
 

ESCOLA SUPERIOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

EDITAL PIBIC 2018-2019 
 

O Coordenador Institucional do PIBIC-ESEF e o Comitê Institucional do PIBIC-
ESEF informam que estão abertas as inscrições de candidatos a bolsa do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq no período de 07 a 28 de maio 
de 2018. Os interessados deverão consultar as normas descritas na Resolução 
Normativa 017/2006, disponíveis em http://cnpq.br/view/-
/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/1361366. Encerramento das inscrições 
às 21h do dia 28/05/2018 (não haverá prorrogação de inscrições). Os projetos e os 
documentos devem ser protocolados na secretaria da ESEF aos cuidados do Prof. Dr. 
Marcelo Conte. 

Documentos necessários: 
1- Projeto de Pesquisa  
2- Currículo Lattes do aluno (https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio) 
3- Histórico Escolar do aluno.  
4- Declaração do aluno de ausência de vínculo empregatício (em anexo).  
5- Cópias da Identidade e CPF 
Critérios para a seleção de propostas: 
Orientador 
1- Possuir titulação de mestre ou doutor. 
2- Coordenador ou participante de Grupo de Estudo ou Pesquisa da ESEF 
devidamente registrado na Coordenação de Pesquisa - ESEF 
Bolsista 
1- Aluno regularmente matriculado em curso de graduação da ESEF (matriculado 
entre o segundo e sétimo semestre), possuir bom desempenho acadêmico, não ter 
vínculo empregatício, ser indicado pelo orientador.   
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – CNPq e 
ESEF 
* Os candidatos serão inicialmente avaliados pela Comissão Institucional do 
PIBIC/ESEFJ e pela Comissão Externa. 
* O período de vigência das bolsas é de 01 de agosto de 2018 a 31 de julho de 2019. 
* Os candidatos concorrerão a dez (10) bolsas de Iniciação Científica (IC). Os projetos 
serão classificados por mérito e os cinco primeiros colocados receberão a bolsa 
PIBIC-CNPq (R$ 400,00) e os demais classificados até cinco (5) alunos receberão a 
bolsa BIC-ESEF correspondente a 50% de desconto na mensalidade do curso. O 
candidato selecionado deverá apresentar o respectivo projeto na Semana de Iniciação 
Científica, em setembro de 2019 e 2020, com a participação do Comitê Externo e a 
presença dos orientadores, ter disponibilidade para participação (obrigatória) no 
Momento Iniciação Científica, além das orientações individuais com os orientadores. 
Observação: No caso de o aluno ser selecionado para a PIBIC-CNPq, o mesmo deve 
informar, até 01 de agosto de 2018 a Coordenação Institucional do PIBIC-ESEF o 
número da agência e conta corrente (individual em nome do bolsista) do Banco do 
Brasil para recebimento bolsa PIBIC. 
 

Comissão Institucional do PIBIC-ESEF 

PROFESSOR TITULAÇÃO 

Fernando Balbino Doutor 

Maria Teresa K. Leitão  Doutora 
 

Comissão Externa do PIBIC-ESEF  

PROFESSOR TITULAÇÃO 

Eduardo José Caldeira Doutor – Faculdade de Medicina de Jundiaí 

Victor Augusto Ramos Fernandes Mestre – Faculdade de Medicina de Jundiaí 

 
 

Prof. Dr. Marcelo Conte 
Coordenador Institucional – PIBIC-ESEF 
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