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EDITAL INICIAÇÃO CIENTÍFICA SEM BOLSA 

 

O Programa de Iniciação Científica Sem Bolsa da FAUUSP é voltado ao 

desenvolvimento do pensamento científico e à pesquisa de estudantes de 

graduação que: 

1. estejam regularmente matriculados na FAUUSP; 

2. desejem encaminhar-se para a investigação científica ou artística; 

3. possuam interesse em participar do trabalho de pesquisa de seu orientador 
ou de grupos de pesquisa da FAUUSP; 

4. não tenham sido contemplados nos programas de IC com bolsa da USP ou 
outras instituições; 

 

Os projetos considerados como pesquisa de Iniciação Científica, 
imediatamente após o projeto ser concedido ao Aluno (a), pelas agências de 
fomento PUB (vertente Pesquisa), IC|SEM BOLSA, FAPESP podem ser 
cadastrados no Sistema Atena. Pesquisas finalizadas não devem ser cadastradas. 

 

Inscrições 

1. O aluno interessado deverá procurar um professor que o oriente a redigir um 

Projeto de Pesquisa, de no máximo três páginas, contendo: Resumo; Título; 

Enunciado do problema; Objetivo; Metodologia; Cronograma; Referêncis 

Bibliográficas. 

2. A inscrição será realizada pelo (a)  orientador (a) no Sistema Atena;  

3. Os projetos recebidos serão encaminhados para docentes pareceristas que 

avaliarão as propostas; 

4. Após aprovação o sistema notificará o aluno e docente. 

Documentação 

Documentação necessária para a inscrição no programa de Iniciação Científica 

Sem Bolsa: 



1. Currículo Lattes do aluno (devidamente atualizado, publicado e enviado ao 
CNPq).  

2. Projeto Completo de Pesquisa de no máximo 03 (três) páginas; 

Responsabilidades do aluno 

Relatórios: O pesquisador de Iniciação Científica deverá entregar 

um Relatório Parcial (após 6 meses de bolsa) e um Relatório Final (após 11 meses 

de bolsa), em formato PDF no tamanho máximo de 4Mb. Ambos assinados pelo 

Orientador e pelo Aluno e inserido no Sistema Atena quando solicitado. 

SIICUSP: O aluno deve, obrigatoriamente, apresentar sua produção científica, 

sob a forma de pôster ou apresentação oral no SIICUSP.  

Cronograma 
 

Inscrições no mês de setembro Início:13/09/2021|Término: 
01/10/2021 

Avaliação dos projetos pelos 
pareceristas indicados pelas 
Comissões de Pesquisa  

 
Início: 05/10/2021 a 15/10/2021 

Divulgação dos Resultados  Novembro/2021 

Implementação das Bolsas   Novembro/2021 

 

 

Prof. Dr. Artur Rozestraten 

Presidente da Comissão de Pesquisa|FAUUSP 


