Escola de Engenharia de São Carlos
Assistência Técnica Acadêmica

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

EDITAL
PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS JUNTO AO
PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA A EESC-USP
Encontram-se abertas na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de
São Paulo EESC-USP, as inscrições de alunos para a seleção de bolsistas junto ao
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIC e PIBIT do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq - de 18 de fevereiro até o dia

30 de abril de 2014.
O projeto apresentado
características:

para

inscrição

deverá

conter

as

seguintes

- Propiciar ao bolsista acesso a métodos e processos científicos, evitando-se atividades que
contemplem apenas levantamento de dados ou rotinas típicas de apoio técnico de
laboratório;
- Conter resumo, objetivos, justificativa, metodologia e cronograma;
Observação: o projeto será avaliado por assessor científico designado pela Comissão de
Pesquisa da EESC.
O orientador deverá cumprir com os seguintes requisitos e compromissos:
- Ser pesquisador, com titulação de doutor, sendo vedada a participação de doutorando e
pós-doutorando como Orientador.
- Orientar o bolsista nas distintas fases do trabalho científico, incluindo a elaboração do
relatório final e material para apresentação dos resultados em livro de resumos, em
congressos, seminários, etc;
- Incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e
seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista de iniciação científica.
- auxiliar nos trabalhos associados à organização e realização do SIICUSP.
O Bolsista deverá cumprir com os seguintes requisitos e compromissos:
- Assinar Termo de Responsabilidade disponível na secretaria da Comissão de Pesquisa da
EESC;
- Ter Curriculum Lattes preenchido integralmente e enviado ao CNPq.
- Ter cadastrado seu CPF e RG no Serviço de Graduação.
- Estar regularmente matriculado em curso de graduação e apresentar ótimo rendimento
acadêmico;
- Não ter vínculo empregatício, não estar realizando estágios e dedicar-se integralmente às
atividades acadêmicas e de pesquisa;

Apresentar, após 6 (seis) meses de vigência do período da bolsa, relatório de
pesquisa contendo resultados parciais (31 de janeiro);
- Apresentar relatório científico final ao término do período de bolsa;
- Apresentar em seminário anual (Congresso de Iniciação Científica - SIICUSP) sua
produção científica, sob a forma de pôsteres, resumos e/ou painéis;
- Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de bolsista do
CNPq;
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- Estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação desta
com a de outros programas do CNPq, de outra agência ou da própria instituição;
- Devolver ao CNPq, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s)
indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam
cumpridos;

Os relatórios parciais e finais dos Bolsistas deverão ser enviados
em PDF, para a secretaria da Comissão de Pesquisa da EESC. O Programa tem
início em 01 de agosto e duração de 12 meses.
Esclarecemos que, caso o aluno desista da Bolsa de Iniciação Científica, a
Comissão de Pesquisa poderá atribuí-la a outro aluno do mesmo orientador, desde que ele
tenha participado do presente edital.
O CNPq pede atenção e colaboração quanto às datas de entrega de todos os
documentos solicitados pela Comissão de Pesquisa da EESC-USP para maior eficiência e
pontualidade nas datas de pagamentos. A falta da entrega dos relatórios nos prazos
estipulados implicará no cancelamento da Bolsa.

Comissão de Pesquisa/EESC, 18 de fevereiro de 2014.

Flavio Donizeti Marques
Presidente da Comissão de Pesquisa
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