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Dos Objetivos
O Programa de Estágios para Apoio a Grupos de Pesquisa tem como objetivo
promover a participação de alunos de graduação nos projetos em andamento na universidade
auxiliando o desenvolvimento da paixão pelo conhecimento e disseminando esse
conhecimento científico produzido nas Unidades, Institutos especializados, Museus, Núcleos
de Apoio à Pesquisa, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e Centros de Pesquisa,
Inovação e Divulgação.
O incentivo será oferecido na forma de recursos para os estágios para os alunos de
graduação da USP, regularmente matriculados, pelo período de um ano, para desenvolverem
atividades de criação, manutenção e atualização de Web site bilíngue (português e inglês) e
outras atividades necessárias aos grupos de pesquisa.
Os requisitos obrigatórios que definem a elegibilidade dos candidatos são as
definidas pela Pró-Reitoria de Graduação, pelas CG das Unidades e cumprimento integral da
jornada de 20 horas semanais.
Da Concessão dos Recursos
A Pró-Reitoria de Pesquisa efetuará o repasse financeiro às Unidades no montante
correspondente a um período de um ano de estágio de 20 horas semanais. No caso de NAPs,
INCT´s e CEPID´s os recursos serão repassados para a Unidade à qual se vincula o
respectivo Coordenador.
A responsabilidade pela divulgação do Edital, bem como da seleção do aluno
contemplado, será de acordo com as regras estabelecidas em cada Unidade e do
Coordenador do NAP, INCT e CEPID.
Da Vigência
A duração do Estágio será de 12 (doze) meses.
Do Número de Estágios
Está prevista a concessão de 75 estágios, sendo uma para cada entidade
(Unidade/Instituto Especializado/Museu/NAP/CEPID/INCT).
Da Elegibilidade
Os candidatos deverão ser alunos de graduação da USP, regularmente
matriculados, com bom desempenho acadêmico atestado em seu Histórico Escolar.
Do Relatório
O Estagiário deverá apresentar Relatórios Semestrais ao Responsável pelo
programa, informando a evolução do trabalho desenvolvido.
No caso do site, a qualidade das informações será avaliada periodicamente por
equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa.
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