Novos critérios para atribuição de bolsas de Iniciação Científica
A Comissão de Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de
São Paulo, em sessão ordinária realizada em 19 de novembro de 20151 definiu os seguintes
critérios de elegibilidade e avaliação dos candidatos ao ingresso no Programa de Iniciação
Científica PIBIC/PIBITI:
a) Para a nota de avaliação do candidato: será considerada a média ponderada do
aluno menos 0,5 ponto por reprovação, sendo permitidas no máximo 3 reprovações.
Não será permitida a inscrição do candidato caso ele possua mais que 3
reprovações em seu histórico escolar.
b) O projeto de pesquisa será avaliado quanto à qualidade da escrita, adequação e
clareza do método, bem como a adequação do cronograma.
c) Para a nota final será calculada a média aritmética da nota de avaliação do aluno e
da nota atribuída ao projeto. Alunos sem média ponderada não poderão concorrer
às bolsas.
d) Em havendo empate na nota final, serão considerados, nessa ordem, os seguintes
critérios de desempate: 1º menor quantidade de reprovações; 2º melhor média
ponderada, 3º Melhor desempenho na disciplina EFB0128 Introdução a Pesquisa
Científica; 4º data de ingresso no curso, privilegiando-se o candidato que ingressou
primeiro. 5º os candidatos poderão ser convocados para entrevista com os membros
da Comissão de Pesquisa, caso a comissão julgue necessário.
e) Para a classificação dos orientadores será adotada a regra estabelecida no Edital
PIBIC/PIBITI do ano corrente.
f)

Pesquisadores de diferentes áreas poderão ser convocados para atribuir notas aos
projetos.

g) Pesquisadores que não entregarem os relatórios ou tiverem relatórios reprovados
ficarão impedidos de orientar no ano subsequente.
Lembramos da importância de apreciação dos projetos pelos respectivos Comitês de
Ética, quando for o caso. Caso haja dúvidas sobre a necessidade de submeter seu projeto,
procurar a secretaria de Pesquisa para esclarecimentos.

1 Os trechos em itálico foram alterados pela Comissão de Pesquisa da EEFE, em sua 168ª reunião ordinária,
realizada em 20 de abril de 2017.
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