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CALENDÁRIO PIBIC 2020 – ESTUDANTES 
   

Atualizado em 03 de agosto de 2020 

DIA/PERÍODO FEVEREIRO 

20 

Prazo final de envio do Relatório PARCIAL, pelos bolsistas e alunos de IC que estão 
desenvolvendo pesquisa desde agosto de 2019 com término previsto para julho de 
2020, ao Expediente da sua Faculdade aos cuidados do(a) funcionário(a) responsável 
pelo PIBIC.  
Utilizar as instruções e o modelo obrigatórios: www.pucsp.br/iniciacaocientifica  

MARÇO/ ABRIL 

03.03 
Cerimônia de entrega dos certificados de Melhor Trabalho e Menção Honrosa aos 
bolsistas e alunos de IC premiados que desenvolveram pesquisa de agosto de 2018 a 
julho de 2019. Relação dos alunos premiados em www.pucsp.br/iniciacaocientifica 

16.03 a 27.04 
prorrogado 

 

Período de inscrição de alunos no Processo Seletivo de Bolsas PIBIC-CNPq, PIBITI-CNPq 
e  
PIBIC-CEPE para realização da pesquisa de IC de agosto de 2020 a julho de 2021. 
Período de solicitação de renovação de Bolsas PIBIC-CNPq e PIBITI-CNPq para 
continuidade da realização de pesquisa de IC de agosto de 2020 a julho de 2021.  
Período de inscrição de alunos no Processo Seletivo para desenvolver pesquisa de IC 
sem fomento no período de agosto de 2020 a julho de 2021. 
Utilizar as instruções obrigatórias: www.pucsp.br/iniciacaocientifica 

SETEMBRO 

8 

Divulgação dos resultados do Processo Seletivo de Bolsistas PIBIC-CNPq, PIBITI e 
PIBIC-CEPE bem como de Alunos de IC sem fomento para realização de pesquisa no 
período de agosto de 2020 a julho de 2021. Definição dependendo do resultado do 
CNPq referente à dotação de bolsas. 

AGOSTO/ OUTUBRO 

07.08 a 07.10 
 

Prazo de envio do Relatório FINAL, pelos bolsistas que desenvolveram pesquisa de 
agosto de 2019 a julho (ou setembro) de 2020, para o Expediente da sua Faculdade 
aos cuidados do(a) funcionário(a) responsável pelo PIBIC.  
Utilizar instruções e modelo obrigatórios: www.pucsp.br/iniciacaocientifica 
Prazo para envio (ao e-mail resumoic@pucsp.br), pelos orientadores, dos Resumos dos 
trabalhos de IC realizados de agosto de 2019 a julho (ou setembro) de 2020.  
Utilizar instruções e modelo obrigatórios: www.pucsp.br/iniciacaocientifica 

NOVEMBRO 

24 E 25 
 

29º ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA PUC-SP 
Apresentação das pesquisas de IC desenvolvidas de agosto de 2019 a 

julho (ou setembro) de 2020 
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