
 
 

 

Implementação de Bolsas INCT/EECBio 

Orientações Gerais 

Para facilitar a implementação das bolsas DTI do nosso projeto INCT/EECBio, 

chamamos a atenção dos PIs dos grupos de trabalho para os seguintes aspectos: 

1. Prazos 

- As indicações de bolsista devem ocorrer entre os dias 25 e 30/31 do mês anterior ao 

início da vigência da bolsa, enviando a documentação abaixo pelos PIs para a 

coordenação do EECBio (incteecbio@gmail.com) nas cotas estipuladas; 

- Para a finalização da bolsa antes do prazo implementado, é necessário que o 

supervisor envie formalmente uma solicitação de cancelamento e justificativa 

(motivo), também entre os dias 25 e 30/31 do último mês da vigência realizada.  

 

2. Informações e Documentação para implementação: 

- CPF do bolsista indicado; 

- Tempo (meses) de duração da bolsa; 

- Plano de trabalho com até 3000 caracteres (ver sugestão abaixo); 

- Termo de compromisso do EECBio assinado pelo supervisor e bolsista; 

- Para alunos de Pós-Graduação, é necessário enviar ainda: 

 - Carta de anuência do coordenador do PPG concordando com a concessão; 

 - Carta de anuência do orientador do bolsista no PPG concordando com a 

concessão; 

 - Carta do aluno declarando não receber outra bolsa, de qualquer modalidade. 

- O bolsista deverá ter o CV Lattes atualizado e enviado ao CNPq, deverá estar ciente 

das normas gerais e específicas do CNPq sobre a modalidade DTI (em anexo). 
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3. Plano de Trabalho 

O plano de trabalho deverá ser elaborado a partir das definições de cada um dos grupos 

de trabalho do EECBio, com no máximo 3000 caracteres (com espaços). Sugere-se 

manter sempre um parágrafo geral com as atividades previstas para o grupo de trabalho 

em geral (que pode ser padronizado para todos os bolsistas do grupo), seguida de itens 

de atividade (a,b,c,d...) a serem desenvolvidos pelo bolsista indicado durante a 

vigência da bolsa, seguindo modelo em anexo.  

Em função do projeto enviado ao CNPq, as bolsas serão implementadas por um 

período máximo inicial de 2 anos, podendo ser renovadas caso o grupo assim decida 

(pelo prazo máximo de 36 meses para qualquer DTI, conforme regra do CNPq). 

Entendemos que isso auxilia também na possiblidade de mudanças de perfil do 

bolsista, à medida que o grupo de trabalho avança em suas ações, sem que haja 

comprometimento de expectativas 

 

 

4. Finalização ou Cancelamento da vigência da bolsa 

O bolsista e supervisor se comprometem a entregar, até 45 dias após o encerramento 

da bolsa (seja no prazo previsto ou antecipado), um relatório das atividades do bolsista, 

para fins de prestação de contas. O orientador deverá encaminhar também uma 

avaliação curtas das atividades desenvolvidas pelo bolsista, com até 50 palavras, de 

acordo com o formato do CNPq (incluindo um indicador de desempenho –muito bom, 

bom, regular, fraco, deficiente). 

Em caso de renovação, o supervisor e o bolsista devem ficar atentos aos prazos de 

vigência, a fim de não haver descontinuidade no recebimento das bolsas, se for o caso. 

 

 

 


