EDITAL 01/2019

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
EDITAL PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSAS NOVAS E RENOVAÇÃO
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PIBIC – UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO/ PIBIC - CNPq

INFORMAÇÕES GERAIS
A Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa, com o objetivo de criar mecanismos adicionais para
estímulo à pesquisa discente e promover o fortalecimento das linhas de pesquisa da Universidade, lança
a presente chamada e convoca os interessados a efetuarem solicitação de bolsa de iniciação
cientíﬁca, de acordo com os termos estabelecidos na Resolução CONSU 16/2007, que aprova o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientíﬁca (PIBIC - Universidade Cidade de São Paulo),
e na Resolução Normativa CNPq RN017/200 (PIBIC-CNPq).

CURSO PREPARATÓRIO OBRIGATÓRIO
Dia 16/03/2019 – Inscrições no site (www.unicid.edu.br).

DATA LIMITE PARA ENVIO DOS PROJETOS DE PESQUISA
A solicitação deverá ser encaminhada, impreterivelmente no período de 16/03/2019 a 31/03/2019 à
Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa exclusivamente pelo site www.unicid.edu.br.
Não serão aceitos projetos após a data estabelecida.

NORMAS

· O candidato deverá estar regularmente matriculado em um curso de graduação;
· O orientador deverá ser portador do título de doutor, podendo ser mestre, desde
que comprovada sua experiência em pesquisa.
· O orientador deverá estar vinculado a um grupo de pesquisa da Universidade,
cadastrado no Diretório de Pesquisa do CNPq.
· O candidato deverá anexar ao projeto de Pesquisa ou ao Relatório de Renovação, a carta
de aceite ou o parecer do orientador, devidamente assinado.
· Para renovação da bolsa, o candidato deverá encaminhar, também via site, o relatório cientíﬁco e as atividades
desenvolvidas no período de agosto de 2017 a julho de 2018; justiﬁcativa para renovação; planejamento e
cronograma de execução para o período de agosto de 2019 a julho de 2020.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Serão avaliados: 1) o mérito cientíﬁco do projeto; 2) o currículo lattes do orientador e
3) o desempenho acadêmico do graduando.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Dia 30/04/2019.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Esclarecimentos adicionais acerca do conteúdo deste Edital podem ser obtidos pelo
e-mail: pos@unicid.edu.br. É obrigatória, para os aprovados, a participação no ENIC
(Encontro de Iniciação Cientíﬁca) a ser realizado no dia 28/06/2019.

Profa. Dra. Tania Cristina Pithon Curi
Pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa

