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O QUE É INICIAÇÃO
CIENTÍFICA?
•Instrumento que permite introduzir os estudantes de graduação,
potencialmente mais promissores, na pesquisa cientifica;
•É a possibilidade de colocar o aluno desde cedo em contato direto com
a atividade científica e engajá-lo na pesquisa;
•Caracteriza-se como instrumento de apoio teórico e metodológico à
realização de um projeto de pesquisa e constitui um canal adequado de
auxílio para a formação de uma nova mentalidade no aluno;
•Pode ser definida como instrumento básico de formação;
•É um dever da instituição e não uma atividade eventual ou esporádica;
.

O que é Bolsa de Iniciação
Científica?
• É um incentivo individual que se operacionalizar
como estratégia exemplar de financiamento seletivo
aos melhores alunos, vinculados a projetos
desenvolvidos pelos pesquisadores no contexto da
graduação;
• Instrumento abrangente de fomento à formação de
recursos humanos;
• Nesse sentido, não se pode querer que todo aluno
em atividade de IC tenha bolsa.
• É fundamental compreender que a iniciação
científica é uma atividade bem mais ampla que sua
pura e simples realização mediante o pagamento de
uma bolsa.

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

O CNPq é a principal financiadora da pesquisa de
base, não comprometida com resultados de aplicação
imediata, cujo papel inovador do pensamento não
pode ser esquecido e precisa ser preservado no
mundo moderno. O apoio à demanda espontânea,

Ministério da
Ciência e Tecnologia

GOVERNO FEDERAL

O que é o Diretório dos Grupos de
Pesquisa?
• O Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, projeto desenvolvido
no CNPq desde 1992, constitui-se em bases de dados que contêm
informações sobre os grupos de pesquisa em atividade no País.
• As informações: recursos humanos constituintes dos grupos
(pesquisadores, estudantes e técnicos), às linhas de pesquisa em
andamento, às especialidades do conhecimento, aos setores de
aplicação envolvidos, à produção científica e tecnológica e aos
padrões de interação com o setor produtivo. Além disso, cada grupo
é situado no espaço (região, UF e instituição) e no tempo.
• Os grupos de pesquisa: estão localizados em universidades,
instituições isoladas de ensino superior, institutos de pesquisa
científica, institutos tecnológicos e laboratórios de pesquisa e
desenvolvimento de empresas estatais ou ex-estatais.
Fonte:www.cnpq.br

MODALIDADES DE BOLSAS DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO
CNPq
Bolsas à Instituição
• PIBIC (Iniciação Científica)
• PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS
Bolsa ao Pesquisador
• IC (Iniciação Científica)

Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica- PIBIC
Objetivos
• Despertar vocação científica e incentivar novos
talentos potenciais entre estudantes de
graduação.
• Contribuir para reduzir o tempo médio de
titulação de mestres e doutores.
• Propiciar à instituição um instrumento de
formulação de política de iniciação à pesquisa
para alunos de graduação.
• Estimular uma maior articulação entre a
graduação e pós-graduação.
• Contribuir para a formação de recursos humanos
para a pesquisa.

Objetivos Gerais do Programa
Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação nas
AÇÕES AFIRMATIVAS
• ampliar a oportunidade de formação técnico-científica de
estudantes, cuja inserção no ambiente acadêmico se deu
por uma ação afirmativa para ingresso no Ensino Superior;
• contribuir para a formação científica de recursos humanos
entre os beneficiários de políticas de ações afirmativas de
qualquer atividade profissional;
• ampliar o acesso e a integração dos estudantes
beneficiários de políticas de ações afirmativas à cultura
científica, e
• fortalecer a política de ação afirmativa existente nas
instituições.

DIFERENÇA
• PIBIC - ALUNOS INGRESSOS
PELO SISTEMA ENEM
• PIBIC-AF – ALUNOS INGRESSOS
POR AÇÕES AFIRMATIVAS –
LEI DE COTAS – Nº 12.711/2012

COMPROMISSOS DO DISCENTE
• Estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a
acumulação com outras bolsas, ou vínculo empregatício.
• Executar o Plano de Trabalho aprovado, sob a orientação do pesquisador.
• Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e às
responsabilidades assumidas com a execução do seu Plano de Trabalho (
12 a 20 horas semanais).
• Apresentar, em caráter individual, resultados preliminares de seu Plano
de Trabalho na forma de Relatório Parcial e resultados conclusivos no
Relatório Final, que serão apresentados no SEMINÁRIO DE IC DA
UFPI.
• O referido trabalho será de autoria do bolsista e do orientador.
• Fazer referência à sua condição de bolsista do PIBIC/CNPq/UFPI nas
publicações e trabalhos apresentados.
• Devolver ao CNPq/UFPI, em valores atualizados, mensalidades recebidas
indevidamente, caso os requisitos e compromissos assumidos não sejam
cumpridos.

RELATÓRIO PARCIAL

• O Relatório Parcial deverá ser enviado por
meio do sistema eletrônico
(www.ic.ufpi.br) até o dia 27 de
Fevereiro de 2015. O não cumprimento
dessa obrigação implicará na suspensão
imediata do pagamento da bolsa ao aluno
inadimplente, até que a situação se
normalize.

Relatório Final e Resumo Expandido
• Enviados por meio do sistema eletrônico
(www.ic.ufpi.br) até o dia 17 de Agosto de 2015.
• O bolsista que não entregar o Relatório Final e/ou
não apresentar os resultados obtidos no XXIV
SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA
UFPI, além de ter que devolver ao CNPq e/ou UFPI,
em valores atualizados, as mensalidades recebidas
indevidamente, perderá o direito de renovar, se for
o caso, a sua bolsa.
• Também não receberá da CPES/PROPESQ o
certificado de participação no PIBIC e o seu
orientador será solicitado a dar esclarecimentos
sobre a pendência.

Frequência Mensal

Novidade
O docente/orientador somente deverá
acessar ao sistema eletrônico IC para
informar a frequência mensal no caso de
SITUAÇÃO IRREGULAR.
O sistema eletrônico IC está programado
para indicar a frequência mensal em
SITUAÇÃO REGULAR.

Lembretes Importantes
• Não é permitido substituição de
orientador(a), projeto e plano de trabalho;
• Dúvidas e problemas, fazer o contato
preferencialmente por e-mail ;
• Contato com o CNPq deverá ser por meio da
CPES.

SUBSTITUIÇÃO/CANCELAMENTO DE
BOLSISTA
A documentação a ser entregue na CPES/PROPESQ, até o dia 05 do mês da
substituição é a seguinte:
• a) Formulário de substituição/cancelamento de bolsa CNPq ou UFPI,
indicando o nome do substituto ou nome do discente a ser cancelado do
PIBIC, explicitando os motivos do desligamento do bolsista.
• b) O substituto deverá entregar o formulário juntamente com a ficha de
dados cadastrais preenchida. Deverá possuir currículo Lattes, conta
corrente, e entregar as cópias do R.G e CPF. (não se aplica no caso de
cancelamento)
• c) O não atendimento aos prazos estabelecidos neste edital, no que se
refere à entrega de documentação (solicitação ou relatórios) implicará no
automático cancelamento da bolsa, se vigente, ou na desqualificação do
bolsista ou do orientador como candidatos à obtenção de bolsas novas por
um período de dois anos.
• d) Formulário próprio preenchido e assinado pelo orientador e pelo bolsista
disponível no sítio da UFPI/PROPESQ/CPES.

Seminário Anual

Apresentação Oral e Pôster –
Prêmio Destaque

Muito Obrigada!!!!!!!!!!!
E-mail: pesquisa@ufpi.edu.br
Equipe da CPES/PROPESQ:
Adriana e Larissa (Secretárias Executivas)
Michelly (Técnica Administrativa)
Bolsistas: Luana e Roberson
Profa.Jaíra: Coordenadora
jaira@ufpi.edu.br;

Sítios:
Portal da Iniciação Científica
www.ic.ufpi.br
ANAIS
www.ufpi.br/19sic
www.ufpi.br/20sic
www.ufpi.br/21sic
www.ufpi.br/22sic

