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FAQ – IC e IT
Programa de Bolsa de Iniciação Científica (PIC: PIBIC, Santander e RUSP) e Tecnológica (PIBITI)

Qual a diferença entre IC e IT?
A diferença entre IC e IT está no conteúdo do projeto. A IC (Bolsa PIBIC, Santander e RUSP) é
voltada para o desenvolvimento do pensamento científico e uma introdução à pesquisa de
estudantes de graduação do ensino superior.
Já o projeto para IT (Bolsa PIBITI) deve conter um viés de tecnologia, inovação ou tecnologia
social. A IT visa estimular estudantes do ensino técnico e superior ao desenvolvimento e
transferência de novas tecnologias e inovação.
Cada um possui um edital próprio (Editais PIBIC e PIBITI), porém os procedimentos, prazos e
valores das Bolsas são exatamente os mesmos.
Quem é o responsável pela elaboração do relatório?
O relatório deve ser elaborado pelo bolsista e revisado pelo orientador que elabora um Sumário
Técnico.
O que acontece se o Bolsista não entregar o Relatório Parcial?
De acordo com o Edital 2013/2014, “O bolsista que não apresentar o Relatório Parcial terá sua
bolsa suspensa até a entrega do mesmo”.
Mesmo sem ter conclusões a serem apresentadas o bolsista deve fazer o relatório?
O relatório deve ser apresentado com uma justificativa do orientador informando o motivo por não
ter concluído o trabalho, conforme o cronograma.
No caso de substituição quem deve apresentar o Relatório?
O aluno que tiver mais tempo de bolsa ou conforme definição do orientador.
No caso de cancelamento do aluno, deverá ser apresentado o Relatório?
Sim, caso o bolsista tenha desenvolvido mais de 3 meses do projeto.
O que é Sumário Técnico?
Um documento onde o orientador deve relatar o desempenho e aproveitamento do bolsista e
também a evolução do projeto.
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Quem é o Avaliador?
É um Professor com a titulação mínima de Doutor, interno ou externo ao departamento, indicado
pelo Representante junto a CPq para analisar o Relatório e respectivo Sumário Técnico e emitir o
Parecer quanto a seu conteúdo.
Qual é a diferença entre Sumário Técnico e Parecer do Avaliador?
No Sumário Técnico o Orientador aprecia o desempenho e aproveitamento do bolsista e evolução
do projeto. O Avaliador aprecia o mérito e o conteúdo do Relatório.
Como o aluno tem a ciência do Parecer?
Após a Avaliação, o Representante da Comissão de Pesquisa no departamento providenciará a
ciência do Bolsista e do Orientador, sendo que a autoria do Parecer deve ser mantida em sigilo.

ATPCE/SVPESQ
Atualizado em: 07/01/2013
FAQ_IC_IT_2013vfinal

