EDITAL Nº 02 /2022 – PROCIÊNCIA
Edital do Programa Ânima
Científica – PROCIÊNCIA.

de

Iniciação

Errata
Onde se lê:
4.4.3 Requisitos para estudantes candidatos a bolsa:
São compromissos assumidos pelo estudante para participar do Programa
Ânima de Iniciação Científica – PROCIÊNCIA:
a) Estar regularmente matriculado em um curso de graduação em uma das
Instituições do Ecossistema Ânima;
b) O estudante deverá ter disponibilidade semanal de, no mínimo, 08 (oito)
horas para desenvolver o projeto de pesquisa.
c) O estudante deve desenvolver o projeto de pesquisa proposto, respeitando os
direcionamentos de seu professor orientador.
d) O estudante deve entregar os relatórios parcial e final nos prazos previstos.
O não encaminhamento dos relatórios nas datas estabelecidas em cronograma
implicará no desligamento do Programa e o imediato cancelamento da bolsa. e)
O estudante deve apresentar resultados parciais ou finais da pesquisa no
“Encontro Anual de Iniciação Científica da Ânima”, após aprovação pela
Comissão Cientifica do evento, de acordo com as normas do edital específico
para o evento.
f) Não acumular a bolsa de iniciação científica com outro incentivo de mesma
natureza.
g) Não ser bolsista PROUNI integral.
Leia-se:
4.4.3 Requisitos para estudantes candidatos a bolsa:
São compromissos assumidos pelo estudante para participar do Programa
Ânima de Iniciação Científica – PROCIÊNCIA:
a) Estar regularmente matriculado em um curso de graduação em uma das
Instituições do Ecossistema Ânima;
b) O estudante deverá ter disponibilidade semanal de, no mínimo, 08 (oito)
horas para desenvolver o projeto de pesquisa.
c) O estudante deve desenvolver o projeto de pesquisa proposto, respeitando os
direcionamentos de seu professor orientador.
d) O estudante deve entregar os relatórios parcial e final nos prazos previstos.
O não encaminhamento dos relatórios nas datas estabelecidas em cronograma
implicará no desligamento do Programa e o imediato cancelamento da bolsa.
e) O estudante deve apresentar resultados parciais ou

finais da pesquisa no “Encontro Anual de Iniciação Científica da Ânima”, após
aprovação pela Comissão Cientifica do evento, de acordo com as normas do
edital específico para o evento.
f) Não acumular a bolsa de iniciação científica com outro incentivo de mesma
natureza.
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