
Programa Institucional de Bolsas e
Trabalho Voluntário de Iniciação

Científica - PIBIC

3.1 - Finalidade

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica - PIBIC, é um programa voltado para o
desenvolvimento do pensamento científico e
iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do
ensino superior.

3.3 - Objetivos Específicos

3.3.1 - Em relação às instituições:

3.3.2 - Em relação aos orientadores:

3.3.3 - Em relação aos bolsistas:

3.5 - Compromissos da Instituição

a) incentivar as instituições à formulação de uma política de
iniciação científica;

b) possibilitar maior interação entre a graduação e a pós-

graduação; e

c) qualificar alunos para os programas de pós-

graduação.

- estimular pesquisadores produtivos a envolverem
estudantes de graduação nas atividades científica,
tecnológica, profissional e artístico-cultural.

- proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador
qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de
pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do
pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes
das condições criadas pelo confronto direto com os
problemas de pesquisa.

3.5.5 - Convidar anualmente um Comitê Externo
constituído de pesquisadores com bolsa de Produtividade
em Pesquisa do CNPq, com o objetivo de participar do
processo de seleção e de avaliação do Programa.
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À Comunidade do PIBIC:

I n fo rmamos que , con fo rme

preconizam as Resoluções Normativas

017/CNPq/2006 e 178/CONSEA/2007, é

obrigatória a participação dos orientandos,

orientadores e Consultores do CTC,

durante a realização do XXII Seminário

Final do PIBIC.

Prof. Dr. Ari Miguel Teixeira Ott
Pró-Reitor da PROPesq
Presidente CTC/UNIR

PIBIC/UNIR/CNPq

Na UNIR, o PIBIC é coordenado pela Pró-
Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa -
PROPesq.

Prof. Dr. Ari Miguel Teixeira Ott

Alex Santana Costa

Ilma Erse Campos

José Arikapú Junior

Gilnei Royer Matos

João Vitor D. Nogueira

pibic.unir@gmail.com

Pró-Reitor:

Equipe Técnica:

Contatos:

Fones: (69) 2182-2171/2172.

(69) 8434-4767.
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