UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

Informação nº 422/2017/PRP
São Paulo, 19 de abril de 2017.

COMUNICADO ÀS COMISSÕES DE PESQUISA
Assunto: Inscrições para os Editais de bolsas PIBIC, PIBITI e PIBIC-EM 2017/2018

INSCRIÇÕES PARA OS EDITAIS PIBIC E PIBITI
As inscrições para os Editais PIBIC e PIBITI estarão abertas a partir do dia
24/04/2017, conforme publicado pela Portaria PRP nº 557 em 23/03/2017.
Os orientadores interessados deverão inscrever seus projetos no sistema Atena
(Programas>Iniciação>Projetos). As instruções para o cadastro do projeto estão
disponíveis no item 1.2 do manual (Programas>Iniciação>Ajuda) e no vídeo
https://youtu.be/1l02lgvcfJc. Não será possível cadastrar projetos que não vão concorrer às
bolsas (outros fomentos ou voluntários) durante o período de inscrições, que se
encerram às 12h00 do dia 24/05/2017.
Lembramos que as Comissões de Pesquisa devem verificar se as informações
inseridas na aba “Bolsa PIBI” estão corretas (datas de vigência e termos de outorga). Se
for necessária alguma correção, a própria Comissão de Pesquisa poderá fazer a
alteração e o sistema recalculará a categoria do orientador, se for o caso.
A partir de 25/05/2017, as Comissões de Pesquisa deverão atribuir os projetos
inscritos aos avaliadores cadastrados. Quando todas as avaliações forem completadas
(até 26/06/2017, às 12h00), o sistema gerará uma lista com os projetos e as
respectivas notas para que a Comissão de Pesquisa os classifique segundo seus
critérios (instruções nos itens 2 e 3 do manual disponível em
Programas>Iniciação>Ajuda).
ORIENTADORES PÓS-DOUTORANDOS
Os orientadores pós-doutorandos que quiserem inscrever seus projetos
deverão solicitar acesso ao sistema à Comissão de Pesquisa. Para liberar o acesso do
pós-doutorando, basta informar o número USP em “Programas>Iniciação>Usuário PósDoutorando”. Após o cadastro, o pós-doutorando deverá cadastrar sua senha no link
“Primeiro Acesso” do menu Acesso Restrito.
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INSCRIÇÕES PARA O EDITAL PIBIC-EM
As inscrições para o Edital PIBIC-EM estarão abertas a partir do dia 24/04/2017,
conforme publicado pela Portaria PRP nº 557 em 23/03/2017.
Os orientadores interessados deverão inscrever seus projetos no sistema Atena
(Programas>Pré-Iniciação>Projetos). As instruções para o cadastro do projeto estão
disponíveis
no
manual
(Programas>Pré-Iniciação>Ajuda)
e
no
vídeo
https://youtu.be/2hGBKseAQAw. Não será possível cadastrar projetos que não vão
concorrer às bolsas (outros fomentos ou voluntários) durante o período de inscrições,
que se encerram às 12h00 do dia 24/05/2017.
A partir de 25/05/2017, as Comissões de Pesquisa deverão atribuir os projetos
inscritos aos avaliadores cadastrados. Quando todas as avaliações forem completadas
(até 26/06/2017, às 12h00), o sistema gerará uma lista com os projetos e as
respectivas notas para que a Comissão de Pesquisa os classifique segundo seus
critérios (instruções serão adicionadas ao manual disponível em Programas>PréIniciação>Ajuda).
O cadastro dos estudantes e responsáveis será efetuado apenas após a
divulgação dos resultados, no final do mês de julho.

ATENDIMENTO
O atendimento aos orientadores e alunos interessados em concorrer aos
Editais PIBIC, PIBITI e PIBIC-EM deve ser feito pelas Comissões de Pesquisa. O Fale
Conosco da Pró-Reitoria de Pesquisa responderá apenas a solicitações das Comissões
de Pesquisa.

Atenciosamente,
Pró-Reitoria de Pesquisa

Rua da Reitoria, 374 – Cidade Universitária São Paulo
05508-220 – São Paulo – Brasil
+55-11-3091-3548 – prp@usp.br – www.usp.br/prp

