PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2018-2019
Iniciamos, oficialmente, em 1 de agosto, o Programa de Iniciação Científica 2018-2019 – PIC – na
Unespar. Para esta edição, tivemos 510 inscrições, finalizando o processo com 457 projetos de
pesquisa aprovados, sendo 273 na modalidade voluntário e 184 na modalidade bolsista.
Registramos o aumento de 12 bolsas para este novo período: 2 novas concessões do CNPq e 10
bolsas concedidas pela Unespar. Ainda que o número seja pequeno, indica os esforços da PRPPG e
da Unespar na consolidação do PIC.
Um dos objetivos do PIC é desenvolver em estudantes do Ensino Superior o pensamento e a prática
científica, de inovação tecnológica, artística e cultural, com a orientação de pesquisadores
qualificados, contribuindo, desta 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 possibilitados pela pesquisa desenvolvida.
Neste momento, em que a PRPPG/Diretoria de Pesquisa está se dedicando a toda organização para
efetivação do PIC, a fim de possibilitar resultados pertinentes ao desenvolvimento e produção do
conhecimento, tão característicos e próprios da Universidade Pública, é necessário chamarmos a
atenção, especialmente, dos docentes orientadores e acadêmicos orientandos, para o Ofício n.
245/2018-GAB/PR/CAPES, de 1 de agosto, referente aos cortes de recursos para a pesquisa e a pósgraduação em todo o país, bem como para a nota do Reitor da Unespar, divulgada nesta data. A
iniciação científica é atividade determinante para a pós-graduação e sua continuidade pode ser
afetada, também, por tais cortes, que têm sido recorrentes em diversos setores, inclusive, na
educação.
A despeito dessa situação não tão favorável, a PRPPG/Diretoria de Pesquisa acredita 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.
Nesse sentido, pedimos o total comprometimento de todos os envolvidos com o PIC na Unespar,
orientandos, orientadores, coordenadores de IC, membros dos CAC’s e CALIC, para um efetivo
desenvolvimento do Programa, cujos resultados proporcionam, também, a consolidação da
Universidade.
Desejamos que este ano de Iniciação Científica – agosto/2018 a julho/2019 – possibilite a formação
de novos pesquisadores e seja de diversas realizações, no âmbito da pesquisa, da inovação, da
formação acadêmica, profissional e pessoal.
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