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DELIBERAÇÃO CPq/IQSC 001/2011 
 

Institui o Programa de Iniciação Cientifica  
Voluntária no IQSC/USP 

 
O Presidente da Comissão de Pesquisa do IQSC, usando de suas atribuições 

legais e tendo em vista o deliberado pela Comissão de Pesquisa, em sessão realizada 
em 24 de agosto de 2010, e considerando: 

 
a) Os benefícios que as atividades de iniciação científica trazem para a 

formação acadêmica e profissional dos alunos; 
 
b) A demanda por alunos de iniciação científica manifestada por docentes 

desta instituição, que supera o número de bolsas institucionais oferecidas; 
 
c) A necessidade de caracterização e de regulamentação das atividades de 

iniciação cientifica voluntária,  
 
RESOLVE: 
 
1 – Fica instituído no IQSC o Programa de Iniciação Científica Voluntária. 
Parágrafo primeiro – O Programa de Iniciação Científica Voluntária do IQSC 

tem por objetivo oferecer aos alunos de graduação a oportunidade de 
complementação de sua formação acadêmica, através da participação em atividades 
de pesquisa sob orientação de pesquisadores do IQSC.  

Parágrafo segundo - Podem participar alunos de graduação de cursos da USP. 
Parágrafo terceiro – Dentro deste programa, o aluno não receberá nenhum tipo 

de remuneração financeira, seja a título de bolsa ou de auxílio de qualquer espécie. 
 

2 – Os alunos participantes deverão cumprir os seguintes requisitos: 
I - Estar regularmente matriculado em curso de graduação da USP.  
II – Ter disponibilidade para dedicar 12 horas semanais às atividades de 

iniciação científica. 
III - Não estar recebendo bolsa de programas de Iniciação Científica do CNPq 

ou de outras instituições ou agências de fomento. 
IV - Ser selecionado e indicado pelo orientador. 
V – Manter seu currículo publicado e atualizado na plataforma Lattes CNPq. 
 
3 – Poderão ser orientadores no programa os docentes e pesquisadores do 

IQSC. Pós-doutorandos do IQSC, que tenham expressiva produção científica ou 
tecnológica recente, também poderão exercer esta atividade. 

Parágrafo primeiro – Em caso de pós-doutorando, a duração da bolsa de Pós-
Doutorado do orientador deve ser posterior ou coincidente com a do projeto de 
Iniciação Científica, 

Parágrafo segundo – Os orientadores deverão estar credenciados em 
programas de pós-graduação, ficando a critério da Comissão de Pesquisa decidir 
sobre casos em que  isto não seja cumprido. 

 
4 - O prazo mínimo de participação no programa será de seis meses e o 

máximo de doze meses. 
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Parágrafo primeiro - O prazo referido no “caput” deste artigo poderá ser 

prorrogado, através de renovação, até o máximo de vinte e quatro meses. 
Parágrafo segundo - Entende-se por renovação as solicitações subseqüentes 

do mesmo orientador e aluno, mesmo que haja substituição do projeto de pesquisa; 
 
 5 – As inscrições poderão ser efetuadas em qualquer época do ano. 

Parágrafo primeiro – Caberá ao orientador escolher e indicar para o programa 
aluno com perfil e desempenho acadêmico compatível com as atividades previstas 
observando princípios éticos e conflitos de interesse. 

Parágrafo segundo – As inscrições serão formalizadas através de requerimento 
do orientador ao Presidente da Comissão de Pesquisa, com a apresentação dos 
seguintes documentos: 

I - Carta de encaminhamento assinada pelo orientador informando o nome do 
aluno, a instituição de ensino do aluno, o título do projeto a ser desenvolvido e o tempo 
de desenvolvimento do projeto; 

II - Histórico Escolar completo e atualizado do aluno, contendo nota e 
frequência nas disciplinas, incluindo as reprovações, se houver. No caso de 
reprovações no histórico, encaminhar justificativa com anuência do orientador; 

III - Currículo Lattes resumido do orientador (últimos 5 anos); 
IV - Currículo Lattes resumido do aluno; 
V - Projeto de pesquisa do aluno, resumido (máximo de 3 páginas, excluindo-

se a capa e com o seguinte contendo: Introdução, Objetivo, Metodologia e 
Referências). Caso pertença a um projeto maior, do tipo temático, o orientador deverá 
definir exatamente a atividade a ser desenvolvida pelo aluno; 

VI - Cópia do RG e CPF do aluno. 
VII - No caso de pedido de renovação, deverá ser anexado o relatório parcial 

do período finalizado. 
 
6 – Tendo sido aceita a inscrição no Programa, o orientador e o aluno 

assinarão o Termo de Compromisso. 
Parágrafo único – Não serão validadas as atividades realizadas antes da 

assinatura do Termo de Compromisso.  
 
7 – São obrigações dos orientadores do programa: 
I - Incluir o nome do aluno nas publicações e nos trabalhos apresentados em 

congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do mesmo. 
II - Atuar como avaliador e/ou parecerista para assuntos relativos ao programa, 

quando solicitado pela Comissão de Pesquisa. 
 
8 – São obrigações dos alunos do programa: 
I - Gerar pelo menos um trabalho resultante de suas atividades para 

apresentação em Congresso ou publicação em periódico especializado.  
II - Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à condição de 

participante do programa de Iniciação Científica Voluntária do IQSC; 
III - Apresentar relatório de atividades a cada seis meses.  
IV - Apresentar comprovante de matrícula na instituição de ensino no início de 

cada semestre letivo. 
V - Informar imediatamente à Comissão de Pesquisa do IQSC caso venha a se 

desligar ou trancar a matrícula no curso de graduação no qual encontra-se 
matriculado, caso venha a receber qualquer tipo de bolsa de Iniciação Científica, caso 
venha a iniciar atividade de estágio, remunerado ou não, em qualquer instituição, 
pública ou privada ou caso venha a possuir vínculo empregatício. 



  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS 
Assistência Técnica Acadêmica 
 

  
VI – Cumprir as normas e regulamentos internos do IQSC. 
 
9 – O desligamento do aluno do programa se dará nas seguintes situações: 
I – Por solicitação por escrito do aluno; 
II – Caso o aluno venha a receber bolsa de iniciação científica da USP ou de 

outra instituição ou agência de fomento; 
III – Caso o aluno tenha sua matrícula trancada ou suspensa na instituição de 

ensino; 
IV – Caso inicie atividade de estágio, remunerado ou não, ou qualquer outra 

atividade que impeça dedicação de 12 horas semanais às atividades de iniciação 
científica; 

V – Caso o orientador solicite o desligamento do aluno, mediante justificativa 
aceita pela Comissão de Pesquisa. 

VI – Caso o aluno deixe de cumprir as normas e regulamentos internos do 
IQSC, situação em que poderá ainda responder por perdas e danos causados pelo 
descumprimento. 

 
10 - Tendo cumprido o tempo mínimo de seis meses de permanência no 

programa e tendo sido o relatório final aprovado pela Comissão de Pesquisa, o aluno 
fará juz a um certificado contendo o período de participação no programa e o nome do 
orientador e o título do projeto desenvolvido. 

 
11 – Esta deliberação poderá ser alterada a qualquer momento, a critério da 

Comissão de Pesquisa. 
 
12 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Pesquisa. 

 

 

São Carlos, 17 de janeiro de 2011 
 
 
 

Prof. Dr. Douglas Wagner Franco 
Presidente da Comissão de Pesquisa
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TERMO DE COMPROMISSO 

Programa de Iniciação Científica Voluntária do IQSC 

 
1. Identificação 
Orientador: 
Aluno: 
Título do projeto de pesquisa: 
Duração do programa:  
 
2. Por este Termo de Compromisso, o orientador e o aluno acima identificados 
declaram estar cientes e comprometem-se a seguir todas as normas contidas 
na Deliberação CPq 001/2010. 
 
3. Integram este documento como anexo: 
I – A Deliberação CPq 001/2010; 
II – O projeto de pesquisa a ser desenvolvido pelo aluno. 
 
4. Caberá à Comissão de Pesquisa do IQSC resolver eventuais dúvidas ou 
casos omissos resultantes do presente Termo de Compromisso e da 
Deliberação CPq/IQSC – 001/2010. 
 
E por estarem de acordo, as partes assinam o presente termo em 3 vias, sendo 
uma para o aluno, uma para o orientador e outra para registro pela Comissão 
de Pesquisa. 
 
 
São Carlos, ___ de ____________ de 2010 

 

 

 

 

Orientador Aluno 

Presidente da Comissão de Pesquisa 

 


