
 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 
 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade de Uberaba 

encontra-se em seu décimo primeiro ano de atividade. Administrado pela sua coordenação tem 

como órgão deliberativo o Comitê Institucional, que exerce as funções de avaliação técnica e 

acompanhamento de todos os processos acolhidos em resposta aos editais. Um Comitê Externo, 

formado por membros da comunidade científica, todos bolsista de produtividade do CNPq, 

encarrega-se da avaliação de mérito dos Projetos de Pesquisa e Planos de Trabalho dos alunos de 

iniciação científica. Este procedimento tem permitido a avaliação e recomendação dos melhores 

projetos, para apoio financeiro pela Instituição dentro do Programa de Apoio à Pesquisa - 

PAPE/UNIUBE e concessão de bolsas para os melhores planos de trabalho. Nesta inter-relação entre 

os Programas PIBIC e PAPE, a Universidade de Uberaba destina recursos próprios com a 

manutenção da quota de bolsas, além do auxílio financeiro para o apoio aos projetos recomendados. 

 

Utilizando-se de procedimentos já consolidados no âmbito do programa e da metodologia descrita 

no seu Documento Básico, até o presente momento foram contemplados 941 projetos, com 643 

alunos bolsistas e 1362 alunos sem bolsa, no período compreendido entre 1999 e 2011. 

 

A seriedade e competência de seus participantes conduziram o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica da UNIUBE a um estágio de maturidade, culminando com a inclusão da nossa 

Instituição nos Programas da FAPEMIG (Resolução nº 06/2002 do Conselho Curador da FAPEMIG de 

21/08/2002) e CNPq (Of. PR. nº 0246/2003 do MCT/CNPQ de 17/06/2003). Atualmente, o Programa 

conta com quota de 15 bolsas do CNPq, 25 da FAPEMIG e 30 da Uniube. 

 

A dedicação e comprometimento da equipe envolvida nos Programas permitiram a realização de 

doze seminários, com a participação de pesquisadores da comunidade externa, encarregados da 

avaliação do conteúdo dos seminários, como também, do acompanhamento de cada processo, 

incluindo o relatório dos alunos/bolsistas do programa. Consciente de sua responsabilidade e 

compromissos com a comunidade científica interna e externa, a Uniube recebe toda a comunidade 

envolvida com a Iniciação Científica no seu XII Seminário de Iniciação Científica, 2011 (XII 

SEMIC/UNIUBE).  

 

Utilizando-se o sistema de comunicação eletrônica, foram inscritos para este XII SEMIC/UNIUBE, 

317 trabalhos. Após análise pelo Comitê Científico/Institucional, 201 foram aceitos para 

apresentação oral e publicação dos respectivos Resumos nos Anais do evento. Do total dos 

trabalhos, 90,54% são oriundos da UNIUBE, sendo 56 trabalhos de alunos-bolsistas da graduação, 5 

trabalhos de alunos do ensino médio (PIBIC-Jr FAPEMIG), 43 de alunos sem bolsa, e o restante de 

97 trabalhos, de alunos sem vínculo ao programa e de instituições congêneres, contemplando as 

diferentes áreas do conhecimento. 

 

A Universidade de Uberaba parabeniza todos os participantes e congratula com todos que, direta ou 

indiretamente, contribuíram para que a pesquisa, especialmente a Iniciação Científica, atingisse 

patamares tão elevados de qualidade como observado neste evento e nos que o antecederam. 
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