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Ofício nº 25/2015-CPq 

 

Bauru, 13 de julho de 2015. 

 

Prezado Bolsista 

 

 Encaminhamos a V. Sª algumas instruções que devem ser seguidas durante a vigência de 

sua bolsa de Iniciação Científica (PIBIC). 

 

Início da bolsa: 01/08/2015   Término: 31/07/2016 

 

Obrigações do bolsista: A concessão da Bolsa e a manutenção da quota do HRAC-USP estão 

atreladas a três obrigações por parte do bolsista: 

 

1. A entrega de um relatório parcial de atividades até 31/01/2016. 

2. A entrega do relatório final de atividades 31/07/2016. 

Os relatórios de atividade parcial e final devem contemplar: 

 Introdução; 

 Objetivos; 

 Metodologia; 

 Resultados parciais ou finais; 

 Análises; 

 Conclusões parciais ou finais; 

 Referências; 

II. Os relatórios parcial e final devem ser acompanhados da avaliação do orientador sobre o 

relatório e sobre o desempenho do bolsista e da avaliação do aluno sobre o programa; 

III. O relatório a avaliação do orientador e do aluno devem ser entregues em 1 via impressa 

na Comissão de Pesquisa, que serão digitalizados e anexados no Sistema Atena. 
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3. É obrigatória a participação do bolsista no Simpósio Internacional de Iniciação 

Científica – SIICUSP organizado a primeira etapa pela Instituição e a segunda etapa em 

São Paulo. Após participação tirar uma cópia do certificado e entregar na Seção de Apoio 

à Pesquisa ou enviar via e-mail (uep_projeto@centrinho.usp.br) para constar e finalizar o 

processo. 

 

IMPORTANTE: O não cumprimento dos prazos e obrigações estabelecidas pela Comissão de 

Pesquisa acarretará no cancelamento da Bolsa e a não priorização de bolsas 

PIBIC para o orientador. 

 

Contato com os bolsistas: Todo tipo de informação aos bolsistas, no decorrer do período de 

vigência da bolsa, será fornecida pela Comissão de Pesquisa por e-

mail. 

 

Informações adicionais: Quaisquer informações adicionais devem ser obtidas na Seção de 

Apoio à Pesquisa, telefone (14) 3235-8421,                                           

e-mail: uep_projeto@centrinho.usp.br ou por meio do blog 

scapesq.blogspot.com.br  

 

 

 

 

 

PROFA. DRA. MARIA INÊS PEGORARO-KROOK 
Presidente da Comissão de Pesquisa do HRAC-USP 

 

 

 

mailto:uep_projeto@centrinho.usp.br
mailto:uep_projeto@centrinho.usp.br

