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COORDENAÇÃO DE PESQUISA 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA: COMO PARTICIPAR - PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQUENTES 

1. O que é Iniciação Científica e Tecnológica? 
A iniciação científica proporciona aos estudantes a primeira experiência investigativa.  Consiste na participação de 
estudantes dos cursos de graduação em projetos de pesquisa sob orientação de um pesquisador. O estudante elabora 
um Plano de Trabalho, com um recorte do projeto do orientador, e participa das diferentes fases de realização de uma 
pesquisa sempre com o apoio do pesquisador orientador. O Plano de Trabalho do estudante deve estar vinculado a 
um projeto de pesquisa do professor orientador, cadastrado no SIGEP.  
 
2. Quais os programas de Iniciação Científica e Tecnológica existentes na PUC Goiás?  
a) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - BIC/PUC Goiás- bolsa interna pela PUC Goiás. 
b) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PIBITI/CNPq – 

bolsa por convênio com o CNPq. 
c) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Científica – PIBIC/CNPq - bolsa por convênio com o CNPq. 
d) Programa Institucional com exigência de contrapartida em atividades de Iniciação Científica - BIC-OVG/PUC 

Goiás - O estudante bolsista OVG poderá desenvolver pesquisa de IC, como contrapartida pela bolsa universitária. 
e) VOLUNTÁRIOS - participação em Iniciação Científica sem o recebimento de bolsa. 
 
3. Quem pode ser bolsista de Iniciação Científica e Tecnológica?  
Estudantes matriculados nos cursos de graduação da PUC Goiás, exceto aqueles com conclusão do curso prevista para 
2016/1 e 2016/2. Para concorrer nas modalidades PIBIC e PIBITI/CNPq, o estudante não poderá ter reprovação no 
último ano.  
 
4. Quem pode orientar bolsistas?  
Professores efetivos, mestres ou doutores, que tenham projetos cadastrados no SIGEP.  
 
5. Qual a quantidade de bolsistas para o pesquisador/orientador mestre e doutor?  
O pesquisador doutor poderá orientar até 06 (seis) e o mestre até 04 (quatro) estudantes. 
 
6. Quando ocorrem as inscrições para a Iniciação Científica e Tecnológica na PUC Goiás?  
No início do primeiro semestre. Calendário disponível em: http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/. 
 
7. Como devo proceder para me inscrever em um programa de iniciação científica e tecnológica?  
(a) consultar os projetos de pesquisa em andamento no site: http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/projetos/ e 
selecionar aquele de seu interesse; (b) procurar o professor responsável pelo projeto; (c) elaborar Plano de Trabalho 
como parte do Projeto de Pesquisa do professor, e sob a orientação deste e (d) realizar a inscrição postando toda a 
documentação necessária no site: http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/iniciacao-cientifica/. 
 
8. Qual a vigência da bolsa?  
A duração é de 12 meses (de agosto de 2016 até julho de 2017). 
 
9. Quando enviar o Relatório Final e o Resumo? 
De 1º a 31 de agosto pelo site: http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/estudante/ . O resumo deverá ser apresentado 
no Congresso de Ciência e Tecnologia (outubro). 
 
10. Bolsistas do PROUNI podem concorrer à bolsa de Iniciação Científica?  
Podem concorrer ao PIBIC e PIBITI/CNPq, mas não podem concorrer à modalidade BIC/PUC Goiás.  
 
11. Estudantes que fizeram Vestibular Social podem concorrer aos Programas? 
Sim, exceto BIC/PUC Goiás. 
 
12. Qual o valor remunerado das bolsas: BIC, PIBIC e PIBITI/CNPq?  
A BIC/PROPE corresponde ao desconto nas parcelas no valor de R$211,68. São 10 parcelas mensais, exceto janeiro e 
julho. O PIBIC e o PIBITI/CNPq correspondem a 12 parcelas mensais no valor de R$400,00, repassados pelo CNPq para 
a conta corrente, do Banco do Brasil, do estudante bolsista. 
 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – PROPE - Coordenação de Pesquisa – CP 
Av. Universitária, 1440, Setor Universitário. Área IV, Bloco “D” (Prédio da Reitoria) 
Fone: 0xx62 3946 1073 ou 3946 1431. Site: http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/ E-mail: pesquisa@pucgoias.edu.br   
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