1
ROTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

(a ser enviado até o
dia 10 de cada mês, com exceção do mês de dezembro cujo prazo é dia 1º, de acordo com o item 5.5 deste Edital.)

De acordo com o Edital de Seleção 2016 - 2017, poderá ocorrer a substituição de bolsista
sempre que necessário, respeitando-se as seguintes condições:
a) desde que a solicitação ocorra a partir do quarto mês da vigência da bolsa (novembro/2016);
b) o período de desenvolvimento de atividades para o novo bolsista não deve ser inferior a três
meses, dentro do calendário anual de concessão de bolsas deste Edital;
c) o bolsista substituto atenda aos requisitos do item 7.1 do referido Edital de Seleção;
d) não é permitida a troca ou mudança substancial do projeto de pesquisa do aluno;
As solicitações de substituições de bolsistas, respeitadas as condições acima citadas,
deverão ser enviadas pelo orientador à Coordenação de ICT pelo e-mail: coordic@ufscar.br até
o dia 10 de cada mês (com exceção do mês de dezembro, cujo prazo é o 1º dia útil), seguindo
roteiro deste Anexo e com ciência do bolsista. Deverá ser anexado ao pedido, o relatório das
atividades desenvolvidas, até então, pelo bolsista substituído.
O novo aluno que terá a bolsa implementada receberá um e-mail do CNPq com um link
para acesso ao termo de aceite da bolsa e inserção dos dados bancários. O acesso deve ser
feito, impreterivelmente, até o dia 15 de cada mês (com exceção do mês de dezembro, cujo prazo
será o dia 5, de acordo com o calendário do CNPq).
O pedido de substituição de bolsista deve compreender:
1) Modalidade da bolsa;
2) Justificativa da substituição;
3) Nome do projeto do aluno;
4) Nome do orientador;
5) Nome do aluno que está saindo;
6) Nome do novo aluno;
7) Número do CPF do novo aluno;
8) Link do currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq do novo aluno;
9) Histórico escolar “sujo” do novo aluno, em PDF;
10) Este roteiro deve ser assinado pelo orientador e pelo aluno que está sendo substituído.

