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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

(PIBIC) DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO E PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE VOLUNTÁRIOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIVIC) DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

O Centro Universitário Santo Agostinho através da Coordenação de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão, do Núcleo de Iniciação à Pesquisa (NIP) e das Coordenações de 

Cursos de Graduação, apresenta à comunidade acadêmica, o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/UNIFSA), bem como o Programa Institucional de 

Voluntários de Iniciação Científica (PIVIC/UNIFSA) com o propósito de sistematizar, 

ampliar e consolidar as oportunidades de produção e socialização do conhecimento nas 

áreas de Ciências Humanas, Ciências da Saúde e Ciências Exatas. 

A prática de iniciação à pesquisa no UNIFSA objetiva incentivar o hábito da 

investigação científica nas diferentes áreas do conhecimento dos cursos da IES, visando 

proporcionar sólida formação acadêmica e profissional aos alunos e ainda oportunizar 

vivências acadêmico-científicas voltadas ao aprimoramento e à qualificação de 

profissionais nas diferentes áreas do conhecimento. 

 

ASPECTOS LEGAIS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC) DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO 

AGOSTINHO E DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE VOLUNTÁRIOS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIVIC) DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO 

AGOSTINHO 
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Os programas fundamentam-se nos seguintes documentos legais:  

• Regimento Geral do UNIFSA (Artigos 49 e 50); 

• Regimento do Núcleo de Iniciação à Pesquisa;  

• Regimento Interno do CEP / UNIFSA;  

• Resolução nº. 466 / 2012;  

• Lei n° 11794 – Legislação para Uso de Animais em Pesquisa 

• Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação específicos por áreas. 

 

COORDENAÇÃO GERAL E EXECUTIVA DO PIBIC E PIVIC DO UNIFSA 

A Coordenação Geral do PIBIC e do PIVIC do UNIFSA é de responsabilidade da 

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do UNIFSA.  

A Coordenação Executiva é de responsabilidade do Núcleo de Iniciação à Pesquisa 

com a colaboração das Coordenações dos Cursos de Graduação do UNIFSA.  

 

A QUEM SE DESTINA: 

Os programas se destinam aos alunos do UNIFSA regularmente matriculados nos 

cursos de graduação que apresentam Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) médio 

igual ou superior a 7,5, comprovado por meio da apresentação do histórico acadêmico. 

Além disso, o candidato precisa estar cursando entre o terceiro e o penúltimo período do 

curso. 

 

2 OBJETIVOS GERAIS DO PIBIC/PIVIC DO UNIFSA 

 

Os programas têm como objetivos despertar a vocação científica, o espírito crítico e 

investigativo dos estudantes dos cursos de graduação, nas diversas áreas de conhecimento 

do UNIFSA, com a finalidade de produzir, sistematizar e socializar os conhecimentos, por 

meio da apresentação dos resultados das pesquisas realizadas no âmbito desta IES e de 

outras instituições. 
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2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PIBIC E PIVIC DO UNIFSA  

 

I – Em relação à INSTITUIÇÃO: 

a) Contribuir para sistematização e institucionalização de pesquisas realizadas no 

âmbito do UNIFSA; 

b) Propiciar condições institucionais e de incentivo para o atendimento aos projetos de 

Iniciação Científica do UNIFSA; 

c) Colaborar para que as ações institucionais no campo da pesquisa sejam mais 

produtivas e garantidas às condições de organização e socialização desta produção. 

 

II – Em relação aos DOCENTES: 

a) Proporcionar condições ao corpo docente para o desenvolvimento de pesquisa 

científica; 

b) Estimular o aumento da produção científica dos docentes, incentivando o acesso aos 

Programas de Pós-Graduação; 

c) Contribuir para boa qualidade do processo de ensino e aprendizagem, a partir dos 

esforços em aliar a pesquisa ao ensino e a extensão. 

 

III – Em relação aos DISCENTES: 

a) Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais pela sua efetiva 

participação em projetos de iniciação científica; 

b) Proporcionar subsídios no campo da metodologia científica, estimulando o 

desenvolvimento do pensamento científico, da ética e da criatividade; 

c) Despertar nova mentalidade em relação às atividades de iniciação científica; 

d) Preparar o discente participante do programa de iniciação científica para o acesso à 

pós-graduação; 

e) Fomentar a produção acadêmica dos discentes desta Instituição de Ensino. 
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3 DIRETRIZES DO PIBIC E DO PIVIC DO UNIFSA  

 

O UNIFSA concebe as atividades de pesquisa como instrumento para o 

desenvolvimento do ensino. Um suporte para a aprendizagem e fator gerador de novos 

conhecimentos, por isso o incentivo à iniciação à pesquisa é uma de suas metas 

estabelecidas no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). A pesquisa é o ponto 

capaz de interligar as outras ações no âmbito da instituição, principalmente ao ensino e à 

extensão. A primeira pode ser vista como o momento mais teórico da pesquisa, enquanto a 

segunda consiste no momento mais prático. 

Na política de iniciação à pesquisa científica do UNIFSA, considera-se que a 

formação do aluno ocorre através do ensino, da iniciação à pesquisa científica e da 

extensão. Trabalhar a graduação tendo em vista essas três dimensões garante boa formação 

acadêmica e o consequente desempenho profissional, uma vez que a instituição busca 

renovar os conhecimentos através dos estímulos às atividades de pesquisa que consiste: 

1. Na ampliação e atualização do acervo bibliográfico. 

2. Na concessão de bolsas para os discentes desenvolverem os projetos 

específicos de cada curso; 

3. Na concessão de bolsas para os docentes desenvolverem projetos 

consistentes e que possam proporcionar formação diferenciada aos alunos e 

estímulo profissional individual.  

4. Na realização de eventos acadêmicos científicos destinados ao debate de 

temas que circunscrevem a Ciência. 

5. Na criação de comissão de trabalho para sistematização das normas e 

procedimentos metodológicos para orientação dos trabalhos científicos no 

UNIFSA. 

6. Na concessão de incentivos à produção científica e cultural. 

7. Na formação de pessoal docente em cursos de pós-graduação.  

 

Para tanto, na operacionalização da referida política são definidos, no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, os objetivos, as metas e as ações pertinentes à iniciação à 

pesquisa científica no UNIFSA. 
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O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e o Programa 

Institucional de Voluntários de Iniciação Científica (PIVIC) do UNIFSA estão balizados 

nas disciplinas da matriz curricular dos diferentes cursos. Desta forma, as diretrizes para 

esses programas são: 

a) Despertar a vocação científica dos alunos de graduação, estimulando a formação de 

novos pesquisadores; 

b) Estimular o corpo docente do UNIFSA a elaborar, conduzir e orientar projetos de 

pesquisas, potencializando tanto a sua capacitação quanto a do corpo discente para 

tal; 

c) Permitir o intercâmbio científico entre docentes e discentes da Instituição, bem 

como estimular a cooperação intercursos de Programas e projetos de pesquisa; 

d) Estimular a divulgação da produção científica do UNIFSA, assumindo o 

compromisso com a socialização do saber produzido por meio de publicações 

científicas e de repasse direto à comunidade de conhecimentos ou de transferência 

de tecnologias; 

e) Articular-se continuamente com as atividades de ensino desenvolvidas na 

instituição, de forma a contribuir para que estas sejam direcionadas dentro do 

espírito de investigação crítica; 

f) Aproximar as atividades de pesquisa de graduação com as atividades de extensão; 

g) Permitir a busca de recursos de origens externas junto às agências de fomento à 

pesquisa, sejam elas, governamentais e não governamentais; 

h) Estimular e promover o intercâmbio de conhecimento através do fomento de 

cooperação acadêmica internacional; 

i) Promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, 

da inovação. 

 

4 CARACTERIZAÇÃO E METODOLOGIA DO PIBIC E PIVIC DO UNIFSA 

 

O PIBIC e PIVIC do UNIFSA caracterizam-se pela dinamicidade do processo 

ensino e aprendizagem. A sua estrutura advém dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação do UNIFSA. 
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Os eixos temáticos deverão pautar-se sobre temas relacionados às áreas de ciências 

humanas, saúde e tecnologia, devendo apresentar relevância prática e/ou teórica para a 

construção do conhecimento. As linhas de pesquisas são  definidas periodicamente em 

conformidade com os eixos temáticos pelos professores pesquisadores do UNIFSA. 

A inserção dos discentes no PIBIC e PIVIC do UNIFSA ocorre a partir da 

apresentação de projetos de iniciação à pesquisa pelo professor orientador com titulação de 

mestre ou doutor, ao NIP, concretizando-se com a apresentação do relatório final, seja ele, 

um artigo científico seja monografia. 

Vale ressaltar que as práticas investigativas desenvolvidas em sala de aula 

pertinentes às disciplinas (resumos, resenhas, artigo científico, pesquisa bibliográfica), bem 

como os projetos com temas delimitados, tendo em vista unidades de conteúdos das 

disciplinas com duração menor do que os trabalhos de conclusão de curso e que são 

apresentados em eventos científicos, contribuem para preparar os alunos para sua inserção 

no PIBIC e no PIVIC do UNIFSA. As práticas investigativas que ocorrem em todos os 

semestres dos cursos, funcionam como preparação para pesquisas mais complexas e 

duradouras. 

Para participar do PIBIC e do PIVIC do UNIFSA o NIP abrirá edital para seleção de 

projetos de iniciação à pesquisa científica. Os projetos serão avaliados pela comissão de 

avaliação constituída pelo NIP, considerando os critérios estabelecidos no regimento 

interno do referido núcleo. 

 

5 FORMAS DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS 

 

O UNIFSA planejará eventos durante o semestre para socialização dos resultados 

das pesquisas realizadas no âmbito da IES e fora dela, de acordo com o plano de ação das 

Coordenações dos Cursos de Graduação e de outros setores como o Núcleo de Apoio 

Pedagógico (NUAPE), a Coordenação de Pós- Graduação, Pesquisa e Extensão e o Núcleo 

de Comunicação (NUCOM). A divulgação dos trabalhos científicos produzidos pela 

comunidade acadêmica será realizada a partir de eventos como: 

Semana da Pesquisa Científica, evento anual da IES. 

Seminários Integradores, realizados no âmbito do UNIFSA, onde os alunos e 

professores socializam a produção científica do semestre, a partir da determinação de um 
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eixo temático, conforme a natureza das disciplinas ofertadas e de cada curso. Estas ações 

estão articuladas com os projetos pedagógicos e fornecem visibilidade aos cursos. Nestes 

momentos também são discutidos os problemas, as possibilidades e os limites na condução 

do processo de iniciação científica, envolvendo coordenadores, tutores e professores de 

todos os cursos de graduação da UNIFSA. 

Publicação em Revistas Científicas 

Participação em eventos científicos a nível regional, nacional e/ou 

internacional. 

 

 


