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Informações aos Estudantes Premiados com Bolsas de ICJ - CNPq da
MNR 2016 – Vigência 2017
- 1a chamada A efetivação da bolsa está condicionada ao cumprimento dos seguintes procedimentos:
1. Atendimento dos critérios CNPq e MNR;
2. Envio da documentação do Estudantes para a MNR;
3. Realização dos procedimentos de inscrição dentro do prazo indicado pela MNR;
4. Concordância em cumprir as atividades para Bolsista(s) e Tutor(a) durante o período de vigência da Bolsa
indicadas pela Organização da MNR.
Os critérios de aceite e atividades do CNPq e MNR estão detalhados no site da MNR:
- Instruções Gerais: http://www.mnr.org.br/faq_bolsas.php
- Atividades: http://www.mnr.org.br/instrucoes_bolsistas.php
ATENÇÃO: Caso os procedimentos solicitados pela MNR não forem realizados no prazo indicado, a vaga para Bolsa ICJ do
CNPq será imediatamente transferida para o próximo projeto em lista de espera.

FLUXO DE ATIVIDADES PARA EFETIVAÇÃO DA BOLSA ICJ (detalhes descritos neste documento):
Confirmar se o
Estudante
premiado cumpre
todos os critérios e
pode realizar as
atiividades
propotas pela a
MNR e CNPq no
ano de vigência da
Bolsa ICJ.

1. Registrar o
currículo do
Estudante
premiado na
Plataforma Lattes CNPq no prazo
indicado e
comunicar a MNR.

2. Enviar
Documentação
Obrigatória para a
MNR da forma e no
prazo indicados.

3. Confirmar Bolsa
ICJ via sistema
conforme
orientações do
CNPq enviadas por
e-mail ao Estudante
premiado.

4. Cumprir as
atividades
propostas pela
MNR e CNPq
durante o período
de vigência da Bolsa
ICJ.

1. Registrar o Currículo do Estudante Premiado na Plataforma Lattes - CNPq:
O tutor(a) ou estudante premiado deve registrar o currículo do ESTUDANTE PREMIADO na Plataforma Lattes do
CNPq até o dia 11/12/2016 para que seja possível o valor da bolsa entrar na folha de pagamento do CNPq no
mês de Janeiro de 2017. Para o registro acesse a Plataforma Lattes / CNPq via site: http://lattes.cnpq.br.
ATENÇÃO: assim que realizar o registro do currículo comunique a MNR via e-mail: organizacao@mnr.org.br
informando: o nome completo do estudante premiado e o número do CPF respectivo para que possamos
completar a inscrição do bolsista na Plataforma Carlos Chagas – CNPq e posteriormente efetivar a bolsa.
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2. Enviar Documentação Obrigatória:
Os tutores dos estudantes premiados deverão enviar os documentos obrigatórios à Secretaria da MNR até o dia
30/12/2016, por e-mail (documentos escaneados) e após enviar os documentos originais por correio:
 Histórico Escolar e Comprovante de Frequência referentes ao ano 2016;
 Comprovante de Matrícula referente ao ano 2017;
 Cópia de CPF e RG;
 Formulário de Adesão ao Programa de bolsas CNPq/MNR (disponível no site da MNR);
 Formulário de Indicação do(s) Bolsista(s) (disponível no site da MNR);
 Indicar para o recebimento do valor da bolsa:
o
o

Número de uma agência do Banco do Brasil ou;
Número da Conta-corrente e Agência em nome do PARTICIPANTE PREMIADO no Banco do Brasil.

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

3. Confirmar Bolsa ICJ via sistema CNPq:
Após a realização dos procedimentos acima descritos e a verificação do atendimento aos critérios de aceite do
CNPq, então a MNR cadastrará os estudantes no sistema Plataforma Carlos Chagas - CNPq. A partir deste
momento, é importante ficar atento:



O estudante premiado receberá um e-mail do CNPq informando a atribuição da bolsa;
Conforme as intruções do e-mail do CNPq, o estudante premiado deverá registrar a “anuência ” para a
bolsa;

ATENÇÃO:
 O e-mail do CNPq será enviado para o endereço eletrônico (e-mail) do estudante premiado conforme
registrado na Plataforma Lattes - CNPq. Mantenha-o atualizado e correto;



Se o estudante premiado não realizar o procedimento de “anuência ” da bolsa conforme as orientações
do CNPq a bolsa não será efetivada/validada.

4. Cumprir as atividades propostas pela MNR e CNPq:
Os tutores e bolsistas de cada projeto deverão cumprir as seguintes atividades conforme descritas abaixo:
 tutor, com ajuda do(s) bolsista(s), deverá preencher, TODO FINAL DE MÊS, 1 (um) formulário on-line com
detalhes sobre o andamento e resultados do projeto durante a vigência da bolsa. 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 2017.
 Cada projeto deverá gerar ao seu final, um artigo para a MNR 2017 no formato de artigo científico com os
resultados alcançados.
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Informações Gerais - Formas de Recebimento do Valor da Bolsa ICJ – CNPq:
O CNPq tem 2(duas) formas de realizar o pagamento do valor da Bolsa para os estudantes:


Depósito em Conta Bancária (Recomendado): O valor será depositado na data marcada e na conta
bancária indicada e ficará disponível para retirada conforme a disponibilidade do Bolsista.

ATENÇÃO: O Número de Conta Corrente e Agência no Banco do Brasil devem ser registrados no momento da "anuência" da
Bolsa no sistema do CNPq. Esta conta bancária deve ser do tipo conta corrente e em nome do Bolsista aberta no Banco do
Brasil.



Retirada via Contra-recibo: O valor estará disponível no formato de Contra-Recibo que deve ser retirado
na agência do Banco do Brasil (informado/registrado no momento do "aceite" da Bolsa no sistema do
CNPq) e na data determinada pelo CNPq.

ATENÇÃO: se não realizar a retirada do cheque no período determinado, o cheque retorna para o CNPq e somente
poderá ser retirado no próximo pagamento (no próximo mês). O valor da Bolsa deve ser retirado pelo bolsista ou
responsável (se o bolsista for menor de idade) mediante a apresentação de documento com foto.
Informações Gerais:
- O pagamento é feito em ambos os casos até o 5º dia útil do mês subseqüente ao de competência. O pagamento
ocorre mensalmente.
- No caso de contra-recibo, fica disponível na agência por 5 dias para retirada. Após esse período ele retorna ao
CNPq.
- O 1º pagamento é realizado até o 5º dia útil do mês subsequente ao aceite da Bolsa.

Consulte no site da MNR, todas as informações referente a Bolsa ICJ: http://www.mnr.org.br (menu: Bolsa ICJ).
Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo fone (11) 4064-3809 (horário: 13:30 as 17:30) ou pelo e-mal:
organizacao@mnr.org.br.
Parabéns estudantes premiados e seus tutores por desenvolverem projetos tão especiais que são importantes
tanto para o desenvolvimento pessoal como para o desenvolvimento do nosso país.
Obrigada por sua participação.
Organização MNR 2016.

