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INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 

DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC, 

DEFINIDAS PELA COMISSÃO DE PESQUISA (CPq), DO ICMC-USP 

 
- O Relatório de Avaliação do Orientador deve ser preenchido conforme as instruções constantes no 

próprio formulário;  

 

- A desistência de alunos que não forem substituídos é um dos fatores que poderá prejudicar o 

ICMC, no momento da distribuição das quotas de bolsas. No caso de desistência por parte do 

bolsista ou o cancelamento por parte do Orientador, a CPq deverá ser informada, devendo constar 

no  Relatório de Avaliação do Orientador o motivo da desistência do aluno;  

 

- No caso do orientador ter mais de um orientando, os relatórios, parciais ou finais, deverão ser 

individuais e diferenciados;  

 

- O relatório parcial deverá conter no máximo 03 páginas, apresentando o problema tratado 

(máximo de 01 página), uma descrição da abordagem utilizada e o estado atual da pesquisa;  

 

- O relatório final deverá conter uma introdução, narrando o que foi realizado no período total 

(máximo de 03 páginas) e um índice dos tópicos desenvolvidos, com descrição do conteúdo 

(máximo de 02 páginas);  

 

- O relatório final deverá apresentar o número mínimo de 10 páginas (contabilizando as páginas do 

artigo publicado quando houver) e o máximo de 30. No caso de cancelamento da bolsa cujo 

período for inferior a 06 meses, o relatório final deverá apresentar o número mínimo de 03 páginas.  

 

- A entrega do relatório fora do prazo determinado pela CPq, acarretará na inclusão do orientador na 

lista de pendências/ histórico  para o próximo período de inscrição no programa.  

 

- O Orientador deverá entregar o Relatório de Avaliação do Orientador mesmo na ausência da 

entrega do relatório pelo aluno.  

 

- A cada relatório entregue (parcial / final / novo relatório em caso de reprovação) deverá vir 

acompanhado do Relatório de Avaliação do Orientador específico.  
 

Estou ciente das normas acima relacionadas.  

 

São Carlos, _______/_______/_____________.  

 

 

______________________________________.  

                             Orientador  

Normas aprovadas pela CPq do ICMC,  

em sessão de 24/10/2002  

e alteradas em sessão de 02/12/2014. 

 


