Boletim nº 02 - Maio de 2014

Boletim Informativo da PRPI
Editais de Iniciação Cientíﬁca
e Tecnológica (CNPq)
Submeta projetos de pesquisa aos editais abertos pela PRPI: Iniciação
Cientíﬁca nas Ações Aﬁrmativas (PIBIC-Af/CNPq, Ensino Superior);
Iniciação Cientíﬁca (PIBIC/CNPq, Ensino Superior); Iniciação ao
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI/CNPq, Ensino
Superior); Iniciação Cientíﬁca no Ensino Médio (PIBIC EM/CNPq,
Ensino Técnico). Mais informações em www.ifb.edu.br (banner
rotativo do site).

Conheça o AGIPPI: novo sistema para
submissão online de projetos de pesquisa
Está no ar o novo sistema para submissão das propostas aos editais
lançados pela PRPI: o Ambiente para Gestão Integrada de Projetos em
Pesquisa e Inovação (AGIPPI). Acesse o site pesquisa.ifb.edu.br e
conheça a ferramenta.

Novo Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq
Está no ar o novo Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq
(DGP/CNPq). Esta ferramenta proporciona o acompanhamento dos
grupos de pesquisa do IFB e sua produção anual com base nas
informações dos Currículos Lattes dos membros de cada grupo. A PRPI
entrará em contato com nos líderes dos grupos para esclarecimentos
sobre a nova interface e funcionalidades do sistema.

PRPI em números: Revista Eixo
A Revista Eixo é publicada semestralmente desde 2012 e possui Qualis
(CAPES) nas áreas de Engenharias I (B5), Artes/Música (B5),
Letras/Linguística (B4) e Educação (C). A avaliação é realizada às cegas
por avaliadores doutores ad hoc. Atualmente a Eixo possui 370
doutores cadastrados em seu banco de avaliadores. Interessados em
submeter seu ar tigo à Revista Eixo, acesse o site
revistaeixo.ifb.edu.br. Seguem alguns números da revista.
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Conhecendo a PRPI:
Missão, Visão e Valores
Missão
Fomentar a pesquisa, a inovação e a pósgraduação no âmbito do IFB e divulgar a
produção do conhecimento, contribuindo para
o avanço da educação, da ciência e da
tecnologia.
Visão
Até 2018, ser reconhecida como instância
aberta, eﬁciente e ﬂexível para o
desenvolvimento organizacional, de forma
integrada à política de desenvolvimento
institucional do IFB, no que tange ao fomento
da pesquisa, da inovação, da divulgação
cientíﬁca e da pós-graduação.
Valores
-Ética na pesquisa
-Eﬁciência operacional
-Respeito à diversidade
-Transparência das ações
-Cooperação entre a equipe
-Comprometimento com a instituição
-Celeridade no atendimento à comunidade
-Pesquisa e inovação como base para o
fortalecimento da EPT

Informações em Pesquisa
e Inovação do IFB
Informações sobre a pesquisa e inovação no IFB podem
ser obtidas por meio da área da PRPI no site do Instituto.
Acesse www.ifb.edu.br/pesquisa

Você tem alguma dúvida
ou sugestão para a PRPI?
Se você possui alguma sugestão para a melhoria de
algum processo ou serviço prestado pela Pró-Reitoria
de Pesquisa e Inovação (PRPI), entre em contato
conosco por meio do e-mail prpi@ifb.edu.br ou do
telefone (61) 2103-2110.

