
Facepe oferece 160 bolsas de iniciação científica  
 
A seleção é voltada para estudantes universitários que estejam cursando qualquer curso de 
graduação  
 
Já está disponível no site da Facepe (http://www.facepe.br), a mais nova edição do edital do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic).  
 
A seleção é voltada para estudantes universitários que estejam cursando qualquer curso de 
graduação. Um total de 160 bolsas estão disponíveis seja para solicitação pela primeira vez seja 
para renovação. Os alunos habilitados passarão a receber um auxílio mensal no valor de 
R$241,51.  
 
O Pibic é fruto de um convênio com o CNPq. Com inscrições (gratuitas) abertas até o dia 19 de 
maio, o Programa busca despertar a vocação para os campos das ciências e as carreiras 
tecnológicas, incentivando talentos potenciais entre estudantes de graduação mediante sua 
participação em projetos de pesquisa.  
 
Desde 1996, quando teve início a parceria, a Facepe vem apoiando os universitários. O Pibic 
acaba ajudando também a qualificar aqueles que pretendem seguir em cursos de pós-graduação, 
já que eles começam a se familiarizar cedo com a vida acadêmica.  
 
Outra meta do programa é estimular pesquisadores a engajarem estudantes no processo de 
investigação científica.  
 
Para isso, a Facepe dá a chance para que pesquisadores recrutem de 2 a 3 bolsistas (a depender 
de sua titulação - mestre ou doutor, por exemplo).  
 
Seleção - Já os candidatos a bolsistas devem se enquadrar a um número maior de pré-requisitos. 
Antes de mais nada, ele só poderá concorrer em um único projeto de pesquisa.  
 
Os alunos deverão estar regularmente matriculados em instituições de ensino superior situadas 
em Pernambuco. Também é necessário que o estudante tenha bom histórico escolar, admitindo-
se, no máximo, duas reprovações. Ele ainda precisa ter concluído de forma consecutiva os dois 
primeiros períodos da faculdade e não terminar o curso durante a vigência da bolsa, além de não 
ser formado em outro curso universitário, entre outros critérios.  
 
Os candidatos devem estar atentos ao fato de que o envio das propostas é feito exclusivamente 
pela Internet. Não serão aceitos projetos em papel ou disquete. Apenas a documentação 
complementar, um conjunto de documentos exigido aos estudantes e coordenadores das 
propostas (como xerox de identidade e CPF), é entregue na sede da Facepe.  
 
As propostas encaminhadas à Facepe passarão por um amplo e rigoroso sistema de avaliação, 
sendo julgadas até por especialistas de outros estados brasileiros.  
 
Entre os critérios que servirão para nortear o processo de seleção estão o mérito científico e 
tecnológico e o potencial do projeto em gerar produtos e criar etapas de aprendizagem, 
contribuindo para o desenvolvimento do Estado. Das 160 bolsas disponíveis, 97 são pagas pela 
Facepe e 63, pelo CNPq. Os candidatos selecionados passarão a ganhar o auxílio de agosto deste 
ano até julho de 2003.  
 
O edital está na íntegra no site: da Facepe (http://www.facepe.br).  
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