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Como o

conhecimento científico

é produzido na 

sua área?



Como

associar

teoria

e prática?





A iniciação à pesquisa não é apenas para aqueles 
que querem seguir a carreira acadêmica.



Vantagens da Iniciação científica
PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Introdução à pesquisa

Conhecimento teórico e prático

Produção científica

CURRÍCULO
Currículo flexível, robusto e 

diversificado

professores e outros 
pesquisadores
NETWORKING

Oportunidades e formação
MERCADO DE TRABALHO



Iniciação à pesquisa

Os princípios metodológicos da pesquisa

Identificação e acesso às fontes seguras da informação científica;

Leitura crítica de textos científicos;



Iniciação à pesquisa

Participação em ambiente de pesquisa (laboratórios, eventos científicos, 
atividades práticas, reuniões da equipe de pesquisa), 

Convivência com pesquisadores da UFG e convidados nacionais e 
internacionais, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos.



Indicadores de impacto da Iniciação à Pesquisa

Redução do tempo de ingresso no mestrado

Empregabilidade e remuneração

As chances dos egressos do PIBIC completarem o mestrado é 2,2 vezes maior e 

de completarem o doutorado 1,51 vezes maior em relação à chance dos 

estudantes que não participaram do PIBIC.

Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos (CGEE), ligado ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações,



Como participar do Programa de Iniciação à Pesquisa da UFG?

Identificar a área de 
interesse

Conversar com o(a) 
professor(a)

Currículo Lattes

Researchgate

Site IPTSP e PRPI



Conheça os laboratórios e pesquisadores
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https://iptsp.ufg.br/



Conheça os laboratórios e pesquisadores
https://iptsp.ufg.br/



Conheça os laboratórios e pesquisadores - LATTES

Linhas de 
pesquisa

Artigos Projetos de 
pesquisa



Site PRPI UFG
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Qual a diferença entre as modalidades do programa? 

Iniciação Científica Júnior: 
refere-se a planos de 
trabalho destinados a 
discentes do ensino 
fundamental e médio, 
devendo ter o escopo de 
iniciação à pesquisa 
científica, em qualquer área 
do conhecimento

Iniciação Científica: 
refere-se a planos 
destinados a 
estudantes de 
graduação, devendo 
ter o escopo de 
iniciação à pesquisa 
científica, em qualquer 
área do conhecimento

Iniciação Tecnológica: 
refere-se a planos de 
trabalho destinados a 
discentes de 
graduação da UFG, 
devendo ter o escopo 
de iniciação à 
pesquisa tecnológica 
e em inovação em 
qualquer área do 
conhecimento.



PIBIC

PIBIC-AF

PIBIC-EM

PIBITI

Quais as modalidades do programa? 

PIVIC

PIBIC-EF



Prêmio UFG de Iniciação à Pesquisa

Criado em 2003

Certificado de reconhecimento ao estudante e ao orientador e a 
publicação do trabalho final no livro “Melhores Trabalhos 
de Iniciação Científica"



Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica - CNPq

Indicação institucional
R$ 7 mil em dinheiro (valor bruto), bolsas de mestrado ou de doutorado e 
diploma. 
A instituição agraciada na categoria Mérito institucional receberá cotas 
adicionais de bolsas PIBIC/PIBITI e um troféu.
Passagens aéreas e diárias para participar da próxima Reunião Anual 
reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)
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Congresso de pesquisa, ensino e extensão - CONPEEX



Contato: thiagorochabio20@ufg.br


