de 2021. 
 
  
 
 
 

Prof. Denise Renata Pedrinho 
                  Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu 

https://pictead.pgsskroton.com.br/
https://pictead.pgsskroton.com.br/
https://pgsskroton.com.br/pic-ead.php%20no%20dia%2010/03/2020
https://pgsskroton.com.br/pic-ead.php%20no%20dia%2010/03/2020
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ADITAMENTO Nº 004/2021 ao Edital de Seleção Alunos Graduação nº 021 

de 20 de junho de 2021. 
 

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA A DISTÂNCIA – PICT EAD 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu da UNIDERP torna 

pública as datas para selecionar alunos de graduação da Universidade 

Anhanguera Uniderp, modalidade EaD, para atuarem como voluntários no 

Programa de Iniciação Científica e Tecnológica de Educação a Distância – PICT 

EaD, conforme segue: 

 
 

1. As inscrições encerram-se em 20/08/2021, por meio do preenchimento 
de formulário próprio disponível no link https://pictead.pgsskroton.com.br/; 
 

2. A convocação dos alunos classificados será publicada no site 
https://pictead.pgsskroton.com.br/ no dia 23/08/2021 a partir das 17h; 
 

3. As demais informações não modificadas neste Aditamento, são as 
mesmas constantes do Edital nº 021 de 20 de junho de 2021. 
 

 
 

Campo Grande, 04 de agosto de 2021. 
 

 

 

Prof. Denise Renata Pedrinho 
                                                                                                                               Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu 

 
 
 
 

Publique-se. 

https://pictead.pgsskroton.com.br/
https://pictead.pgsskroton.com.br/
https://pgsskroton.com.br/pic-ead.php%20no%20dia%2010/03/2020
https://pgsskroton.com.br/pic-ead.php%20no%20dia%2010/03/2020
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ADITAMENTO Nº 005/2021 ao Edital de Seleção Alunos Graduação nº 021 

de 20 de junho de 2021. 
 

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA A DISTÂNCIA – PICT EAD 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu da UNIDERP torna 

pública as datas para selecionar alunos de graduação da Universidade 

Anhanguera Uniderp, modalidade EaD, para atuarem como voluntários no 

Programa de Iniciação Científica e Tecnológica de Educação a Distância – PICT 

EaD, conforme segue: 

 
 

1. As inscrições encerram-se em 23/08/2021, por meio do preenchimento 
de formulário próprio disponível no link https://pictead.pgsskroton.com.br/; 
 

2. A convocação dos alunos classificados será publicada no site 
https://pictead.pgsskroton.com.br/ no dia 25/08/2021 a partir das 17h; 
 

3. As demais informações não modificadas neste Aditamento, são as 
mesmas constantes do Edital nº 021 de 20 de junho de 2021. 
 

 
 

Campo Grande, 20 de agosto de 2021. 
 

 

 

Prof. Denise Renata Pedrinho 
                                                                                                                               Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu 

 
 
 
 

Publique-se. 

https://pictead.pgsskroton.com.br/
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