PORTARIA PRP Nº 586, DE 02 DE AGOSTO DE 2017

Dispõe sobre a seleção de trabalhos de alunos
de Iniciação Científica e Tecnológica para
representarem a USP em eventos de
Universidades estrangeiras

O Pró-Reitor de Pesquisa, usando de suas atribuições legais, e considerando a
necessidade de normatizar a seleção de trabalhos dos alunos de Iniciação Científica e
Tecnológica para representarem a USP em eventos de Universidades estrangeiras
participantes do Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP SIICUSP, baixa a seguinte

PORTARIA:

Artigo 1º - A Pró-Reitoria de Pesquisa selecionará até 20 (vinte) trabalhos dentre os que
receberem Menção Honrosa na Etapa Internacional do SIICUSP para serem apresentados
pelo respectivo autor, aluno de graduação da USP, em eventos realizados por
Universidades estrangeiras no ano seguinte, conforme critérios do Edital de seleção.
Artigo 2º - Os autores dos trabalhos selecionados poderão participar de visitas a
Universidades estrangeiras determinadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa no Edital de
seleção.
Parágrafo único – Os alunos serão selecionados para cada Universidade conforme critérios
estabelecidos pelo Comitê de Avaliação, composto por docentes indicados pela Pró-Reitoria
de Pesquisa.
Artigo 3º - Os alunos selecionados terão suas despesas com passagens aéreas,
hospedagem, seguro-viagem e alimentação pagas pela Pró-Reitoria de Pesquisa.
Artigo 4º - Os requisitos para participar da seleção são:
I - estar matriculado como aluno de graduação da USP ou comprovar aceite em
Programa de Pós-Graduação da USP no momento da seleção;
II - receber Menção Honrosa pelo trabalho apresentado na Etapa Internacional do
SIICUSP;
III - ser proficiente em língua inglesa, atestado por certificado de proficiência;
IV - apresentar o relatório final e o caderno de laboratório, caderno de campo ou
diário de pesquisa, quando houver;
V - responder o formulário encaminhado pela Pró-Reitoria de Pesquisa dentro do
prazo estipulado.
Artigo 5º - Os alunos selecionados deverão possuir ou providenciar e custear passaporte
com data de expiração superior a seis meses após a data da viagem e visto adequado de
entrada para o país, quando necessário.

Artigo 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação (Proc. USP nº
2016.1.8947.1.2).

JOSÉ EDUARDO KRIEGER
Pró-Reitor de Pesquisa

EDITAL DE SELEÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM UNIVERSIDADES ESTRANGEIRAS - 2018

1. Finalidade
A Pró-Reitoria de Pesquisa selecionará até 20 trabalhos de iniciação científica ou
tecnológica desenvolvidos por alunos de graduação da USP, orientados por docentes
USP, para serem apresentados pelo autor, aluno de graduação, em eventos das
Universidades Humboldt-Universität zu Berlin, Rutgers University, Ohio State University
ou outra Universidade determinada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, em 2018.
2. Condições
I. Os alunos selecionados terão as despesas da viagem pagas pela Pró-Reitoria de
Pesquisa e serão acompanhados por um docente USP durante a viagem.
II. Os alunos selecionados deverão possuir ou providenciar passaporte com data de
validade de até seis meses após a data da viagem e visto adequado de entrada para o
país, quando necessário.
3. Requisitos para inscrição
Os alunos que receberem Menção Honrosa no 25º SIICUSP receberão um formulário
de inscrição para a seleção, que deverá ser preenchido e enviado até o dia 10/11/2017
com os seguintes documentos:
a. cópia digitalizada do relatório final do projeto;
b. cópia digitalizada do diário de pesquisa ou caderno de laboratório ou caderno de
campo, quando houver;
c. certificado de proficiência em inglês;
d. comprovação de vínculo como aluno de graduação ou comprovante de aceite
em programa de pós-graduação em 2018.

4. Seleção
As inscrições serão avaliadas por Comitê de Avaliação composto por docentes
indicados pela Pró-Reitoria de Pesquisa, que selecionarão os trabalhos e a
Universidade em que serão apresentados.
5. Cronograma
Chamada para os alunos que receberam Menção Honrosa 06/11/2017
Envio do formulário e documentos

06/11 a 13/11/2017

Avaliação dos inscritos pela Pró-Reitoria de Pesquisa

13/11 a 30/11/2017

Divulgação dos selecionados

01/12/2017

