PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA 2018-2019
Retificação Cronograma Edital 026/2017
*** As alterações estão marcadas na cor cinza

PROCESSO SELETIVO: 2018 – 2019
IMPORTANTE: Verificar prazos de submissão dos projetos de IC junto aos Comitês
de Ética em Pesquisa (CEP) ou Ética no Uso de Animais (CEUA).
*Para a inscrição do Projeto de IC é necessário protocolo de envio ao CEUA ou CEP, se for o caso

FEVEREIRO/MARÇO
De 19/02 a
02/03

PERÍODOS DE INSCRIÇÃO DE PROJETOS NO PROCESSO
SELETIVO 2018-2019, PELO PROFESSOR PROPONENTE
MARÇO

05 a 08
09

Triagem dos projetos de Iniciação Científica pela CTIC
Início da análise e seleção dos Projetos pela CTIC
ABRIL

02

Término da análise e seleção dos Projetos pela CTIC

05

CTIC, em reunião, classificação dos projetos pré-qualificados

09

Início da avaliação dos projetos pré-qualificados pelo Comitê Externo
CNPq
MAIO/JUNHO

07

Término da avaliação dos projetos pré-qualificados pelo Comitê
Externo CNPq

10
11

14 a 18
21 a 24

Reunião CTIC para decisão final após avaliação Comitê Externo CNPq
Divulgação do resultado da pré-qualificação dos projetos no sítio
eletrônico oficial da Universidade
Período de recebimento de recursos, protocolados na Secretaria de
Apoio do Programa de Iniciação Científica
Período de análise de recursos pela CTIC
Prazo final de entrega, na Secretaria de Apoio do Programa, do
documento de Aprovação Final do Comitê de Ética em Pesquisa e

ATENÇÃO!
25

da Comissão de Ética no Uso de Animais dos projetos
qualificados
JUNHO

04

Publicação da lista de projetos qualificados no sítio da
Universidade
Os professores proponentes que não enviarem a cotação ao Setor
de Suprimentos, dentro do prazo estipulado, não terão direito ao
auxílio bancada.

ATENÇÃO!
04 a 08/06

Os professores proponentes com projetos qualificados deverão
enviar a planilha de orçamento detalhado de materiais e/ou
serviços, com cotação de 1 (um) fornecedor para o e-mail
comprasic@uniso.br. NÃO SALVAR O DOCUMENTO EM PDF.

04 a 08/06

11 a 15

18

28

Período de inscrição de estudantes nos projetos qualificados
Período de entrevista e classificação candidatos discentes com os
orientadores dos projetos qualificados
Avaliação final dos projetos e estudantes selecionados pela CTIC
Publicação da lista de projetos e estudantes aprovados no sítio
eletrônico e nos quadros oficiais de aviso da Universidade.

*******

29/06 a 06/07

CASO HAJA PROJETOS SEM ESTUDANTE
2º Período de inscrição de estudantes nos projetos qualificados que
ainda não possuem estudante selecionado.
AGOSTO

06

06 a 09/08

10

13

14

20

Início das atividades do Programa de Iniciação Científica para os
estudantes aprovados na 1ª etapa
Período de entrevista e classificação candidatos discentes com os
orientadores dos projetos qualificados
Seleção de projetos e de estudantes candidatos dos programas de
Iniciação Científica
Publicação da lista de projetos e estudantes aprovados no sítio
eletrônico e nos quadros oficiais de aviso da Universidade.
Início das atividades do Programa de Iniciação Científica para os
estudantes aprovados na 2ª etapa
Reunião com os estudantes aprovados no Processo Seletivo
2018-2019

