Edital nº 001 /IC/2016-2017

Informamos que estão abertas as inscrições para o envio de Pré-Projetos de Iniciação Científica
2016/2017. Os alunos interessados deverão se inscrever com o pré-projeto de pesquisa no
período de 24 de junho a 24 de agosto de 2016, exclusivamente pelo endereço eletrônico:

pesquisa@belasartes.br

1) Os pré-projetos de pesquisa poderão ter caráter profissional ou acadêmico.

Por

exemplo, um documentário radiofônico, televisivo ou para as mídias sociais, é mais
profissional. Um mapeamento da arquitetura da cidade, de determinado período, é mais
profissional. Gravar em vídeo as tendências atuais do design é mais profissional. Um
levantamento sobre as fotografias de conflitos internacionais é mais profissional. A
utilização das mídias sociais digitais na comunicação hoje é profissional. Já o projeto
acadêmico é mais analítico e teórico, por exemplo: a análise de um fenômeno social, de
um fenômeno cultural, de manifestações artísticas, análise sobre a importância das
mídias sociais.
2) Todas as pesquisas dos alunos deverão ter alguma relação ou aderência com as linhas
de pesquisa abaixo:

1ª linha) Criação e produção nos novos cenários integrados da Comunicação, da Arte e da
Cultura.
2ª linha) Processos midiáticos, artísticos e culturais.
3ª linha) Habitat: projetos e práticas.
4ª linha) Arte, Design e Tecnologia.

3) O modelo do pré-projeto de pesquisa está no site da Belas Artes, em Iniciação
Científica).
4) Não deverá constar o nome do professor orientador no pré-projeto, somente o nome do
aluno e uma das linhas de pesquisa acima; para o aluno voluntário, poderá ou não
constar o nome do professor orientador no pré-projeto.
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5) O aluno com bolsa integral no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, pode
participar da Iniciação Científica como voluntário. O aluno com bolsa parcial também
pode participar e, neste caso, há um abatimento do desconto concedido, no saldo do
boleto a pagar.
6) O candidato à bolsa de Iniciação Científica não poderá ter participado como bolsista do
último período (2015/2016).
7) O candidato à bolsa de Iniciação Científica não poderá ter dependências a serem
cursadas. O aluno com DP pode participar da Iniciação Científica como voluntário.
8) O candidato à bolsa de Iniciação Científica deverá estar cursando entre o 2º semestre e
o antepenúltimo semestre.
9) O projeto de pesquisa é individual para concessão de bolsa, entretanto, será aceito um
projeto desenvolvido em dupla quando esta for composta por um aluno bolsista e um
voluntário.
10) O processo de bolsa se efetiva da seguinte maneira:
10.1 Confecção do pré-projeto.
10.2 Envio ao endereço eletrônico indicado.
10.3 Parecer por pares (o pré-projeto será analisado por um professor doutor interno da
Belas Artes e um professor doutor externo à Belas Artes). Estes pareceres nortearão para
quais alunos irão as bolsas de pesquisa em nível de Iniciação Científica.
10.4 Após a indicação, os alunos bolsistas receberão instruções sobre onde deverão
assinar suas bolsas.
11) Todos os orientadores de iniciação científica serão indicados pela Pró Reitoria de
Pesquisa, de acordo com a aderência ao pré-projeto e ao campo de domínio deste
orientador.
12) Os pré-projetos deverão ter no máximo 06 (seis) laudas, contando a folha de rosto,
justificadas, espaçamento entrelinhas 1,5, corpo 12, Times New Roman, cor preta.
13) O aluno que realiza pesquisa de Iniciação Científica, inclusive o voluntário, deverá
entregar, ao final de cada semestre, um relatório da pesquisa, constando o
desenvolvimento desta. Além dos relatórios, ao final da pesquisa, o aluno deverá
entregar à Pró Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa um artigo desenvolvido sobre o
tema da pesquisa, de acordo com os encaminhamentos recebidos do orientador.

2

