
Resumo das bolsas de Iniciação Científica 

CNPq - PIBIC/PIBITI 

As bolsas de Iniciação Científica do CNPq são destinadas à Universidade, pelo PIBIC, 
em forma de cotas e, também, ao pesquisador qualificado, por meio de solicitação junto 
à entidade quando são divulgados editais para esse fim (edital PIBIC 2021). 
Na USP, a Pró-Reitoria de Pesquisa é o órgão responsável pela administração e 
distribuição das bolsas para as Unidades. Esse programa recebe o nome de Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/USP/CNPq. O processo de seleção 
dos estudantes participantes do Programa tem particularidades próprias de cada 
Unidade. Na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, o processo de seleção 
é coordenado pela Comissão de Pesquisa, mas conduzido no âmbito de seus onze 
Departamentos. As bolsas PIBIC têm duração de um ano, começando 
preferencialmente em agosto e findando em julho.  

FAPESP 

As bolsas de Iniciação Científica devem ser propostas pelo orientador diretamente à 
entidade. A solicitação deve ser encaminhada em formulário próprio em qualquer época 
do ano. O prazo de análise é de aproximadamente 75 dias. Todas as informações 
acerca dessa modalidade de bolsa podem ser obtidas no endereço da FAPESP. 

BOLSAS FFLCH 

A Faculdade instituiu, em 2002, um programa de auxílio à Iniciação Científica. 
Atualmente, são concedidas 70 bolsas, administradas pela Comissão de Pesquisa. A 
seleção de estudantes é feita juntamente com a seleção PIBIC, obedecendo aos 
mesmos critérios de avaliação de mérito acadêmico. Os alunos serão selecionados por 
ordem de classificação. 

 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PUB 

“O Programa Unificado de Bolsas de Estudos para Estudantes de Graduação (PUB) 
integra a Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil da USP. Tem o 
objetivo de engajar os alunos em atividades de investigação científica ou projetos 
associados às atividades-fim da Universidade, de maneira a contribuir para a formação 
acadêmica e profissional.”  

 

IC sem bolsa 

Essa modalidade visa atender estudantes dos cursos de graduação que necessitem ou 
optem por desenvolver suas atividades de pesquisa sob a orientação de pesquisador 
qualificado, sem vínculo com as bolsas de pesquisa das agências de fomento. A 
Iniciação Científica sem bolsa permite a esses estudantes o estabelecimento de 
vínculo/reconhecimento institucional de sua atuação. 

 

http://www.fapesp.br/

