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Número de egressos da Iniciação 
Científica na Pós-graduação leva a UFJF 
ao 1º lugar entre as instituições do país 

Investir na ciência e na popularização do conhecimento avan-

çado é um fator social de maior importância para um país 

que pretende avançar na economia mundial. Não se pensa 

em inovação, em desenvolver novos produtos, com maior va-

lor agregado, sem um planejamento para formação de cientistas 

com um saber sistematizado, que tire o país da subordinação dos 

países detentores do conhecimento, do saber e, principalmente, 

do controle da propriedade intelectual.

O incentivo prematuro de talentos potenciais ajuda a despertar 

para a vocação científica, sofisticando sua análise crítica, maturi-

dade intelectual, compreensão da ciência e possibilidades futuras 

tanto acadêmicas como profissionais. Isso faz toda a diferença 

em um mundo movido pela economia do conhecimento, no qual  

aquele que sabe vence o que não sabe e, não mais, o grande ven-

ce o pequeno.

BÁRBARA DUQUE | repórter

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS FOMENTAM A 

PESQUISA ACADÊMICA, INVESTINDO NA FORMAÇÃO 

DE JOVENS CIENTISTAS FOCADOS NA GERAÇÃO E NO 

DOMÍNIO DO CONHECIMENTO
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Em 2011, dentre os Destaques do Ano na Iniciação Científica pelo 

CNPq, a UFJF conquistou o prêmio na categoria Mérito Institucio-

nal, por ser a Instituição com maior índice de egressos do  Pro-

grama Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic)   que 

concluíram Mestrados e Doutorados reconhecidos pela Capes. 

Esse fato demonstra a relevância nacional das estratégias da UFJF 

em priorizar a iniciação científica como agente de transformação 

da qualidade acadêmica”, ressalta a pró-reitora de Pesquisa, Mar-

ta d’Agosto. São diversos programas institucionais de incentivo 

à investigação, sendo dez com bolsas e um voluntário, cada um 

com uma fonte financiadora distinta.

Todas essas iniciativas possuem a finalidade de propiciar ao es-

tudante condições para que este se dedique à pesquisa, à qualifi-

cação, participando ativamente de projetos com cunho científico 

e tecnológico. “Na Iniciação Científica recebi as primeiras lições, 

ritos e técnicas da ciência. Vivenciei, neste período, no labora-

tório, a ‘indissolubilidade ensino-pesquisa’. Os benefícios eram 

evidentes, desde então. Quando iniciei a IC despertaram em mim 

algumas habilidades e, principalmente, a necessidade de buscar 

algo por mim mesmo”, comenta Roberto Pedroso Dias, que parti-

cipou da IC na UFJF, no curso de Biologia, e hoje está finalizando 

o doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e, 

no próximo mês, retorna à UFJF como pós-doutorando pelo Pro-

grama Nacional de Pós-doutorado Institucional da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Opinião semelhante tem Roberto Marchesini sobre a importân-

cia de iniciar precocemente a pesquisa científica. Marchesini é 

estudante de graduação da UFJF e trabalha no mesmo projeto 

que Pedroso Dias. “Quando comecei na Iniciação Científica ainda 

não tinha experiência, mas no laboratório de Protozoologia temos 

contato com doutorandos, mestrandos e graduandos mais expe-

rientes. O convívio diário com estudantes de diferentes níveis de 

formação é essencial para uma boa formação científica.”

PROGRAMAS NA UFJF
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da 

UFJF (BIC), além de outros de apoio à pesquisa, conta com recur-

sos orçamentários da própria instituição, objetivando propiciar 

maior articulação entre a graduação e a pós-graduação. Finan-

ciado pelo CNPq, o Pibic concede cota de bolsas determinadas a 

cada instituição de ensino e pesquisa. Já no Programa Institucio-

nal de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica Fapemig/UFJF 

(Probic), que visa estimular nos graduandos a vocação pelo saber 

científico e tecnológico, as bolsas são destinadas a atender os 

projetos vinculados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de Minas Gerais (Fapemig).

Em conjunto com os editais do BIC e Pibic, são solicitados alunos 

para suprir as vagas do Programa Institucional Voluntário de Ini-

ciação Científica da UFJF (Provoque). O estudante que permane-

cer no projeto por, no mínimo, seis meses, e cumprir as exigências 

do Programa tem direito a certificado. O cumprimento das tarefas 

desses programas não pode prejudicar as obrigações discentes.

Ampliando a proposta de incentivar precocemente o gosto pela 

pesquisa nos jovens estudantes, foi criado o Programa Institu-

cional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior Fapemig/UFJF 

(Probic-Jr). O objetivo é incluir estudantes do ensino médio de 

escolas estaduais e federais nos projetos de pesquisa de res-

ponsabilidade de um professor orientador da UFJF. Cada aluno 

contemplado recebe uma bolsa remunerada com vigência de dez 

meses e vale-transporte e, neste período, deverá cumprir oito ho-

ras de trabalho semanais.

Segundo o gerente do Probic-Jr, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, 

este programa possibilita aproximar a Universidade das escolas, 

contribuindo para a formação de recursos humanos e criando 

perspectivas de uma pesquisa contínua e integrada, dando a 

oportunidade de o aluno atuar em projetos de pesquisa desde 

a educação do ensino médio, passando pela graduação e pós- 

graduação.

“O Programa possui também um importante viés social, criando 

possibilidades para a realização de parcerias entre a Universidade 

e as escolas. Nele, o aluno do ensino médio é estimulado a apre-

ciar a pesquisa. O bolsista passa a conhecer o ambiente universi-

tário e atuar como agente multiplicador na sua escola, passando 

sua experiência aos colegas, o que instiga outros estudantes a 

desenvolverem trabalhos semelhantes, ampliando o pensamento 

para novas possibilidades”, reforça Bandeira.

As vantagens da IC são diversas. A possibilidade de fugir da ro-

tina curricular desenvolve nos alunos capacidades diferenciadas 

como aprender a ler bibliografia de forma crítica, distinguindo 

textos mais bem fundamentados, além de familiarizar com fontes 

de referências. O estudante que inicia sua pesquisa na graduação, 

ou mesmo antes disso, aprende a ter mais autonomia, a perder o 

medo diante das dificuldades, desenvolve melhor a capacidade 

de falar em público. Todas essas características propiciam, geral-

mente, um melhor desempenho na seleção para a pós-graduação 

e terminam a conclusão mais rápida do processo de titulação. 

Mesmo aqueles que optam  pelo exercício profissional, fatalmente 

usufruem de melhor capacidade de análise crítica, de maturidade 

intelectual e discernimento para enfrentar dificuldades.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

MAIS
iniciação científica ufJf
http://www.uFJF.br/propesq/iniCiaCao-CientiFiCa
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