
 RENOVE CEDEM 

 

EDITAL 13/ 2013 – PROPe  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 Diagnósticos levantados com base nos grupos de pesquisa e programas de pós-

graduação das diferentes áreas do conhecimento na UNESP indicaram grande potencial de 

recursos de trabalho e diversificação de linhas de pesquisa mas, baixo engajamento na captação e 

na formação de recursos humanos em nível de pós-graduação. 

 

2. OBJETIVO 

 

 O RENOVE CEDEM tem por objetivo apoiar financeiramente o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa nas áreas do conhecimento em: Historia, Ciência Política, Geografia, 

Jornalismo e Ciências da Informação, preferencialmente para docentes/pesquisadores não 

credenciados como docentes permanentes e/ou colaboradores em Programas de Pós-Graduação, 

com vistas a maior inserção destes nestas atividades e fortalecer a produção científica qualificada 

da UNESP. Não serão consideradas propostas oriundas de docentes contratados na UNESP a partir 

de 01/2011. 

 

3. ESTRATÉGIA 

 

 Os recursos financeiros do RENOVE CEDEM de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) por 

projeto serão destinados a aquisição de material de consumo, material permanente e serviços de 

terceiros que propiciem a execução do projeto além de uma bolsa de Iniciação Científica (IC) do 

RENOVE/CEDEM no valor mensal de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) por 12 (doze) meses ao 

aluno envolvido na proposta.  

  

 Para solicitar o enquadramento do projeto o docente deverá inscrever-se, 

exclusivamente na forma online, pelo endereço http://prope.unesp.br/sisprope 

 

I – Ficha de inscrição online;  



 

II – Projeto de Pesquisa contendo introdução, objetivos, metodologia, resultados previstos, 

cronograma de execução e bibliografia, com no máximo 20 páginas;  

 

III – Orçamento detalhado das despesas;  

 

IV – Currículo Lattes do proponente;  

 

V – Plano de atividades a ser executado pelo bolsista.  

 

 

4. PRAZOS 

 

Etapas Datas 

Envio das propostas        Até 30/06/2013 

Início da bolsa        Agosto de 2013 

 

 

5. INFORMAÇÕES AOS BOLSISTAS 

 

 a) O pagamento da bolsa será efetuado diretamente ao bolsista, mediante depósito 

mensal em conta bancaria (Banco do Brasil- conta-corrente individual); 

 b) Os bolsistas que permanecerem pelo menos 6 (seis) meses desenvolvendo 

atividades no projeto receberão certificados de bolsista de Iniciação Cientifica RENOVE/CEDEM, 

emitido pela Pró-Reitoria de Pesquisa; 

 c) É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos; 

 d) A concessão de bolsa do RENOVE/CEDEM não implica em vínculo empregatício 

do bolsista com a UNESP; 

 e) O bolsista não pode acumular outras bolsas de qualquer natureza; 

 f) O bolsista não pode ter vinculo empregatício. 



 

 

 

6. LIBERAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS 

  

I- Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso PDI/UNESP/PROPe e serão 

disponibilizados pela FUNDUNESP e gerenciados pelo coordenador, por meio de assinatura de 

Termo de Outorga entre o interessado e a PROPe/FUNDUNESP; 

II- A aplicação de recurso deverá respeitar as normas de utilização e prestação de contas da 

FUNDUNESP; 

III.  A bolsa de Iniciação Cientifica (IC) do RENOVE CEDEM será implementada pela PROPe; 

 

IV. O número de solicitações aprovadas estará limitado ao valor dos recursos financeiros 

disponibilizados no orçamento anual da Pró-Reitoria de Pesquisa destinado a Ação. 

 

7. RELATÓRIOS CIENTÍFICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

  As datas limite para a entrega do relatório científico e da prestação de contas constarão no 

termo de outorga a ser assinado quando a proposta for aprovada. 

 

8. DISPOSIÇÃO FINAL 

 

Os casos omissos deverão ser resolvidos pela PROPe. 

 

9. FONTE DO RECURSO 

 

PDI/UNESP 

 
 
 
 
 
 
 


