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0 que e lniciacao 
Cientifica? ' 

A lnicia~ao Cientffica e uma 
experiencia de pesquisa academica 
desenvolvi da por alunos em diversas 
areas do conhecimento e visa 
despertar a voca~ao cientffica e 
incentivar novas talentos e ntre 
estudantes. 

Por que fazer pesquisa? 

A inicia~ao cientffi ca e considerada 
uma at ividade de vital importoncia 
para a forma~ao de jovens 
pesquisadores, trata-se de uma das 
mais rices experiencias que um 
estudante pode ter, pais mesmo que 
nao siga 0 Carreira de pesquisador 
ele tera a oportunidade de 
comr:Je':lentar sua forma~ao 
academ1ca, apnmorar seu 
conhecimento e se preparar melhor 
para a vida profissional. 

Como participar? 

Para concorrer a uma balsa de IC, o 
estudante precisa ser selecionado e 
indicado pelo seu orientador, alem de 
nao ter vinculo empregatlcio e poder 
dedicar-se integralmente as atividades 
academicas e a pesquisa. 

0 aluno interessado em desenvolver 
atividade de inicia<sao cientffica deve 
fer bom desempenho academico e 
procurar obter informa~oes sabre as 
areas de pesquisa de seu interesse 
junto aos seus professores. 

Anual mente sao publicados Editais 
para balsas do FAPEMIG e do CNPq 
no pagina do Pr6-reitoria de 
Pesqu1sa, P6s-gradua<sao e lnova<sao 
(pppi.ifsuldeminas.edu.br) e nos 
NIPEs dos campi. 

Os editais para balsas FAPEMIG sao 
publicados entre os meses de 
novembro e dezembro 

Os editais para balsas CNPq sao 
publicados entre os meses de maio e 
1unho. 

Quais os valores 
das bolsas? 

PIBIC, PIBITI = RS 400,00 
BIC Jr e PIBIC EM = RS 1 00,00 

Qual o periodo de 
durasao da bolsa? 

12 meses; 

Para balsas FAPEMIG 
(infcio em mar<so a te fevereiro do ano 
seguinte); 

Para balsas CNPq 
(infcio em agosto ate julho do ano 
seguinte). 


