
PROGRAMAS DE 
INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA – IFPE



O QUE É INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA?

A Iniciação Científica é uma 
experiência de pesquisa acadêmica 
desenvolvida por estudantes de 
graduação e de cursos técnicos em 
diversas áreas do conhecimento. Em 
geral, para os estudantes, trata-se do 
primeiro contato com a prática de 
pesquisa, pois têm o desenvolvimento 
dos seus estudos acompanhado por um 
professor orientador, ligado a um grupo 
de pesquisas da instituição onde 
estuda.
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QUAIS OS PROGRAMAS DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DE 

INCENTIVO ACADÊMICO E DE 
INICIAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO 
IFPE?

O IFPE possui 6(seis) modalidades 
distintas de programas nas quais os 
estudantes poderão ser inseridos:

I. Programa Institucional de Iniciação 
Científica (PIBIC) que visa despertar a 
vocação científica e incentivar talentos 
potenciais em estudantes de graduação, 
mediante participação em projetos de 
pesquisa.
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II. Programa Institucional de Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação (PIBITI) que tem como objeti-
vo estimular os jovens do ensino supe-
rior para as atividades, metodologias, 
conhecimentos e práticas próprias ao 
desenvolvimento tecnológico e proces-
sos de inovação.

III. Programa Institucional de 
Iniciação Científica nas Ações Afirmati-
vas (PIBICAF) o qual está voltado para 
estudantes ingressos no Ensino Superi-
or do IFPE por meio de ações afirmati-
vas (cotas).

IV. Programa Institucional de 
Iniciação Científica Técnica (PICTEC) 
que visa despertar a vocação científica 
e incentivar talentos em estudantes de 
nível técnico, mediante a participação 
deles em projetos de pesquisa.

V. Programa Institucional de Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação em nível Técnico (PITTEC) 
cujo objetivo é estimular os jovens do 
ensino técnico nas atividades, metod-
ologias, conhecimentos e práticas 
próprias ao desenvolvimento tecnológi-
co e processos de inovação.
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VALORES MENSAIS 
REFERENTES ÀS BOLSAS DOS 

PROGRAMAS:

– Estudante pesquisador de nível 
técnico e BIA: R$ 300,00 (trezentos 
reais)

– Estudante pesquisador do ensino 
superior: R$ 400,00 (quatrocentos reais)

QUEM FOMENTA AS BOLSAS 
DE PESQUISA DO IFPE?

CNPq (Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico); 
FACEPE (Fundação de Amparo à Ciên-
cia e Tecnologia do Estado de Pernam-
buco) e IFPE.

VI. Programa de Bolsas de Incentivo 
Acadêmico (BIA) o qual tem como obje-
tivo incentivar a adaptação à vida 
acadêmica e a inserção em atividades 
de pesquisa e/ou extensão de estu-
dantes de cursos superiores egressos 
da rede pública de ensino (municipal e 
estadual), buscando evitar que, por 
carência de recursos financeiros, estes 
abandonem os cursos ainda no 
primeiro ano de estudo.
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COMO PARTICIPAR?
Editais lançados anualmente pela PROPESQ, 

excetuando-se o BIA (chamadas semestrais). 
Mais informações: 

Contatos dos gestores de pesquisa dos 
Campi 

AFOGADOS DA INGAZEIRA 
copesq@afogados.ifpe.edu.br

BARREIROS 
coordpesq@barreiros.ifpe.edu.br

BELO JARDIM 
cpesqpi@belojardim.ifpe.edu.br

CABO DE SANTO AGOSTINHO 
dpex@cabo.ifpe.edu.br

CARUARU 
dipex@caruaru.ifpe.edu.br

GARANHUNS 
dipex@garanhuns.ifpe.edu.br

IGARASSU 
dpex@igarassu.ifpe.edu.br

IPOJUCA 
dpi@ipojuca.ifpe.edu.br

JABOATÃO DOS GUARARAPES 
dpex@jaboatao.ifpe.edu.br

OLINDA 
dpex@olinda.ifpe.edu.br

PALMARES 
dpex@palmares.ifpe.edu.br

PAULISTA 
dpex@paulista.ifpe.edu.br

PESQUEIRA 
dipp@pesqueira.ifpe.edu.br

RECIFE 
dpe@recife.ifpe.edu.br

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 
cpp@vitoria.ifpe.edu.br

ou acesse: 
http://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/pes
quisa-pos-graduacao-e-inovacao




