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PERGUNTAS FREQUENTES 

 

O que são os Programas Institucionais de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica? 

Os Programas Institucionais de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica se destinam a 

complementar o ensino de graduação, oferecendo uma formação diferenciada e a oportunidade de 

desvendarem como se processa a geração do saber e como o conhecimento científico e tecnológico 

é adquirido e desenvolvido. O aluno participa de inúmeras atividades práticas e teóricas nos 

ambientes de pesquisa, sob a orientação de um professor-orientador. 

 

Quando abrem as inscrições? 

As inscrições abrem em fevereiro e encerram em março.  

 

Como participar dos Programas Institucionais de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica? 

Antes de iniciar a inscrição, o aluno deve elaborar um projeto sob a supervisão do professor-

orientador.  A inscrição é feita no sistema online, disponibilizado pela Coordenadoria de Pesquisa - 

COPq.  

 

Quais são os documentos necessários para inscrever o projeto? 

- Formulário de inscrição (preenchimento online), contendo, inclusive, o link do currículo lattes; 

- Histórico escolar atualizado (acesse o TIA para baixar o histórico); 

- Projeto de pesquisa; 

- Anuência do orientador (disponibilizado eletronicamente no sistema) 

 

Posso inscrever mais de um projeto de pesquisa no mesmo programa? 

Não. 

O aluno só poderá inscrever um projeto de pesquisa no Programa Institucional de Iniciação Científica 

ou no Programa Institucional de Iniciação Tecnológica.  

 

Quais itens devem constar no projeto de pesquisa? 

O projeto deve ter de 8 a 15 páginas, SEM os elementos pré-textuais (capa, folha de rosto etc.); 

SEM IDENTIFICAÇÃO do autor, orientador e Unidade Acadêmica de origem.  

 Introdução (contexto, problema de pesquisa, justificativa, objetivo e contribuições esperadas) 

 Referencial teórico 

 Procedimentos metodológicos 

 Cronograma, contemplando os doze meses da pesquisa  

 Referências bibliográficas 

 

Informações específicas devem ser consultadas no Edital e nas informações gerais. 

 

Quando saem os resultados? 

O resultado é divulgado na primeira quinzena de junho e o aluno deve atentar-se as datas de entrega 

dos documentos.  
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Tenho bolsa filantrópica, posso concorrer a bolsa de Iniciação Científica ou de Iniciação 

Tecnológica? 

Sim. 

Se a bolsa for filantrópica, o aluno poderá concorrer a bolsa de Iniciação Científica ou Iniciação 

Tecnológica.  

 

Posso acumular a bolsa da Iniciação Científica ou Iniciação Tecnológica com outros tipos de 

bolsa? 

Não.  

É vedado o acúmulo de bolsas para alunos que fazem monitoria, que participam de projeto de 

pesquisa docente Mackpesquisa, que possuem vínculo empregatício ou outras pesquisas que 

envolvam qualquer tipo de auxílio financeiro. 

 

Como eu faço para encontrar um professor que possa me orientar? 

Cada Unidade Acadêmica tem um Coordenador de TCC e Pesquisa, ele pode indicar um professor 

para orientar seu trabalho.  

 

Como eu faço para entrar em contato com o Coordenador de TCC e pesquisa da minha 

Unidade acadêmica? 

A Coordenadoria de Pesquisa disponibiliza em sua página, os dados de contato dos Coordenadores 

de TCC e Pesquisa de cada Unidade Acadêmica. Acesse contatos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


