
 
 

COODENADORIA DE PESQUISA E MONITORIA – COOPEM 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PROMIC 

EDITAIS 2023 – INICIAÇÃO CIENTÍFICA_MONITORIA - RETIFICAÇÃO 

A Reitoria e a Coordenadoria de Pesquisa e Monitoria – COOPEM, no uso de 

suas atribuições regimentais, tornam pública a retificação do Cronograma dos editais 

de chamada para docentes e discentes do Centro Universitário Fametro – Unifametro, 

com vistas à seleção de projetos e candidatos ao Programa de Monitoria e Iniciação 

Científica (PROMIC), para vigência no ano de 2023. 

 

As datas que estão destacadas em vermelho são as que passaram por alteração, 

representando os novos prazos, tanto para a seleção de projetos e candidatos de 

Iniciação Científica, quanto de Monitoria. Todas as demais datas dos Cronogramas 

permanecem as mesmas. 

 

9. Cronograma – Iniciação Científica – Retificação 

 

Atividade Período 

Inscrição de propostas de IC pelos(as) 

professores(as) 
15/12/2022 a 25/01/2023 

Organização dos projetos inscritos pela COOPEM 26/01/2023 a 29/01/2023 

Envio da listagem de projetos inscritos para as 

coordenações de curso pela COOPEM 
30/01/2023 

Processo seletivo dos projetos 30/01/2023 a 12/02/2023 

Envio do resultado da seleção de projetos à 

COOPEM pelas coordenações de curso 
12/02/2023 

Divulgação dos projetos aprovados 15/02/2023 

Inscrição de discentes 15/02/2023 a 23/02/2023 

Organização da listagem dos(as) discentes 

inscritos(as) pela COOPEM 
24/02/2023 a 26/02/2023 

Envio da listagem dos(as) discentes inscritos(as) 

pela COOPEM 
27/02/2023 

Processo seletivo de estudantes 27/02/2023 a 08/03/2023 

Envio dos resultados do processo seletivo para as 

Coordenações pelos(as) professores(as) 

orientadores(as) de projetos 

 

09/03/2023 

Envio de resultado final do processo seletivo de 

estudantes à COOPEM pelas coordenações 
12/03/2023 

Divulgação do resultado do processo seletivo de 

estudantes pela COOPEM 
21/03/2023 

Assinatura dos contratos de vinculação pelos(as) 

alunos(as) 
22 a 24/03/2023 



 

Realização da reunião inaugural 

(discentes/docentes) 
25/03/2023 

Período da vigência 2023 01/03/2023 a 30/11/2023 

Envio do Relatório Final 10/12/2023 
 

9. Cronograma – Monitoria – Retificação 

 

Atividade Período 

Inscrição de propostas de monitoria dos(as) 

professores(as) 
15/12/2022 a 25/01/2023 

Organização dos projetos inscritos pela 

COOPEM 
26/01/2023 a 29/01/2023 

Envio da listagem de projetos inscritos para as 

coordenações pela COOPEM 
30/01/2023 

Processo seletivo dos projetos 30/01/2023 a 12/02/2023 

Envio do resultado da seleção de projetos à 

COOPEM pelas coordenações de curso 
12/02/2023 

Divulgação dos projetos aprovados 15/02/2023 

Inscrição de discentes 15/02/2023 a 23/02/2023 

Organização da listagem dos(as) discentes 

inscritos(as) pela COOPEM 
24/02/2023 a 26/02/2023 

Envio da listagem dos(as) discentes 

inscritos(as) pela COOPEM 
27/02/2023 

Processo seletivo de estudantes 27/02/2023 a 08/03/2023 

Envio dos resultados do processo seletivo para 

as Coordenações pelos(as) professores(as) 

orientadores(as) de projetos 

 

09/03/2023 

Envio de resultado final do processo seletivo 

de  
estudantes à COOPEM pelas coordenações 

 

12/03/2023 

Divulgação do resultado do processo seletivo 

de 
discentes pela COOPEM 

 

21/03/2023 

Assinatura dos contratos de vinculação 

pelos(as) alunos(as) 
22 a 24/03/2023 

Realização da reunião inaugural 

(discentes/docentes) 
25/03/2023 

Período da vigência 2023 01/03/2023 a 30/06/2023 

Envio do Relatório Final 06/08/2023 

 
 

Os demais itens e subitens dos citados editais permanecem inalterados. 



 

 

Fortaleza, 15 de março de 2023. 
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