Informações aos Contemplados com as Bolsas de ICJ CNPq da MNR 2014
- 1a chamada A efetivação da bolsa está condicionada ao atendimento dos critérios para aceite para
Bolsista e à apresentação da documentação solicitada pela MNR até dia 13/12/2013.
Atenção: Caso a documentação não for enviada no prazo solicitado, a vaga para Bolsa será
imediatamente transferida para o 1º Projeto em lista de espera.

1. Documentação obrigatória e Prazos:
Os professores (tutores) dos alunos contemplados deverão enviar à secretaria da MNR, por
correio ou meio eletrônico (e-mail), impreterivelmente até dia 13/12/2013 o que segue:


Formulário de adesão ao programa de bolsas CNPq/MNR (anexo) assinado pelo
Bolsista, Seu Responsável (se menor de idade), o tutor da escola e o Diretor da Escola;



Formulário de Indicação do(s) Bolsista(s) (anexo) assinado pelo Professor Tutor
do(s) aluno(s) na escola;



Documento comprobatório de Matrícula na escola (atual) de ensino Fundamental,
Médio ou Técnico;



Histórico Escolar ou documento que comprove 80% de frequência do(s)
Bolsista(s) indicados;



Preencher o Currículo Lattes (CV Lattes) disponível em http://lattes.cnpq.br/;



Cópia Simples do CPF do(s) Bolsista(s) indicados;



Cópia Simples do RG do(s) Bolsista(s) indicados.

Endereço eletrônico para envio da documentação: organizacao@mnr.org.br.
Endereço para correspondência:
MNR - Mostra Nacional de Robótica – LAB. GASI
UNESP – Campus de Sorocaba
Av. Três de Março, 511 - Alto da Boa Vista
Sorocaba, SP / CEP 18.087-180
Dúvidas poderão ser esclarecidas
organizacao@mnr.org.br.

pelo

fone

(11)

4082-7067

ou

pelo

e-mal

No site da MNR, estas mesmas informações podem ser consultadas:
http://www.mnr.org.br/auxilios.php
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2. Validação do Inicio da Bolsa de ICJ para 2014:
O CNPq, de posse dos nomes dos alunos, irá fazer uma checagem documental e, dentro de
aproximadamente 20 dias, deverá retornar com os nomes válidos a receber a Bolsa de ICJ.
Com a aprovação pelo CNPq, iremos cadastrar os alunos bolsistas no sistema eFOMENTO do
CNPq. A partir deste momento, é importante ficar atento:





O aluno bolsista irá receber um e-mail informando a atribuição da bolsa;
O aluno deverá dar OK e aceitar a bolsa seguindo as instruções que chegará por este email informativo;
O e-mail informativo enviado chegará no e-mail do aluno cadastrado na plataforma
lattes. Mantenha-o atualizado e correto;
Após o aceite e a validação da bolsa, o aluno deverá informar a Agência do Banco do
Brasil em que gostaria de receber ou retirar a Bolsa mensal, diretamente ao CNPq,
quando solicitado;

Os alunos não aprovados pelo CNPq serão notificados da recusa e novos alunos, da lista de
espera, serão chamados.

3. Informações para Participantes Contemplados (Bolsistas):
3.1

Organograma:

Cada bolsista terá um um Tutor associado e um Orientador designado (Coordenador
Acadêmico). Para cada trabalho, segundo o "Roteiro de Implementação ICJ de Feiras de
Ciências e Mostras Científicas CNPq", existem quatro figuras importantes:
COORDENADOR DO PROJETO: é aquele que submeteu e teve a proposta aprovada no Edital
CNPq. Para as bolsas da MNR 2014, o coordenador do projeto perante o CNPq é o Prof. Dr.
Alexandre da Silva Simões, coordenador é o responsável por toda a gestão do projeto da
Mostra Científica.
COORDENADOR ACADÊMICO: Professor(a) de uma Instituição de Ensino Superior (IES), com
titulação mínima de mestrado, responsável pelo planejamento e supervisão das atividades,
bem como pela avaliação do desempenho do grupo sob sua orientação, contando com a
colaboração dos Tutores diretamente vinculados às escolas de ensino fundamental, médio
ou técnico. Para os bolsitas da MNR 2014 estão sendo selecionados e serão designados.
TUTOR(A): Professor(a) do ensino fundamental, médio ou técnico vinculado à escola pública
ou privada onde estuda o aluno premiado na Mostra que irá desenvolver o estabelecido no
Projeto de Ensino de Ciências ou no Plano de Atividades. O Tutor(a) será o responsável pela
operacionalização do Projeto de Ensino de Ciências ou do Plano de Atividades e pela
supervisão direta do(s) bolsista(s) de ICJ. Caberá ao Tutor(a) orientar o(s) bolsista(s) no
caminho de uma aprendizagem segura, relevante, ativa, planejada e adequada às
necessidades do grupo e da escola como um todo. Os Tutores são os professores indicados
no formulário enviado dos bolsistas contemplados.
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BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JUNIOR - ICJ para Feiras de Ciências e Mostras
Científicas - será o Aluno(a) da escola pública ou privada de ensino fundamental, médio ou
técnico premiado na Feira de Ciência ou Mostra Científica, e que irá desenvolver o
estabelecido no Projeto de Ensino de Ciências ou do Plano de Atividades sob a supervisão
dos Tutores.

3.2 Atividades obrigatórias para Bolsistas e Tutores:
Cada projeto deverá OBRIGATORIAMENTE, seguir os seguintes itens descritos abaixo:






O tutor, com ajuda dos alunos bolsistas, deverá preencher, TODO FINAL DE MÊS,
formulário on-line com detalhes sobre o andamento e resultados do projeto em 2014. O
link do formulário será divulgado após confirmação das bolsas de ICJ pelo CNPq e as
respostas serão acompanhadas pelos respectivos Coordenadores Acadêmicos.
Os projetos deverão ser apresentados pessoalmente na MNR 2014. Todo bolsista e um
acompanhante (se bolsista for menor de idade) terão passagens aéreas e diárias cobertas
pela MNR.
Cada projeto deverá gerar ao seu final, um artigo para a MNR 2014 no formato científico
apropriado com os resultados alcançados.

Dúvidas poderão ser esclarecidas
organizacao@mnr.org.br.

pelo

fone

(11)

4082-7067

ou

pelo

e-mal
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