
ESTÁGIO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA FORA DA UNICAMP

O  Curso  06 (Ciências  Biológicas  Integral)  e  o  Curso  46 (Ciências  Biológicas

Noturno) não possuem Iniciação Científica ou Estágio Curricular  obrigatórios fora

da Unicamp (o estágio curricular obrigatório da Licenciatura não está contemplado

nesse informe).

O aluno do Curso 06 que quiser fazer algum tipo de Iniciação Científica/Estágio

fora  da  Unicamp  (ou  fora  do  Instituto  de  Biologia),  deverá  se  matricular  nas

disciplinas BD500/BD600 ou BD700/BD800, e precisará ter um(a) orientador(a), no

local  da  Iniciação  Científica/Estágio,  com  no  mínimo  título  de  mestre.  O(a)

orientador(a) deverá:

1  –  Encaminhar  plano  de  Atividades  da  Iniciação  Científica/Estágio  para

graduaib@unicamp.br;

2 – Encaminhar, no fim do semestre, nota e frequência para graduaib@unicamp.br;

Para se matricular nas disciplinas BD500 ou BD600, o aluno precisa ter CP 0,30;

Para se matricular nas disciplinas BD700 ou BD800, o aluno precisa ter CP 0,70;

O  aluno  poderá  ainda  se  matricular  nas  disciplinas  do  tipo  BD  -  Atividades

Acadêmico-Científicas-Culturais:

“... VI – Atividades Extracurriculares:

Realização de Iniciação Científica ou Estágio, sob orientação/supervisão, mas não

vinculada às disciplinas de

Iniciação Científica ou Estágio Supervisionado do Curso: 02 créditos por semestre,

no máximo 02 semestres.

Parágrafo único: todas as atividades deverão ser devidamente documentadas e/ou

comprovadas”

O aluno do Curso 46 que quiser fazer algum tipo de Iniciação Científica fora da

Unicamp  (ou  fora  do  Instituto  de  Biologia),  deverá  se  matricular  na  disciplina

BD500/BD600, e precisará ter um(a) orientador(a), no local da Iniciação Científica/

Estágio, com no mínimo título de mestre. O(a) orientador(a) deverá:

1 – Encaminhar plano de estágio para graduaib@unicamp.br;



2 – Encaminhar, no fim do semestre, nota e frequência para graduaib@unicamp.br.

Para se matricular nas disciplinas BD500 ou BD600, o aluno precisa ter CP 0,30;

O  aluno  poderá  ainda  se  matricular  nas  disciplinas  do  tipo  BD  -  Atividades

Acadêmico-Científicas-Culturais:

“...VI – Atividades Extracurriculares:

Realização de Iniciação Científica ou Estágio, sob orientação/supervisão, mas não

vinculada às disciplinas de

Iniciação Científica ou Estágio Supervisionado do Curso: 02 créditos por semestre,

no máximo 02 semestres.

Parágrafo único: todas as atividades deverão ser devidamente documentadas e/ou

comprovadas.”


