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Nota aos Coordenadores de Iniciação Científica/Campi Unespar, Docentes Orientadores e 

Discentes Orientandos 

 

Em 1 de agosto, inciamos, oficialmente, os Programas de Iniciação 2019-2020 na Unespar. Nesta 

edição, mantemos o PIC, retomamos o PIC-EM (já realizado em anos anteriores) e iniciamos o 

PIBITI. Ao todo, serão 394 projetos nas três modalidades. A manutenção do PIC, o início do 

PIBITI e a retomada de um Programa que demanda contato e ação constante com escolas de 

Educação Básica indicam, juntamente com outras ações da PRPPG, o esforço constante e a 

organização para a consolidação da Pesquisa, em seus vários níveis, e da Pós-Graduação stricto 

sensu na Unespar. 

 

Um dos objetivos dos Programas é desenvolver em estudantes do Ensino Superior e do Ensino 

Médio o pensamento e a prática científica, de inovação tecnológica, artística e cultural, com a 

orientação de pesquisadores qualificados, contribuindo, dessa forma, para a ampla formação de 

pesquisadores, para a redução do tempo médio de permanência dos estudantes na Pós-Graduação, 

além da promoção da disseminação e divulgação dos resultados posisbilitados pela pesquisa 

desenvolvida. 

 

O PIC, PIBITI e PIC-EM é desenvolvido em toda a Unespar e, no âmbito dos campi, conta com a 

atuação direta das Coordenações de Iniciação Científica, que são, também, membros do CALIC – 

Comitê Assessor Local de Iniciação Científica, responsável por todas as deliberações relativas aos 

Programas, desde os requisitos e obrigatoriedades para participação, até as homologações de 

inscrições, resultados de projetos, classificação e distribuição de bolsas. 

 

A despeito das dificuldades e discurso contrário à educação e à pesquisa, nós, da Unespar, 

acreditamos que o PIC é um dos principais mecanismos de desenvolvimento e disseminação de 

estudos e resultados que podem impactar, diretamente, nas condições sociais de todos os sujeitos, 

inclusive pela possibilidade de reflexão acerca das situações sociais, econômicas, culturais. 

Portanto, os Programas de Iniciação são primordiais na Unespar e são pauta constante da Diretoria 

de Pesquisa/PRPPG. 

 

Nesse sentido, considerando o fato de nos adequarmos a calendários externos ao da Unespar, devido 

aos convênios com as Agências de Fomento, mesmo em período de greve docente nas 

Universidades Estaduais, ratificamos que os trabalhos de pesquisa vinculados ao PIC, PIBITI e 

PIC-EM devem ser iniciados, conforme cronograma, em 1 de agosto. Ainda, pedimos o total 

comprometimento de todos os envolvidos com tais Programas na Unespar, orientandos, 

orientadores, coordenadores de IC, membros dos CAC’s e CALIC, para um efetivo 

desenvolvimento, cujos resultados proporcionam, também, a consolidação da Universidade. 
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Acreditamos que, assim como em anos anteriores, as pesquisas de PIC, PIBITI e PIC-EM 

possibilitarão resultados importantes para a formação humana, de pesquisadores e cientistas, nas 

diversas áreas do conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento e a produção do 

conhecimento na e para a sociedade. 

 

Aos estudantes ingressantes, orientamos para que acompanhem prazos e informações, consultando a 

página da PRPPG – link Iniciação Científica. Em “perguntas frequentes” há informações rápidas 

que podem auxiliá-los em diversas situações. 

 

Em fase de conclusão do PIC 2018-2019 e de início dos novos Programas, desejamos que este novo 

período de pesquisas de iniciação seja produtivo e com resultados que possibilitem a reflexão e a 

formação constante dos sujeitos.  
 

Abaixo, os números desta edição dos Programas:  

 

 
 

A Diretoria de Pesquisa, também por meio das Coordenações de Iniciação Científica nos campi, 

está à disposição de todos os integrantes dos Programas. 

 

Campo Mourão, 5 de agosto de 2019. 

 

      

Profa. Adriana Beloti     
Diretora de Pesquisa      
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