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O QUE É A PROPE?
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação,

O QUE É A PROPE?
q

PROPE, é o órgão responsável pela gestão
institucional da pesquisa e da pós-graduaçãoinstitucional da pesquisa e da pós graduação.

São da sua competência, a identificação, registro
e certificação de grupos de pesquisa. Sob sua
responsabilidade, estão ainda a coordenação dep
programas de fomento, programas de qualificação
e programas de pós-graduação da UFSJ, editoraçãoe programas de pós graduação da UFSJ, editoração
eletrônica, propriedade intelectual e inovação
tecnológicatecnológica.



ÃCOMPOSIÇÃO DA PROPE:

I – Secretaria Executiva - SECPROPE
II Divisão de Projetos e Qualificação DPROQII – Divisão de Projetos e Qualificação - DPROQ
III – Setor de Pós-Graduação - SEPOS
IV – Setor de Pesquisa - SEPES
V – Núcleo de Inovação Tecnológica - NITg
VI – Setor de Inovação e Propriedade Intelectual -
SEIPISEIPI
VII – Setor de Editoração Eletrônica - SEDIT



INICIAÇÃO CIENTÍFICAINICIAÇÃO CIENTÍFICA



O QUE É INICIAÇÃO CIENTÍFICA?
A iniciação científica – IC – é uma ação institucional que

permite introduzir os estudantes de graduação, potencialmente
i i i i ífi Rmais promissores, na pesquisa científica. Representa a

possibilidade de colocar o aluno, desde cedo, em contato direto
com os problemas e os métodos de produção do conhecimentocom os problemas e os métodos de produção do conhecimento
científico nas diferentes áreas do saber, criando oportunidade de
relacionar-se cotidianamente com pesquisadores de reconhecidarelacionar-se cotidianamente com pesquisadores de reconhecida
produção acadêmica e seus respectivos grupos de pesquisa. A
iniciação científica caracteriza-se ainda como instrumento deiniciação científica caracteriza se ainda como instrumento de
apoio teórico e metodológico à realização de projetos de
pesquisa e constitui-se, ao mesmo tempo, num momentop q , p ,
privilegiado para a formação de uma nova mentalidade no aluno,
possibilitando-o engajar-se num processo ativo e sistemático de
produção do conhecimento.



PROCEDIMENTOS PARA QUE O ALUNO INICIEPROCEDIMENTOS PARA QUE O ALUNO INICIE 
UMA PESQUISA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O estudante de graduação ou do ensino médio e
profissional deve procurar um orientador/pesquisador,
preferencialmente com titulação de doutor (para os
casos de PIBIC), e discutir com ele um Plano de
Trabalho. Quem submete o projeto, com ou sem pedidoQ p j , p
de bolsa, é o orientador, obedecendo aos prazos e
requisitos dos editais publicados anualmente pelarequisitos dos editais publicados anualmente pela
PROPE.



INICIAÇÃO CIENTÍFICA

1 OBJETIVOS GERAIS1. OBJETIVOS GERAIS

1.1 – contribuir para a formação de recursos humanos nasp ç
atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação,
e outras atividades profissionais;
1.2 – contribuir para a redução do tempo médio de permanência
dos alunos na pós-graduação;
1 3 ampliar a oportunidade de formação científica para alunos1.3 – ampliar a oportunidade de formação científica para alunos,
cujo ingresso na UFSJ tenha ocorrido por ação afirmativa;
1.4 – despertar a vocação científica e incentivar talentosp ç
potenciais entre estudantes do Ensino Médio e profissional.



INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Í2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.1 – Em relação à instituição:

. Estabelecer a política institucional de iniciação científica;

. Estimular a interação entre Ensino Médio e profissional,
graduação e pós graduação;graduação e pós-graduação;

2.2 – Em relação aos orientadores:

. Estimular pesquisadores a engajarem estudantes no processo de
investigação científica.

2.3 – Em relação aos bolsistas:

. proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado,p p , p p q q ,
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
di bl d idireto com os problemas de pesquisa.



PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICACIENTÍFICA 

I – PIBIC-Jr (60 bolsas) – Programa Institucional de Bolsas de
i i i ífi ú i b j lIniciação Científica Júnior, que abrange projetos com alunos

de Ensino Médio ou profissional da Rede Municipal, Estadual
ou Federal de Minas Gerais;ou Federal de Minas Gerais;

II – PIBIC (325 bolsas: 105 do CNPq, 174 da FAPEMIG e 46 daII PIBIC (325 bolsas: 105 do CNPq, 174 da FAPEMIG e 46 da
UFSJ) – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica, voltado aos alunos regularmente matriculados nos
cursos presenciais de graduação da UFSJ;

( j ) i i l d i iIII – PIIC (306 projetos) – Programa Institucional de Iniciação
Científica, que abrange projetos de iniciação científica com
orientandos voluntários alunos regularmente matriculadosorientandos voluntários, alunos regularmente matriculados
nos cursos presenciais de graduação da UFSJ;



IV – PIBIC-Af (8 bolsas) – Programa Institucional de( ) g
Bolsas de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas,
que atende a alunos regularmente matriculados nosq g
cursos presenciais de graduação da UFSJ, cujo ingresso
tenha ocorrido por ação afirmativa;p

V – PIBITI (4 bolsas) – Programa Institucional de Bolsas de( ) g
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação,
que abrange projetos de iniciação científica, cuja
pesquisa poderá resultar em desenvolvimento e
inovação tecnológicos, e voltado aos alunos
regularmente matriculados nos cursos presenciais de
graduação da UFSJ;



VI – PPC (28 bolsas da UFSJ, 1 bolsa da FAPEMIG/PIBIC
e 29 bolsas da FAPEMIG/PIBIC-JÚNIOR) – Programae 29 bolsas da FAPEMIG/PIBIC JÚNIOR) Programa
Institucional Primeiros Passos na Ciência, que abrange
projetos de iniciação científica envolvendo doisprojetos de iniciação científica envolvendo dois
orientandos, um aluno regularmente matriculado em
curso presencial de graduação da UFSJ e um do Ensinocurso presencial de graduação da UFSJ e um do Ensino
Médio ou profissional da Rede Municipal, Estadual ou
Federal de Minas Gerais.Federal de Minas Gerais.

Total de projetos de IC institucionais emTotal de projetos de IC institucionais em
andamento: 682 (405 bolsas)



Número de bolsas distribuídas por ano
FAPEMIG/CNPq/UFSJ

311
348 351

396 405
FAPEMIG/CNPq/UFSJ

2011‐2012 2012‐2013 2013‐2014 2014‐2015 2015‐2016

74 74

Número de bolsas distribuídas por ano
UFSJ

60
74 74

23 28

2011‐2012 2012‐2013 2013‐2014 2014‐2015 2015‐2016



FLUXOGRAMA – INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A PROPE lança 
o edital de 

O professor 
se inscreve.

A partir dos critérios
estabelecidos no Edital,

O Comitê Externo
avalia o processo
emitindo e/ouseleção. a Câmara de Iniciação

Científica avalia as
propostas.

emitindo e/ou
corroborando os
pareceres finais.

p p

A PROPE divulga 
lt d

O professor 
i di l

A PROPE cadastra o 
l i

Em casos de bolsa, 
PROPE li it o resultado.indica o aluno.aluno no sistema 

PIBIC.
a PROPE solicita o 

pagamento 
mensal.

O aluno encaminha 
à PROPE o 

relatório final

O aluno apresenta o 
trabalho final no 

Seminário de Iniciação 
O Comitê Externo 

indica os

Aos alunos 
agraciados é 

garantida atualmenterelatório final 
avaliado pelo 

orientador.

Científica na presença 
do orientador e das 
Comissões Interna e 

Externa

indica os 
destaques e as 

menções honrosas.

garantida, atualmente, 
uma bolsa no valor de 

R$400,00. 

Resolução: 009, de 18 de março de 2015.

Externa.



REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ALUNO
O aluno de graduação deverá dedicar se 20 (vinte) horas- O aluno de graduação deverá dedicar-se 20 (vinte) horas
semanais às atividades previstas no plano de trabalho
aprovado durante a vigência do projeto;aprovado, durante a vigência do projeto;

- estar regularmente matriculado em curso de graduação na
UFSJ e já ter cursado no mínimo o segundo período, no casoU SJ e já te cu sado o o o segu do pe odo, o caso
da FAPEMIG. No caso do CNPq, não há essa restrição;

- estar adimplente com a PROPE;p
- estar cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq;
- elaborar relatório de pesquisa contendo resultados finais com

redação científica;
- apresentar, no seminário anual, promovido pela Instituição,

l d d i f i é i d fi idos resultados da pesquisa, conforme critérios definidos;
- comunicar ao orientador, imediatamente, quaisquer

dificuldades referentes ao cumprimento dos compromissosdificuldades referentes ao cumprimento dos compromissos
assumidos.



O QUE É O TERMO DE ACEITE DO CNPq?O QUE É O TERMO DE ACEITE DO CNPq?

Após a indicação do bolsista do CNPq (pelo orientador) e o seu
d t t it d CNP ( l PROPE) l b ácadastramento no site do CNPq (pela PROPE), o aluno receberá em

seu e-mail, o link de acesso ao termo de Aceite, disponível também na
plataforma Carlos Chagas. No portal do CNPq, o bolsista deverá
acessar a referida Plataforma, opção “Outros Bolsistas” e, depois de
informar CPF e senha do currículo Lattes, deverá clicar em “Avisos”
para enviar/validar o Aceite.

O QUE É PLATAFORMA EVEREST?O QUE É PLATAFORMA EVEREST?

EVEREST é o sistema de gestão das atividades da FAPEMIG. Todos
os orientadores e os alunos indicados como bolsistas FAPEMIG devemos orientadores e os alunos indicados como bolsistas FAPEMIG devem
estar cadastrados no Everest, sem o que não é possível o pagamento da
bolsa.



ESTÁGIO REMUNERADO
Para a FAPEMIG, “a bolsa tem caráter transitório, é

inacumulável com estágios remunerados, bolsas de outrosg ,
programas e empregos de qualquer natureza”.

No que diz respeito ao CNPq, de acordo com a RNNo que d espe to ao CN q, de aco do co a N
017/2006, o bolsista PIBIC pode exercer estágio remunerado
obrigatório, que faça parte da grade curricular do curso deg q p g
formação do estudante, desde que tenha o aval do orientador.
Além disso, de acordo com a RN 042/2013, Nota 2, “Poderá ser
concedida bolsa a aluno que esteja em estágio não-obrigatório,
desde que haja declaração conjunta da instituição de ensino, do

i d á i d i d d i dsupervisor do estágio e do orientador da pesquisa, de que a
realização do estágio não afetará sua dedicação às atividades
acadêmicas e de pesquisa O bolsista deverá manter essaacadêmicas e de pesquisa. O bolsista deverá manter essa
declaração em seu poder”.



DURAÇÃO DA BOLSADURAÇÃO DA BOLSA
A bolsa é concedida por um período de doze meses,
admitindo-se renovações.admitindo se renovações.

O BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA TEM 
O A É AS?DIREITO A FÉRIAS?

Não, pois a bolsa não é regida pela Consolidação das
i b lhi (C ) h d í lLeis Trabalhistas (CLT), não havendo, portanto, vínculo

de trabalho com a agência de fomento ou com a
i i i ã d dinstituição onde estuda.



SUBSTITUIÇÃO E CANCELAMENTO                 
DE BOLSASDE BOLSAS

P f b i i ã d l i dPara efetuar a substituição de um aluno, o orientador
deve encaminhar, por e-mail, para a PROPE
( ibi @ f j d b ) i i d á i(pibic@ufsj.edu.br) os itens mencionados na página
virtual da PROPE, até o dia 10 de cada mês. Para as

li i õ i d ó d b i i ãsolicitações enviadas após essa data, a substituição
ocorrerá no mês subsequente.



O bolsista do CNPq pode informar conta correnteO bolsista do CNPq pode informar conta corrente 
de qualquer banco?

Não O bolsista do CNPq obrigatoriamente deveráNão. O bolsista do CNPq obrigatoriamente deverá
informar uma conta corrente do Banco do Brasil.

Os bolsistas da FAPEMIG e da UFSJ podem 
informar conta corrente de qualquer banco?informar conta corrente de qualquer banco?

Sim. Os bolsistas da FAPEMIG e da UFSJ podem
i f t t d l binformar uma conta corrente de qualquer banco.



Como solicitar uma declaração de orientando deComo solicitar uma declaração de orientando de 
iniciação científica da UFSJ?

Para solicitar a declaração de orientando de iniciação
científica são necessários os seguintes dados:científica, são necessários os seguintes dados:
Nome completo do aluno;
Nome completo do orientador;Nome completo do orientador;
Nome do projeto;
Início e término da iniciação (mês e ano);Início e término da iniciação (mês e ano);
Agência Financiadora: (FAPEMIG, CNPq, UFSJ ou 
PIIC);PIIC);
Nº do edital;
Motivo da solicitaçãoMotivo da solicitação.



Seminário de Iniciação Científica – SIC

O Seminário de Iniciação Científica – SIC – é um
dos eventos do Congresso de Produção Científica e
Acadêmica – CPC – que prioriza a participação de
alunos da UFSJ com trabalhos concluídos de
iniciação científica. A apresentação no eventoç p ç
constitui-se como parte dos compromissos assumidos
pelo aluno e pelo orientador junto aos programaspelo aluno e pelo orientador junto aos programas
institucionais de iniciação científica da UFSJ e as
agências de fomento Para a avaliação dos trabalhosagências de fomento. Para a avaliação dos trabalhos
de iniciação científica, a PROPE conta com a
participação do Comitê Externoparticipação do Comitê Externo.



Objetivos do evento:

- Divulgar para toda a comunidade os trabalhos de iniciação científica
desenvolvidos durante o ano;

t ib i lid ã d lt d i i tit i ã- contribuir para a consolidação de uma cultura da pesquisa na instituição,
incentivando a circulação de informações e o debate em torno dos trabalhos que
estão sendo produzidos por professores e alunos;
- incentivar o trabalho conjunto de professores e alunos, por meio dos trabalhos de
orientação de iniciação científica nos programas institucionais de iniciação
científica;
- consolidar a cultura de avaliação pública da produção acadêmica através da
exposição, em linguagem científica, dos resultados obtidos com os trabalhos de
investigação realizados;vest gação ea ados;
- assegurar por meio do processo de avaliação dos trabalhos apresentados pelos
alunos condições para a melhoria dos programas institucionais de iniciação
científica;científica;
- contribuir para a consolidação da dimensão acadêmica da pesquisa;
-despertar e incentivar novos talentos potenciais para a pesquisa, preparando-os
para o ingresso na pós grad açãopara o ingresso na pós-graduação.



Dúvidas



FALE CONOSCOFALE CONOSCOFALE CONOSCOFALE CONOSCO

Pró-reitoria de Pesquisa e  Pós-graduação – PROPE
3379-2413 – prope@ufsj.edu.brp p @ j
http://www.ufsj.edu.br/prope/

Setor de Pesquisa - SEPESSetor de Pesquisa SEPES
3379-2470

pibic@ufsj.edu.br



AGRADECEMOS A 
PRESENÇA DE TODOSPRESENÇA DE TODOS


