
Instruções para alterações e desligamentos de estudantes 

Para  realizar  alterações  nos  programas  de  IC  e  IT,  as  mesmas  deverão  ser
realizadas  dentro  dos  períodos  indicados  nos  editais  e  deverão  ser  realizadas,  pelo
orientador, via SGU/SAAPI/PROPESP - Processo - Menu do orientador - Meus projetos -
Ver projeto - Migração / Substituição / Desligamento / Indeferimento:

1. Alteração de modalidade: apenas para alterar a modalidade de estudante (de bolsista
para voluntário) que continuará no programa, na justificativa escrever  se possui  outro
aluno apto no mesmo programa a receber a bolsa e indicar o nome, caso contrário, a
bolsa será automaticamente repassada para o próximo orientador.

2. Alteração de Prioridade: alterar a ordem para prioridade de recebimento de bolsa, em
caso de repasse.

3. Substituição: desligar o estudante e indicar outro, que não participe do programa. Se o
novo aluno não estiver cadastrado na lista de alunos disponíveis, clicar na flecha azul ao
lado, Cadastrar pessoa por CPF, preencher os dados do estudante, fechar a tela, voltar na
página da substituição, apertar a tecla F5 e realizar a substituição. Enviar por e-mail o
plano  de  atividades  com  a  assinatura  do  novo  aluno,  por  e-mail.  Protocolar,
obrigatoriamente, o relatório parcial do aluno desligado, via Protocolo Digital, no máximo
em  30  dias.  Solicitar  ao  novo  aluno  que  preencha  seus  dados  no
SGU: https://sguweb.unicentro.br/sporientandos/login.

4. Desligamento: cancelar a participação do estudante sem indicar novo aluno. Se for
bolsista, na  justificativa  escrever  se  possui  outro  aluno  apto  no  mesmo  programa  a
receber  a  bolsa  e  indicar  o  nome,  caso  contrário,  a  bolsa  será  automaticamente
repassada para o próximo orientador. Protocolar o relatório parcial do aluno desligado, via
Protocolo Digital, no máximo em 30 dias. Em caso de voluntário, impedido de apresentar
relatório parcial, poderá ser protocolada uma carta ao Comitê, com explicações pelo não
desenvolvimento da pesquisa e ciência de que estudante e orientador  não receberão
declaração de participação no programa.

O não cumprimento das regras, poderá gerar inadimplência de orientador e aluno.
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