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1- OBJETIVOS E DEFINIÇÕES DA
INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) da Estácio visa despertar a
vocação científica dos alunos de graduação,
estimular e desenvolver
o pensamento
científico, aptidão criativa, capacidade crítica e
a busca de soluções inovadoras. Desta forma,
podemos proporcionar um espaço institucional
para formação de futuros pesquisadores.

2- VANTAGENS NA VIDA ACADÊMICA

Ajudar a desenvolver a aprendizagem de técnicas
e métodos de pesquisas e conscientizar o aluno
das questões sociais e éticas inerentes à pesquisa
científica.
Publicar artigos e participar de eventos
científicos a partir da pesquisa realizada,
iniciando um currículo na Pesquisa.
Possibilidade de ser orientado individualmente
ou em grupos de até 4 alunos e obter desconto na
mensalidade (não
cumulativo com outras
bolsas).

3- COMO PARTICIPAR?

3- COMO PARTICIPAR?

O edital é disponibilizado anualmente no portal
da Estácio, na seção de Pesquisa e Extensão, na
aba PIBIC e normalmente as inscrições se iniciam
no primeiro semestre.
O professor tanto pode convidar os alunos para
alguma pesquisa que já desenvolva, quanto os
alunos podem procurar o professor.
O próprio professor orientador deverá inscrever
os alunos no programa.

4- MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO
DO ALUNO

Bolsista Programa IC: o aluno recebe um desconto na
mensalidade.
Bolsista CNPq: o aluno recebe uma quantia mensal
direto na sua conta bancária, que necessariamente
precisa ser do Banco do Brasil. O valor atual é de
R$400,00, sendo depositado no 5º dia útil do mês.
Voluntário: o aluno não recebe incentivo financeiro,
mas existe a possibilidade de ficar como substituto
imediato no caso de algum bolsista desistir ou perder
sua bolsa, desde que o mesmo esteja apto a receber a
bolsa, ou seja, não acumular bolsa ou desconto e
atender os pré-requisitos estabelecidos no Edital.
Em todas as situações o aluno se compromete a
cumprir 10 horas semanais na realização da pesquisa.

Aponte seu celular para QR code ou clique no link abaixo e
acesse o site da Estácio para mais informações
https://portal.estacio.br/quem-somos/pesquisa-eextensao/home/

"Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção."

Paulo Freire

