Universidade Federal Fluminense

PROGRAMA DE PRÉ-INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA PROPPI- COLUNI
PIBIQUINHO-PROPPI 2017
A PROPPI, em contrapartida às bolsas de Programa de Iniciação Científica
Júnior- CNPq (PIBIC-EM) disponibilizará no ano de 2017, um total de 35 (trinta e
cinco) bolsas de Pré-iniciação científica- Pibiquinho, no valor de R$200,00 cada, para
alunos do Ensino Fundamental e Médio do Colégio Universitário Geraldo Reis da UFF
(COLUNI).
1. OBJETIVOS DO PROGRAMA
O objetivo deste programa é identificar e formar estudantes do Ensino
Fundamental e Médio com vocação para a pesquisa e interessados em ter experiência
em laboratórios de pesquisa científica da UFF; incentivar o pensamento científico entre
os estudantes descobrindo novas vocações e identificando jovens talentos.
2. ETAPAS DO PROGRAMA
O Programa é constituído por 3 etapas:
1° etapa: Edital de Inscrição
-Fase 1 da Inscrição: Inscrição dos Projetos pelos professores EBTT lotados no
COLUNI/UFF (orientadores).
Os projetos do PIBIQUINHO 2017 deverão ser encaminhados para o e-mail
pesquisa@proppi.uff.br dentro do prazo estipulado no edital.
- Fase 2 da Inscrição: Inscrição dos Professores do Magistério Superior da UFF
(coorientadores).
2° etapa: Seleção
A seleção será composta pela escolha de 35 alunos do COLUNI, com bom desempenho
escolar e interesse demonstrado por temas científicos, por meio de projetos inscritos
pelos professores integrantes da carreira EBTT lotados no COLUNI/ UFF. De acordo
com a adequação dos temas e áreas dos projetos, cada projeto terá como coorientador
um professor integrante da carreira do Magistério Superior da UFF.
Cada aluno receberá uma bolsa mensal de Pré-iniciação científica, no valor de
R$200,00, com duração de 10 meses.

-3° etapa: Prêmio
Os alunos bolsistas apresentarão, obrigatoriamente, os trabalhos na Agenda Acadêmica
da UFF e na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Serão selecionados os três
melhores trabalhos científicos realizados pelos alunos do Colégio Universitário da UFF
/COLUNI), orientados por professores do COLUNI e coorientados por professores da
Universidade Federal Fluminense. É tarefa do Comitê Assessor de Pesquisa da PROPPI,
e dos avaliadores externos (caso necessário) a seleção dos três melhores trabalhos,
mediante apresentação dos alunos com a presença de seus orientadores e coorientadores
durante a Agenda Acadêmica. A premiação será decidida pela Comissão organizadora
da Agenda Acadêmica em concordância com o Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação
e Inovação.
Os critérios de avaliação serão propostos pelo Comitê Assessor de Pesquisa da
PROPPI.
3. ÁREAS DE ATUAÇÃO DO PROGRAMA E BOLSAS de ESTUDO DE PRÉINICIAÇÃO CIENTÍFICA
O programa é constituído por três grandes áreas do conhecimento: Ciências da vida,
Ciências exatas e da terra e Ciências humanas e sociais aplicadas. O pagamento da bolsa
será feito mediante o envio da frequência mensal do aluno, cuja responsabilidade
compete ao orientador.
O professor orientador poderá substituir o bolsista sempre que necessário. O aluno
será avaliado em função de seu desempenho, assiduidade e interesse.
4- OBRIGAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
4.1- Pelo Professor EBTT orientador
a) orientar o bolsista nas distintas fases da atividade, incluindo a elaboração de relatório
final e material para apresentação dos resultados;
b) acompanhar e estimular a apresentação dos resultados parciais e finais pelo bolsista
nos eventos de iniciação científica e tecnológica promovidos pela instituição/local de
execução das atividades;
c) avaliar o desempenho do bolsista ao final de sua participação;
d) comunicar quaisquer situações adversas à PROPPI e à Direção do COLUNI.
4.2- Pelo estudante
a) participar das atividades do laboratório do coorientador por professor da carreira de
Magistério Superior da UFF pelo menos uma vez por mês;
b) executar o plano de atividades;
c) elaborar relatório de suas atividades semestralmente, e ao final de sua participação;
c) apresentar os resultados finais da atividade, sob a forma de painel ou exposição oral,
acompanhados de relatório, nos encontros de iniciação científica e tecnológica
promovidos pela instituição;
d) estar desvinculado do mercado de trabalho.
5- CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

Cronograma
Período de Inscrição orientadores professores do
Magistério Superior da UFF
Período de Avaliação dos projetos
Divulgação do Resultado
Solicitação de Recurso
Lista Final
Período de Seleção dos Alunos

6-PLATAFORMA DE INSCRIÇÃO
2- Professores orientador da carreira EBTT
Nome:
Telefone:
E-mail:
Área de interesse do Projeto do COLUNI:
2- Professores da carreira de Magistério Superior UFF
Nome:
Departamento:
Telefone:
E-mail:
Área de interesse do Projeto do COLUNI:

De

Até

13/02/2017 22/02/2017
23/02/2017 04/03/2017
06/03/2017
07/03/2017
09/03/2017
10/03/2017 15/03/2017

