
 

 
 
 

Instruções para Inscrição de Estudante nos projetos de pesquisa aprovados no  

EDITAL Nº 01/2023 – PROCIÊNCIA. 

 

Os projetos contemplados serão divulgados aos estudantes, para que os mesmos 

se inscrevam naquele projeto que melhor se identificar com a sua formação. 

 

O projeto deverá ter no mínimo 3 (três) alunos inscritos, mas o professor proponente 

poderá aceitar uma quantidade maior de alunos, respeitada a carga horária prevista 

para o desenvolvimento do projeto. 

 

REQUISITOS PARA ESTUDANTES: 

 

São compromissos assumidos pelo estudante para  participar  do  Programa Ânima 

de Iniciação Científica – PRÓ-CIÊNCIA: 

 

a) Estar regularmente matriculado em um curso de graduação em uma das 

Instituições do Ecossistema Ânima; 

b) O estudante deve ter disponibilidade, no mínimo, 4 horas semanais para 

desenvolver o projeto de pesquisa. 

c) O estudante deve desenvolver o projeto de pesquisa proposto, respeitando os 

direcionamentos de seu professor orientador. 

d) O estudante deve entregar os relatórios parcial e final nos prazos previstos. 

O não encaminhamento dos relatórios nas datas estabelecidas em cronograma 

implicará no desligamento do Programa. 

e) O estudante deve apresentar resultados parciais ou finais da pesquisa no 

“Simpósio de Pesquisa da Ânima”, após aprovação pela Comissão Cientifica do 

evento, de acordo com as normas do edital específico para o evento. 

 

DA ORIENTAÇÃO PARA OS PROJETOS DE PESQUISA: 

 

a) O projeto deve ser apresentado conforme formulário padrão de apresentação de 

projetos de pesquisa, disponível no Anexo I do presente edital. 

b) As atividades do professor-orientador, do estudante deverão estar previstas 

no cronograma de desenvolvimento do projeto e deverão fazer parte do relatório 



 

parcial e do relatório final. 

c) Os projetos devem prever um cronograma com período de execução de 9 (nove) 

meses, considerando o período de 1º de abril de 2023 a 31 de dezembro de 2023. 

 

 

CALENDÁRIO  

ATIVIDADE PERÍODO 

Inscrição dos estudantes nos projetos Até 02/04 

Divulgação Até 04/04 

Atividades dos projetos De abril a dezembro de 2023 

 

 

PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DO ESTUDANTE NO PROJETO DE  

PESQUISA: 

 

Após a leitura das  “Instruções para Inscrição de Estudante nos projetos de 

pesquisa aprovados no EDITAL Nº 01/2023 – PROCIÊNCIA”, siga o caminho 

abaixo para inscrever-se:   

   

1º) Veja o nº do protocolo e abrangência do projeto de seu interesse no anexo 

"Relação de projetos aprovados do Edital ProCiência 2023/1".    

2º) Escolhido o projeto, entre no 

link: https://pesquisaic.animaeducacao.com.br/participe-projeto-voluntario.   

3º) Selecione a abrangência e digite o número do protocolo do projeto 

escolhido.   

4º) Preencha as demais informações e aguarde o aceite do(a) orientador(a).   

   

No edital atual a única modalidade de ingresso é como voluntária. 

 

A inscrição dos estudantes nos projetos aprovados, será realizada de forma 

online pelo link https://pesquisaic.animaeducacao.com.br/, pelo próprio 

estudante. 

 

 



 

A partir da divulgação dos resultados dos projetos contemplados, os estudantes 

terão até o dia 02 de abril de 2023 para de inscreverem no projeto que melhor se 

identificar à sua formação. 

 

 

 

ATENÇÃO! 

 

Após a inscrição do estudante no projeto o professor selecionará aluno que 

efetuou a inscrição em seu projeto, dando o aceite no termo de adesão do 

estudante.  Para isso, deverá preencher as horas de dedicação do aluno, assinar 

(aluno e professor) e inserir o arquivo assinado novamente na plataforma. Caso 

não seja feito este procedimento o aluno não visualizará o projeto quando acessar 

a plataforma com login (CPF) e senha (matrícula).  

 

Para identificar os alunos inscritos em seu projeto, acesse o projeto na Plataforma 

dos Programas de Iniciação Científica Ânima 

https://pesquisaic.animaeducacao.com.br com login (CPF) e senha (matrícula), no 

perfil de ‘visualizar projeto’. Localize os projetos aprovados, clique no projeto e 

acesse a tela Dados dos Estudantes. 

 

 

DIVULGAÇÃO DOS  ESTUDANTES APROVADOS NOS PROJETOS 

Os resultados dos projetos selecionados serão divulgados aos estudantes em 04 de 

abril de 2023, por e-mail, e no Portal das Instituições da Ânima Educação. 

 

TERMO DE ADESÃO DOS ESTUDANTES APROVADOS NOS PROJETOS 

 

O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO estará disponível para 

download na plataforma de pesquisa: 

 

 Localizar: Projeto – Situação: Proposta Contemplada 
 Baixar o termo de adesão diretamente da plataforma 

https://pesquisaic.animaeducacao.com.br   utilizando como acesso login 
(CPF) e senha (matrícula), no perfil de ‘visualizar projeto’.  

 Preencher às informações, assinar (aluno e professor). 
 Inseri-lo em formato pdf na plataforma através de upload.  



 

Favor conferir de os dados cadastrais estão corretos antes de baixar o arquivo, sendo 
necessário ajustes comunicar por e-mail correção.  
 
O termo de adesão deverá ser assinado pelo estudante e orientador (a). Poderá ser 
assinatura eletrônica, porém não pode ser imagem copia e cola. Favor baixar e inserir 
diretamente na plataforma de pesquisa. Não recebemos contratos por e-mail. 
 
Abaixo passo a passo: 
 
1º Acessar a plataforma:  

 
 
Localizar: Projeto – Situação: Proposta Contemplada 
 

 
 
2º Passo: Baixar Termo de adesão 
 
Por gentileza baixá-lo, preencher às informações, assinar e inserir o arquivo em pdf 
na plataforma através de upload. 
 



 

 
 
3º passo: Enviar Termo de adesão 
 
Enviar contrato estudante / termo de adesão estudante não remunerado.  
Local: Gerenciar projeto – contrato/termo.  
 

 
 
 
 

São Paulo, 20 de março de 2023. 
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