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Portarias do Diretor de 28/01/2021
Retificando a publicação do D.O.E. de 16/01/2021, seção I - página 101, onde se lê: "6.1 As
inscrições estarão abertas das 00h do dia 15/01/2021 até as 23h59 do dia 15/02/2021, no endereço:
www.usp.digital.usp.br (sistema Atena)."...leia-se: "6.1 As inscrições estarão abertas das 00h do
dia 15/01/2021 até as 23h59 do dia 01/03/2021, no endereço: www.uspdigital.usp.br (sistema
Atena)".
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EDITAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA FFLCH/USP – 2021-2022

A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São
Paulo, com base em diretrizes debatidas e acordadas pela Comissão de
Pesquisa, tornam público o presente Edital de abertura de inscrições, visando a
seleção de candidatos a bolsas de Iniciação de Científica, para a vigência
durante o período de 2021/2022.
1.

Finalidade

O Edital de Bolsas de Iniciação Científica da FFLCH visa a estimular o
desenvolvimento da pesquisa por parte de estudantes de graduação da USP
ou de outra Instituição de Ensino Superior Pública ou Privada.
2.
2.1

Bolsas
As bolsas serão concedidas por um período de 12 (doze) meses com
recursos repassados diretamente ao bolsista pela Direção da FFLCH.

3.
3.1

Projeto
O projeto de pesquisa deverá estar de acordo com a área dentro da
qual será desenvolvido.

4.

Orientador

4.1

Requisitos
1

4.1.1 Ser

docente,

pós-doutorando

ou

pesquisador

colaborador

da

FFLCH/USP, com título de doutor, que tenha expressiva produção
científica.
4.1.2 O prazo para a finalização do plano de trabalho de orientadores, pósdoutorados ou pesquisadores colaboradores deve ser maior ou igual ao
da vigência da bolsa de Iniciação Científica.
4.1.3 Possuir identificador ORCID (usp.br/ordid).
4.2

Compromissos

4.2.1 Validar a frequência mensal do bolsista e inserir os relatórios parcial e
final no sistema Atena.
4.3

Direitos

4.3.1 Indicar estudante de graduação da USP ou de outra Instituição de
Ensino Superior Pública ou Privada para o Edital de bolsas IC FFLCH.
4.3.2 Solicitar o cancelamento ou a substituição do bolsista mediante
justificativa, conforme itens 9. e 10.
5.

Bolsista

5.1

Requisitos

5.1.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação.
5.1.2 Ser orientado por um docente, pós-doutorando ou pesquisador
colaborador da USP, conforme item 4.1.
5.1.3 Não ter vínculo empregatício e dedicar-se às atividades acadêmicas e
de pesquisa.
5.1.4 Apresentar currículo enviado e publicado na plataforma Lattes CNPq,
atualizado no mês de concessão da bolsa.
5.1.5 Apresentar

bom

desempenho

acadêmico,

conforme

critérios

estabelecidos pela Comissão de Pesquisa da FFLCH.
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5.2

Compromissos

5.2.1 Não estar recebendo bolsa de outros programas (exceto nos casos de
auxílio permanência: moradia, alimentação).
5.2.2 Apresentar a pesquisa no Simpósio Internacional de Iniciação Científica
e Tecnológica da USP – SIICUSP.
5.2.3 Inserir as horas dedicadas ao projeto no cadastro de frequência do
sistema Atena.
5.2.4 Apresentar relatório de atividades, conforme regras do Programa de
Iniciação Científica e da Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação da USP (Resolução CoPq 7.236/2016).
6.

Inscrição

6.1

As inscrições estarão abertas das 00h do dia 15/01/2021 até as 23h59
do dia 15/02/2021, no endereço: www.usp.digital.usp.br (sistema Atena).

6.2

As inscrições serão realizadas pelo orientador e deverão conter:

6.2.1 Histórico escolar completo e atualizado do estudante.
6.2.2 Projeto resumido de pesquisa, com até 5 páginas, especificando a Área
de Pesquisa.
6.2.3 Três palavras-chave, com total de até 50 caracteres.
6.2.4 Aprovação ou submissão do projeto ao Comitê de Ética, quando
aplicável (caso seja inserido o comprovante de submissão, o documento
de aprovação deverá ser inserido no sistema Atena até a entrega do
primeiro relatório semestral).
7.

Critérios para Priorização dos Pedidos

7.1

Orientadores que não foram contemplados com bolsas PIBIC e PUB em
2020.

7.2

A Comissão de Pesquisa pode utilizar os seguintes critérios para a
classificação dos projetos, estabelecendo metodologia e pontuação a
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serem seguidos por todos os pareceristas de forma a garantir a
uniformidade das avaliações: 1) qualidade do projeto: sugere-se
estabelecer uma nota mínima para aprovação; 2) desempenho
acadêmico do estudante: sugere-se definir número máximo de
reprovações e a média escolar mínima aceitável, ou outros critérios que
a Comissão de Pesquisa julgar relevantes.
7.3

As inscrições que não atenderem a quaisquer dos termos deste Edital e
aos critérios definidos pela Comissão de Pesquisa, conforme item
anterior, devem ser denegadas.

7.4

A segunda solicitação de um mesmo orientador será atendida pelos
mesmos critérios, apenas após o atendimento de todas as primeiras
solicitações.

7.5

A Comissão de Pesquisa da FFLCH distribuirá as bolsas disponíveis
conforme a demanda, respeitando a classificação dos projetos.

8.

Das Vagas

8.1

Serão distribuídas 49 bolsas de Iniciação Científica.

9.

Cancelamento de Bolsa

9.1

Para a solicitação de cancelamento da bolsa de IC FFLCH, o orientador
deverá enviar para a Comissão de Pesquisa, por email: cpqfflch@usp.br,
a justificativa de cancelamento.

9.2

O Cancelamento da bolsa de IC FFLCH deverá ser realizado pela
Comissão de Pesquisa no sistema Atena.

9.3

O bolsista que não apresentar o relatório parcial no prazo estabelecido
terá sua bolsa cancelada pela Comissão de Pesquisa.

10.

Substituição de Bolsista
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10.1

Será permitida apenas uma substituição de bolsista por projeto, durante
os seis primeiros meses de vigência da bolsa.

10.2

O estudante substituto deverá ter o projeto aprovado no sistema Atena.

11.

Disposições Finais

11.1

O pagamento da bolsa será efetuado diretamente ao bolsista, mediante
depósito mensal em conta corrente individual do Banco do Brasil.

11.2

A mensalidade da Bolsa IC FFLCH será efetuada no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais).

12.

Cronograma

Divulgação do Edital

Janeiro/2021

Inscrições

Início: 15/01/2021 Término: 15/02/2021

Avaliação
dos
projetos
pelos Fevereiro/2021 e Março/2021
pareceristas indicados pela Comissão de
Pesquisa
Classificação
dos
projetos
Comissão de Pesquisa

pela Março/2021

Divulgação dos Resultados

Março/2021

Implementação das Bolsas IC FFLCH

Abril/2021
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