
CNPq cria prêmio de Iniciação Científica 
 
O CNPq criou o Prêmio Destaque do Ano na Iniciação Científica, que concederá o valor de 12 
bolsas integrais, hoje em R$ 241,51, aos bolsistas vencedores em três áreas: Ciências Exatas, da 
Terra e Engenharias; Ciências da Vida; e Ciências Humanas, Sociais, Letras e Artes.  
 
Para as avaliações de 2003, bolsistas e orientadores terão um incentivo a mais na elaboração de 
seus relatórios, que serão usados para a concessão do prêmio. Tanto os 13 mil bolsistas do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), quanto os mais de 4 mil bolsistas 
de iniciação inscritos em Projetos Integrados de Pesquisa (AI) poderão concorrer.  
 
As instituições de ensino serão encarregadas de indicar um participante em cada uma das três 
áreas, escolhido como melhor trabalho entre os bolsistas atuantes há pelo menos 12 meses e com 
renovação da bolsa. Essas instituições, se forem participantes do PIBIC, serão inscritas na 
segunda categoria do prêmio: Mérito Institucional. Elas serão julgadas quanto à sua contribuição 
para o alcance dos objetivos do programa.  
 
A Iniciação Científica (IC) nasceu junto com o CNPq, em 1951, mas foi nos anos 90 que ela 
recebeu seu verdadeiro impulso. Hoje, as bolsas de IC representam mais de 40% do total de 
bolsas da agência. A criação do PIBIC, em 1990, foi um marco importante, com o objetivo de 
incentivar a participação de estudantes de graduação em projetos de pesquisa das instituições 
onde estudam. São 118 instituições participantes que somam 13.050 bolsas em todas as regiões 
brasileiras.  
 
Com o novo prêmio, o CNPq espera contribuir ainda mais para despertar a vocação científica e 
incentivar novos talentos potenciais entre os estudantes, preparando-os para o ingresso na pós-
graduação, no sistema de pesquisa nacional e na comunidade científica.  
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