
 

 

 

 

Programa de Bolsas Dow Ilimite-se 

 

Além das bolsas já oferecidas anualmente, a DOW Brasil, importante 
multinacional da área química, estará patrocinando 10 bolsas de Iniciação 
Científica para alunos de graduação da Unicamp, de qualquer área, que 
cursaram integralmente o ProFIS. 

 

Importante: 

• Valor da bolsa: R$ 900,00 / mês; 
• No ato da inscrição do aluno será necessário marcar o campo específico 

que confirma o interesse em concorrer, também, a essas bolsas; 
• Os alunos não contemplados concorrerão automaticamente às bolsas 

PIBIC/CNPq e Pesquisa/SAE; 
• As inscrições para as bolsas patrocinadas pela DOW serão avaliadas 

conjuntamente por docentes/pesquisadores da Unicamp e representantes 
da empresa, observando-se os quesitos de avaliação estabelecidos no 
edital, sendo levado em consideração, ainda, a autodeclaração de 
cor/raça informada na ocasião do ingresso na graduação. 

 

A iniciativa, viabilizada a partir de parceria entre a DOW e a Unicamp em 2020, 

visa incentivar o despertar da vocação científica nos alunos oriundos do ProFIS, 
fortalecendo as ações de inclusão e diversidade da DOW no Brasil através do 
oferecimento de mecanismo de apoio à permanência na vida acadêmica. 

Os alunos selecionados para as bolsas patrocinadas pela empresa DOW, 
juntamente com seus orientadores, serão convidados a participar de evento 
científico promovido pela DOW em seu Centro de Inovação do Cliente (CIC) com 
os objetivos de que: 

• Os alunos bolsistas conheçam as dependências de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Aplicações da DOW no Brasil, bem como seu corpo 
científico e lideranças técnicas; 

• Os alunos conheçam mais sobre a DOW, suas áreas de atuação e 
valores; 

• A comunidade DOW de todas as localidades do estado de São Paulo 
onde a companhia opera conheça os alunos bolsistas através da 
exposição de pôsteres detalhando seus projetos de iniciação 
científica/tecnológica e possa interagir com eles, identificando seu perfil e 
prospectando-os para possíveis oportunidades de estágios ou vagas 
futuras; e 



• Haja oportunidade de interação entre a comunidade técnica DOW e os 
pesquisadores orientadores dos projetos de iniciação 
científica/tecnológica. 

Obs.: Devido à pandemia de COVID-19 o evento científico poderá ser realizado 
no formato virtual. 

Considerando o caráter inclusivo do convênio estabelecido entre a DOW e a 
Unicamp, que tem como objeto: 

a) Incentivar o despertar da vocação científica nos alunos de graduação 
da UNICAMP oriundos do Programa de Formação Interdisciplinar 
Superior (ProFIS), estimulando o desenvolvimento do pensamento crítico 
e da criatividade por meio da exposição dos alunos às condições criadas 
pelo confronto direto com os desafios da pesquisa. 
 
b) Fortalecer as iniciativas de Inclusão e Diversidade da DOW no Brasil, 
através do apoio ao ProFIS, programa reconhecidamente bem-sucedido 
nessa área e que vem se tornando referência nacional. 

c) Apoiar o desenvolvimento de profissionais talentosos para o futuro, 
através de oferecimento de mecanismo de permanência na vida 
acadêmica, bem como conectá-los à DOW ao longo de seu processo de 
formação, gerando para a empresa oportunidade de identificar talentos 
para futuras oportunidades de estágios ou emprego.  

O patrocínio de bolsas pela DOW a alunos oriundos do ProFIS para o 
desenvolvimento de projetos de iniciação científica não implicará na participação 
da empresa em quaisquer resultados obtidos a partir dos projetos de pesquisa 
desenvolvidos, permanecendo a Unicamp como única titular dos direitos de 
propriedade intelectual, nos termos estabelecidos pelas Deliberações CONSU-
A-016-2010 e A-37-2019, em especial o item 2.1 do Anexo da Deliberação 
CONSU-A-016-2010: 

"A UNICAMP detém a propriedade intelectual das invenções, dos modelos de 
utilidade, dos desenhos industriais, das marcas, dos programas de computador 
(Leis n°s. 9.609/1998 e 9.610/1998), dos cultivares (Lei nº 9.456/1997) e de 
outras tecnologias, bem como de resultados tangíveis de pesquisa, obtidos ou 
alcançados por membros da sua comunidade acadêmica em atividades de 
ensino, de pesquisa e de extensão da UNICAMP, incluindo professores, 
pesquisadores, estudantes, servidores assim como professores, pesquisadores 
e estudantes formalmente identificados e aceitos como visitantes e participantes" 

 


