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1. Iniciação Científica 

1.1 O que é a Iniciação Científica? 

A Iniciação Científica (IC) é uma modalidade de pesquisa acadêmica 

desenvolvida por alunos de graduação em diversas áreas do conhecimento. 

Este manual possui definições encontradas no manual do usuário do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq (baseado na Resolução 

Normativa 2006/2007) e normas determinadas pelo comitê interno de avaliação. 

O objetivo deste manual é apresentar informações sobre a iniciação científica 

aos alunos da graduação e aos orientadores.  

 

1.2 Quais são os objetivos da Iniciação Científica? 

Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre 

estudantes, mediante sua participação em projetos de pesquisa, introduzindo o jovem 

no domínio do método científico;  

Proporcionar ao aluno, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem 

de técnicas e métodos, bem como estimular o desenvolvimento do pensar 

cientificamente e a criatividade decorrentes das condições criadas pelo confronto 

direto com os problemas de pesquisa;  

Despertar uma nova mentalidade em relação à pesquisa. 

 

1.3 A Iniciação Científica no Centro Universitário Saúde ABC - FMABC 

A iniciação científica ocorre na FMABC desde os primeiros da instituição. Mas 

somente começou a se organizar em 2004, com a oferta de cinco bolsas pelo NEPAS. 

No ano seguinte, a FMABC ingressou no programa de bolsas de Iniciação Científica do 

CNPq, o PIBIC. Desde então, o programa de iniciação científica da FMABC segue de 

forma ininterrupta. 

Em geral, os estudantes que se dedicam a esta atividade possuem pouca ou 

nenhuma experiência em trabalhos ligados à pesquisa científica (daí o caráter de 

"iniciação") e representa o seu primeiro contato com tal prática.  

O programa destina-se a alunos de graduação para desenvolvimento de 

pesquisa científica sob a direção idealmente de um orientador com título de mestre ou 

doutor com comprovada experiência em pesquisa. 



4 
 

 

1.4 Estrutura organizacional do programa de Iniciação Científica do Centro 

Universitário Saúde ABC 

Este comitê possui um Coordenador, um Vice Coordenador e três membros 

internos, orientadores do Programa de Pós-graduação stricto sensu, indicados pelo 

Pró-reitor de Pós-graduação, pesquisa e inovação da FMABC. 

   

 

 

1.5 A escolha do orientador 

Uma das questões mais importantes na Iniciação Científica é a escolha do 

orientador.  

O orientador deve ser um docente ou profissional ligado à faculdade que 

apresente título de mestre ou doutor, tenha capacidade técnica-científica para 

orientar o projeto e possa oferecer as condições para o estudante desenvolver sua 

pesquisa. Em outras palavras, o orientador é responsável por garantir o ambiente 

adequado para que a pesquisa possa ser desenvolvida (laboratório, ambulatório, etc.) 

que seja devidamente aparelhado com todos os recursos necessários (computadores, 

equipamentos, reagentes, etc.) e que tenha disponibilidade de tempo para 

desenvolver e discutir o projeto de pesquisa junto ao aluno. 

 A escolha do orientador pode ser direcionada pela avaliação do currículo Lattes 

do pesquisador por meio dos projetos de pesquisa, da respectiva produção científica, e 

da experiência em orientação de alunos de diversos níveis. Todos os pesquisadores 

brasileiros devem ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq e 

atualizá-lo frequentemente 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar). Além disso, 

Pró-Reitoria de pós-
graduação, pesquisa e 
inovação pesquisa e 
Inovação da FMABC 

Membro do comitê 
interno 1 

 
Vice coordenador 

Membro do comitê 
interno 2 

 
Coordenador anterior 

 
 

Membro do comitê 
interno 3 

 
Orientador experiente 

 

Membro do comitê 
interno 4 

 
Orientador experiente  

 
 
 

Coordenador do 
programa de iniciação 

científica FMABC 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar
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recomenda-se visitar o local de pesquisa e conversar com demais alunos sob a 

orientação deste orientador sobre sua experiência.  

Sugere-se que os orientadores que participam da iniciação científica possuam 

um planejamento de orientação, que inclua as seguintes informações: 

a) Qual é a sua linha de pesquisa, sua definição e importância; 

b) Quais serão as pesquisas a serem realizadas na linha de pesquisa organizadas 

por relevância, por complexidade e por prioridade; 

c) Quais serão os recursos humanos necessários para a realização da pesquisa; 

d) Quais serão os recursos materiais necessários por ordem de prioridade; 

e) Quais serão as atividades que os alunos deverão participar durante a 

iniciação científica; 

f) Quais são os conhecimentos, as habilidades que o aluno da graduação deve 

ter para iniciar e desenvolver nas atividades de iniciação científica; 

 

1.6 A importância da Iniciação Científica para a formação do aluno 

 A iniciação científica é um instrumento que permite introduzir os estudantes de 

graduação na pesquisa científica. É a possibilidade de colocar o aluno desde cedo em 

contato direto com a atividade científica e engajá-lo na pesquisa. Nessa perspectiva, a 

iniciação científica 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.  

Em síntese, a iniciação científica pode ser definida como um instrumento de 

formação de recursos humanos qualificados. A iniciação científica é um dever da 

instituição e não uma atividade eventual ou esporádica.  

 



6 
 

2. Inscrições 

 As inscrições no programa de Iniciação científica são em fluxo contínuo, 

podendo ocorrer em qualquer época do ano. No entanto, se o orientador deseja 

realizar a solicitação de uma bolsa de IC para um aluno, as inscrições devem ocorrer 

apenas durante a vigência do Edital de bolsas. Sugere-se que os alunos não bolsistas se 

inscrevam em Agosto para que possam cumprir, junto com os bolsistas, o período de 

um (1) ano de iniciação científica. No caso de inscrições em outros meses os alunos 

deverão adaptar-se ao calendário em andamento para a entrega de relatórios, resumo 

e participação no Simpósio. 

A inscrição é solicitada pelo orientador por meio do encaminhamento de 

formulário de inscrição próprio, disponível eletronicamente no site da FMABC/Pós-

graduação/Iniciação Científica/formulários, bem como da documentação indicada no 

formulário de inscrição. As solicitações serão avaliadas pelo Comitê interno de 

Iniciação Científica, que podem sugerir alterações no projeto, de forma que este se 

adeque à Iniciação Científica. 

O aluno pode inscrever apenas um projeto de Iniciação cientifica por período. 

  

2.1 Compromissos dos alunos de Iniciação científica 

a) Estar motivado para ingressar na carreira científica, apresentar excelente 

rendimento acadêmico e não ter reprovação em disciplinas afins com as atividades do 

projeto de pesquisa e nem ser do mesmo círculo familiar do orientador (parentesco 

até 2º grau); 

b) Estar regularmente matriculado numa instituição de ensino superior; 

c) Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa, em ritmo 

compatível com as atividades exigidas pelo curso durante o ano letivo, e de forma 

intensificada durante as férias letivas; 

d) Não se afastar da instituição em que desenvolve seu projeto de pesquisa, 

exceto para a realização de pesquisa de campo, participação em evento científico ou 

estágio de pesquisa, por período limitado e com autorização expressa da coordenação 

do Programa de Iniciação Científica na instituição, após solicitação justificada e 

endossada pelo orientador; 

e) Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de 

aluno da FMABC e informar a agência de fomento que oferece sua bolsa (quando se 

aplicar). 
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A responsabilidade pelo projeto de pesquisa cabe ao orientador, mas o 

candidato deve estar preparado para discuti-lo e analisar seus resultados. Além disso, 

também é de responsabilidade do aluno a confecção dos relatórios referentes ao seu 

projeto, bem como apresentar os resultados do estudo no Simpósio de Iniciação 

Científica da FMABC. 

Não serão impedimentos ou favorecimentos para a inscrição do aluno: 

a) idade; 

b) o fato de já ser graduado por outro curso; 

c) a raça, gênero, ideologia ou convicção religiosa. 
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3. Processo de avaliação dos Estudantes de Iniciação 

Científica 

3.1 Relatório parcial 

O relatório parcial tem o objetivo de apresentar, após aproximadamente seis 

meses de vigência do período da IC, um relatório de pesquisa contendo resultados 

parciais, de acordo com o desenvolvimento do projeto aprovado. A não apresentação 

desse relatório poderá acarretar a suspensão ou cancelamento da Iniciação científica.  

O relatório parcial deve conter os seguintes itens: 

a) Capa: Título, Autor, Orientador Instituição, assinatura do aluno e orientador, 

e Fontes de fomento b) Resumo e descritores ou palavras chave, c) Introdução, d) 

Objetivo, e) Método, incluindo Tipo de estudo, Local de realização, Amostra, 

Procedimentos, Variáveis estudadas, Método estatístico, f) Resultados parciais, g) 

Discussão, h) Referências, i) Aprovação do comitê de ética e número do processo 

(quando se aplicar), j) Cronograma de execução e atividades de interesse 

acadêmico/científico cumpridas no período. 

 O relatório parcial deverá ser apresentado na forma impressa e/ou digital 

(conforme solicitação), com margem de 2,5 cm (superior, inferior, direita e esquerda), 

fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12 e não deve ultrapassar 20 folhas. O 

relatório impresso deve conter a assinatura do orientador e do aluno. O relatório 

digital deve ser enviado pelo orientador. 

Junto com o relatório parcial deve ser encaminhado para o setor de Iniciação 

Científica o formulário de acompanhamento do aluno, preenchido e assinado pelo 

orientador. O modelo do formulário está disponível na página de Iniciação científica do 

site da FMABC. 

A data de entrega do relatório parcial é determinada em calendário anual da 

Iniciação científica, disponível na página de Iniciação científica do site da FMABC. 

O relatório será avaliado pelo Comitê Local que deverá fazer as observações e 

recomendações que serão encaminhadas ao e-mail do orientador e do aluno 

informados no formulário de inscrição. 

 

3.2 Relatório final 

O relatório final tem como objetivo apresentar os resultados alcançados com a 

execução do projeto de IC.  a) Capa: Título, Autor, Orientador Instituição, assinatura do 

aluno e orientador, e Fontes de fomento b) Resumo e descritores ou palavras chave, c) 

Introdução, d) Objetivo, e) Método, incluindo Tipo de estudo, Local de realização, 
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Amostra, Procedimentos, Variáveis estudadas, Método estatístico, f) Resultados, g) 

Discussão e Conclusão, h) Referências, i) Aprovação do comitê de ética e número do 

processo (quando se aplicar), j) Cronograma de execução e k) Atividades de interesse 

acadêmico/científico cumpridas no período, caso haja, com participações nos 

principais congressos da área e publicações com o orientador. O relatório impresso 

deve ser assinado pelo aluno e pelo orientador e entregue à coordenação do 

programa. Se digital, o relatório deverá ser encaminhado pelo orientador.  

O relatório será avaliado pelo Comitê Local que deverá fazer as observações e 

recomendações que serão encaminhadas ao e-mail do orientador e do aluno 

informados no formulário de inscrição. 

A não apresentação do relatório final implicará na não renovação da Iniciação 

Científica, quando for o caso, ficando o aluno e o orientador em situação de débito 

com o Programa de Iniciação Científica. 

Junto com o relatório final deve ser encaminhado para o setor de Iniciação 

Científica o formulário de acompanhamento do aluno, preenchido e assinado pelo 

orientador. O modelo do formulário está disponível eletronicamente no site da 

FMABC/Pós-graduação/Iniciação Científica/formulários. 

A data de entrega do relatório final é determinada em calendário anual da 

Iniciação científica, disponível eletronicamente na página da FMABC/Pós-

graduação/Iniciação Científica/calendário. 

 

3.3 Publicação dos Resumos dos trabalhos 

Os resumos dos trabalhos serão publicados na edição especial da Revista ABCS 

Health Sciences. O suplemento especial de Resumos é o veículo no qual a instituição 

divulga os resumos dos resultados obtidos pelos alunos de IC conforme seu plano de 

trabalho. Mesmo que um projeto tenha a participação de mais de um bolsista, cada 

um deverá apresentar o seu resumo, fazendo menção ao projeto ao qual está 

vinculado.  

Nos resumos devem constar:  

a) Título, b) Nome completo de todos os autores, c) Introdução, d) Objetivos, e) 

Método, f) Resultados, g) conclusão, h) Palavras-chave, i) Apoio financeiro. 

Os resumos devem ser encaminhados à Coordenação de IC no prazo 

determinado em calendário anual. 

O Comitê Local deve analisar os resumos, verificando se os mesmos 

apresentam condições de serem publicados e recusar os trabalhos sem resultados. As 
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instruções para a elaboração dos resumos serão divulgadas no site da FMABC com a 

devida antecedência, visando sua padronização, de acordo com os modelos utilizados 

para veículos dessa natureza. A FMABC incluirá no livro de resumos os trabalhos dos 

bolsistas das Fundações de Amparo à Pesquisa, da própria instituição ou mesmo 

aqueles desenvolvidos por alunos não contemplados com bolsa, para facilitar sua 

identificação pelos membros do Comitê Externo. O livro deverá ser encaminhado com 

antecedência de pelo menos uma semana aos membros do Comitê Externo 

convidados para o evento. 

 

3.4 Simpósio anual 

Anualmente, os alunos de Iniciação Científica apresentam os resultados dos 

projetos de pesquisa durante o Simpósio de Iniciação Científica da FMABC, em 

exposição oral e sob a forma de painel. O evento é realizado em data definida no 

calendário de Iniciação Científica. 

Nesse evento, a apresentação dos trabalhos é coordenada pelos membros da 

Comissão de IC da FMABC, com a participação de avaliadores externos, convidados por 

essa Comissão. Durante o processo de avaliação, os relatórios finais dos alunos estarão 

disponíveis para apreciação do Comitê Externo. 

É obrigatória a presença dos orientadores no momento da apresentação dos 

bolsistas, que serão avaliados individualmente. A ausência do orientador durante a 

apresentação do trabalho do seu bolsista será computada como ponto negativo para o 

próximo processo seletivo de bolsas, não podendo concorrer ao mesmo após duas 

faltas (consecutivas ou alternadas). A ausência deverá ser justificada oficialmente, com 

a devida antecedência, sendo que as justificativas serão avaliadas pela Comissão de IC 

da FMABC. 

O primeiro slide de sua apresentação deve conter o nome do aluno, o curso de 

graduação, se é bolsista ou voluntário (indicar agência de fomento), o nome do 

orientador, o título do projeto e o número da aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

O trabalho também deve ser apresentado na forma de painel, de acordo com 

as normas divulgadas no site da FMABC para a preparação de trabalhos acadêmicos, 

seguindo as normas da ABNT e também deve conter as informações supracitadas. 

Nesse evento é fundamental, além da participação dos orientadores e bolsistas, 

a presença da comunidade acadêmica/estudantil. O evento está incluído no calendário 

de atividades da FMABC.  
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Os bolsistas que tiveram o benefício interrompido e os bolsistas substitutos 

poderão, a critério da coordenação de IC, ser dispensados da apresentação dos 

resultados no Simpósio.  
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4. Relação de professores orientadores e suas áreas de 

interesse 
 

Para verificar a relação de professores disponíveis para orientação de Iniciação 

Científica, cadastrados como orientadores permanentes do programa de IC da FMABC 

consultar a versão atualizada da relação em: http://www.fmabc.br/docentes.  

Os professores que tem interesse em orientar alunos de iniciação científica 

devem preencher um cadastro junto ao setor, por meio do preenchimento do 

formulário de inscrição de orientador, disponível eletronicamente no site da 

FMABC/Pós-graduação/Iniciação Científica/formulários. 

 

 

 

http://www.fmabc.br/docentes
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5. Bolsas de Iniciação Científica 

A iniciação científica é um instrumento básico de formação, ao passo que a 

bolsa de iniciação científica é um incentivo individual que se operacionaliza como 

estratégia de financiamento seletivo aos melhores alunos, vinculados a projetos 

desenvolvidos pelos pesquisadores no contexto da graduação ou pós-graduação.  

Pode-se considerar a bolsa de iniciação científica como um instrumento 

abrangente de fomento à formação de recursos humanos. Nesse sentido, não se pode 

esperar que todo aluno em atividade de iniciação científica 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. 

Um bom desempenho acadêmico do candidato, evidenciado pelo histórico 

escolar, é condição essencial para a concessão da bolsa. A seleção de bolsistas 

normalmente baseia-se no mérito científico e viabilidade de execução do projeto de 

pesquisa, além do mérito acadêmico do seu orientador e na disponibilidade anual 

deste recurso. 

 

5.1 A origem dos recursos 

 A FMABC dispõe de dois tipos de bolsas a alunos de IC: PIBIC-CNPq (com bolsas 

fornecidas à Instituição pelo CNPq) e PIBIC-Institucional (com bolsas fornecidas por 

outras fontes).  

O CNPq disponibiliza anualmente ou em biênios uma quota de bolsas às 

Instituições de ensino e pesquisa mediante a participação em edital e apresentação de 

relatórios de desempenho relativos à concessão anterior. O número de bolsas 

disponibilizado pode variar e acordo com a disponibilidade de recursos deste órgão. 

Tais bolsas são destinadas aos orientadores com título de doutor vinculados ao 

programa de pós-graduação da FMABC. 

Além disso, a FMABC conta com o NEPAS (Núcleo de Estudos, Pesquisa e 

Assessoria à Saúde), que também oferece anualmente bolsas ao programa de Iniciação 

científica da FMABC. Tais bolsas são destinadas aos orientadores que contribuem com 

este órgão de fomento. 

Há ainda outros órgãos de fomento Institucionais que disponibilizam bolsas de 

Iniciação científica ao setor de Iniciação científica eventualmente, cujas normas de 

distribuição são determinadas pelo órgão de fomento ou pelo setor de Iniciação 

científica. As normas serão disponibilizadas no edital vigente. 
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Os procedimentos para solicitação de bolsas são unificados, assim como o 

calendário, mas atendem requisitos próprios de cada órgão de fomento. Os 

documentos necessários para a inscrição para o edital de bolsas de Iniciação científica 

e os detalhes do processo de seleção são descritos em Edital publicado anualmente.  

A escolha dos bolsistas será baseada em critérios científicos e acadêmicos, 

incluindo a relevância do projeto e a viabilidade de sua execução, histórico escolar do 

aluno e experiência do orientador no programa de Pós-graduação da FMABC. 

Além disso, as bolsas podem ser solicitadas durante todo o ano à FAPESP – 

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo, de acordo com as normas 

específicas definidas por este órgão de fomento. No caso da solicitação para a FAPESP, 

esta deve ser feita diretamente por orientador e candidato junto à agência.  

  Os candidatos aprovados pelo edital anual do Programa de IC da FMABC, mas 

para os quais não haja bolsa disponível poderão realizar a Iniciação cientifica de forma 

voluntária e devem receber um certificado expedido pelo Programa de IC da FMABC 

idêntico ao dos alunos bolsistas, após o cumprimento das obrigações determinadas 

neste manual e no edital vigente. 

* Realizar uma IC não implica obrigatoriamente na obtenção de uma bolsa. Isto não 

deve ser empecilho ou estímulo único para que os alunos realizem seus projetos de 

pesquisa. 

 

5.2 Processo de seleção de orientadores, projetos e bolsistas. 

Este processo é um dos mais importantes do Programa, pois se trata de uma 

responsabilidade delegada à instituição e é tratada da forma mais transparente 

possível, com critérios amplamente discutidos e divulgados.  

A instituição conta com a colaboração de consultores externos com experiência 

na área de pesquisa e docência, para garantir, entre outros aspectos, maior isenção no 

processo.  

Visando ampliar e dar oportunidade de participação a novos orientadores no 

Programa, estabeleceu-se o limite de até dois bolsistas para cada orientador com 

titulação de doutor, salvo exceções, como por exemplo, quando houver maior número 

de bolsas que de orientadores solicitantes. As exceções serão discutidas e julgadas 

pelo Comitê de Iniciação Científica.  

A bolsa deve ser proposta pelo orientador somente depois que estiver convicto 

de que o aluno tem interesse pelo projeto de pesquisa e tempo disponível para 

executá-lo, sem prejuízo para suas atividades escolares.  
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5.3 Publicação do edital 

O início do processo de seleção pressupõe uma ampla divulgação, por meio de 

edital, das condições e requisitos necessários para os orientadores, alunos e projetos. 

O edital deverá conter os seguintes itens: 

i) prazo de inscrição; 

ii) período da seleção; 

iii) período de vigência das bolsas; 

iv) requisitos para o orientador, projeto de pesquisa e aluno; 

v) número máximo de bolsistas por orientador; 

 

5.4 Documentos que devem ser entregues pelos candidatos à bolsa de 

Iniciação científica:  

a) Projeto de pesquisa contendo até 20 páginas;  

b) Súmula curricular do orientador; 

c) Cópia de Histórico escolar completo do aluno, constando eventuais 

reprovações e trancamento de matrícula, não sendo aceitos históricos escolares onde 

consta apenas a nota final de aprovação das disciplinas já realizadas; 

d) Cópia de RG e CPF do aluno; 

e) Comprovante de submissão ou aprovação do projeto no Comitê de ética.  

f) Formulário de Iniciação científica preenchido e assinado. 

Os documentos devem ser encaminhados ao setor de iniciação científica na 

forma eletrônica e/ou impressa, de acordo com a indicação do edital vigente. 

 

5.5 Requisitos para o orientador 

a) Possuir experiência compatível com a função de orientador e formador de 

recursos humanos qualificados e ter produção científica, tecnológica ou artístico-

cultural nos últimos 3 (três) anos, divulgada nos principais veículos de comunicação da 

área; 
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b) Ser pesquisador, em regime de trabalho na instituição, com título de doutor 

ou, excepcionalmente, de mestre (somente elegíveis para bolsas Institucionais), e não 

estar afastado por qualquer outro motivo, durante a vigência da bolsa; 

c) Pesquisadores visitantes e/ou aposentados poderão orientar desde que 

tenham titulação de doutor e produção científica, divulgada nos principais veículos de 

comunicação da área nos últimos três anos após a obtenção do título de doutor, e que 

comprovem permanência na instituição durante o período de vigência da bolsa. 

d) Se nunca tiver orientado alunos na instituição, deve ser entregue o 

formulário de inscrição do orientador no programa, disponível eletronicamente no site 

da FMABC/Pós-graduação/Iniciação Científica/formulários. 

e) O orientador que tiver o relatório de bolsista reprovado pelo Comitê 

Avaliador não poderá concorrer às bolsas para novos alunos no edital de IC dos dois 

anos subsequentes. 

 

5.6 Requisitos e Compromissos do bolsista 

a) Não possuir vínculo empregatício nem receber salário ou remuneração 

decorrente do exercício de atividades de qualquer natureza, inclusive os de estágio 

remunerado, durante a vigência da bolsa (exceto PROUNI); 

b) Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de 

bolsista da FMABC; 

c) Devolver à FMABC, em valores atualizados, a (s) mensalidade (s) recebida (s) 

indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam 

cumpridos; 

d) No caso de renovação de bolsa, não ter tido nenhuma reprovação em 

qualquer disciplina do curso no período em que foi bolsista; 

e) Ter sido selecionado e indicado pela Instituição. 

Espera-se do bolsista de IC uma dedicação semanal mínima de 12 horas 

durante a vigência da bolsa. Esse tempo pode ser dividido entre atividades práticas e 

estudos, sempre relacionados ao desenvolvimento de seu projeto científico. 

Os bolsistas de IC são proibidos de apresentarem vínculo empregatício ou 

acumularem bolsas. Esta restrição não se aplica a no caso do PROUNI e FIES, pois estes 

são considerados benefícios com finalidades distintas e não conflitantes. 

 A responsabilidade pelo projeto de pesquisa cabe ao orientador, mas o 

candidato deve estar preparado para discuti-lo e analisar seus resultados. Além disso, 
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também é de responsabilidade do aluno a confecção dos relatórios referentes ao seu 

projeto, bem como apresentar os resultados do estudo no Simpósio de Iniciação 

Científica da FMABC. 

5.7 Seleção dos processos 

Publicado o edital e feitas as inscrições, o Comitê Local procede à pré-análise 

dos processos, com o objetivo de eliminar as solicitações que não atendam às 

exigências mínimas especificadas no edital, de tal forma que o Comitê Externo se 

dedique somente à análise quanto ao mérito.  

Para a pontuação dos currículos dos pesquisadores, o Comitê Local pode 

acessar o banco de pesquisadores do CNPq e verificar, para cada área, qual o perfil em 

publicações e orientações dos diferentes níveis. Dessa forma, cada orientador poderá 

ter uma avaliação mais justa e com uma métrica mais consistente.  

Atenção especial deve ser dada à análise do projeto do bolsista, observando se 

ele terá acesso a métodos e processos científicos, evitando-se aquele em que o 

bolsista realizará apenas levantamento de dados ou rotinas típicas de apoio técnico de 

laboratório. Tais atividades podem ter validade para o aprimoramento acadêmico, mas 

não se caracterizam como atividade de iniciação científica.  

Se necessário, além do histórico escolar do aluno, outros mecanismos poderão 

ser considerados no processo de seleção, como prova escrita, entrevista, 

conhecimento de língua estrangeira, informática, realização de curso preparatório, etc, 

descritos no edital anual de seleção.  

 A análise externa deverá ser feita por (2) dois avaliadores diferentes, doutores, 

sem vínculo com a FMABC para garantir a imparcialidade do processo seletivo. Além 

disso, os avaliadores externos avaliarão apenas os formulários de inscrição, que não 

contém identificadores pessoais do aluno e orientador, reforçando a imparcialidade do 

processo seletivo. 

 

5.8 A disponibilização dos recursos 

Os alunos contemplados com uma bolsa de Iniciação Científica recebem um 

valor mensal para desenvolverem suas atividades científicas, a partir da 

disponibilidade das bolsas determinada pelo órgão de fomento, por um período de até 

12 meses (dependendo da data de ingresso e se não houver renovação).  

O pagamento das bolsas ocorre no mês subsequente à atividade científica 

realizada por meio de depósito em conta bancária, diretamente realizado pelo CNPq 

ou pelo setor de Iniciação científica da FMABC (PIBIC – Institucional). Sugere-se para 

esta finalidade a abertura de conta “universitária”.  
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5.9 Renovação da concessão da bolsa 

As renovações não são automáticas e dependem do bom desempenho do 

bolsista, bem como do cumprimento de suas obrigações para com o Programa e da 

aprovação do novo projeto pela comissão avaliadora. 

Para o pedido de renovação, deverá ser apresentado: 

a) A justificativa para a continuidade do bolsista, elaborada pelo orientador, 

descrita no campo “Resultados preliminares” do formulário de inscrição para bolsas. 

b) O novo plano de trabalho do bolsista.  

c) A análise de desempenho acadêmico do bolsista, referente ao período da 

bolsa, onde não poderá haver reprovações. 

d) as renovações concorrem em igual patamar com as novas solicitações de 

bolsa. 
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6. Considerações finais 
 

Este manual foi elaborado em Setembro de 2012, atualizado em Agosto de 

2020 e aprovado pela Comissão de Iniciação Científica. 

 

 

 


