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RESUMO 

 

Esta pesquisa trata da análise da trajetória acadêmica de bolsistas do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) no contexto da Universidade Federal do Ceará, no período 

de 2010 a 2013. O nosso objetivo foi investigar a contribuição do PIBIC/CNPq da UFC para a 

continuidade dos estudos acadêmicos de seus egressos. No tocante ao método, a pesquisa 

caracteriza-se como um estudo de caso. Os resultados alcançados foram: a descrição de 

características gerais dos bolsistas PIBIC/CNPq da UFC; a averiguação do encaminhamento 

dos egressos do Programa para a pós-graduação em nível de mestrado e a aferição do tempo 

de permanência desses estudantes no mestrado. Pretende-se que os resultados aqui 

apresentados possam contribuir para o melhoramento do PIBIC, de um modo geral, 

almejando-se que resultados mais expressivos sejam alcançados em relação não só ao 

investimento feito pelo CNPq, mas também pelo que é feito pela própria UFC e pela 

Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP). 

 

Palavras-chave: Iniciação Científica. UFC. PIBIC/CNPq. Egressos. Trajetória Acadêmica. 

Encaminhamento ao Mestrado. 



 

ABSTRACT 

 

This research is an analysis of the academic trajectory of research fellows on Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), specifically those with scholarships 

sponsored by Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico (CNPq), in the context of 

Universidade Federal do Ceará during the period of time between 2010 and 2012. It aims to 

investigate the contribution of PIBIC/CNPq – UFC to furthering the academic studies of its 

former fellows in the form of a case study as its methodology. Results achieved include: a 

general profile of the fellows from PIBIC/CNPq – UFC; observing whether or not former 

fellows continue their academic studies on post-graduate programs at the master level and 

measuring how much time they spend on these programs. Results shown here are intended to 

improve PIBIC as a whole, while also aiming for more expressive results not only in relation 

to the investment made by CNPq, but also by the UFC itself and by Fundação Cearense de 

Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP),  both of which also sponsor 

fellowships on the program. 

 

Keywords: Scientific Initiation. UFC. PIBIC/CNPq. Former fellows. Academic Trajectory. 

Referral to the Master. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse por conhecer a trajetória acadêmica dos bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal do Ceará 

(UFC) está ligado ao gosto pelo tema da Iniciação Científica (IC). Compreender o PIBIC na 

sua história, nos seus mecanismos e nos seus efeitos na carreira acadêmica dos bolsistas é 

entender o processo de construção da IC no Brasil. 

Estudar a IC, por sua vez, vem do reconhecimento de sua potencialidade em 

promover uma melhor formação do estudante universitário e estimular a continuidade dos 

estudos acadêmicos, na certeza de que se formarão talentos para a pesquisa e também 

profissionais qualificados e críticos para o mercado de trabalho. 

Esse reconhecimento está atrelado a uma motivação pessoal, ou mesmo deve ser 

resultado dela. Trata-se da carente formação científica que tive durante a graduação. Percebia, 

a cada contato com a atividade científica na pós-graduação, que havia uma deficiência trazida 

da etapa educacional anterior. 

As dificuldades em desenvolver pesquisa revelavam-se na falta de apropriação de 

uma linguagem científica, no desconhecimento de normas, no pouco trato com ferramentas 

tecnológicas e estatísticas, na própria falta de uma visão sistêmica que permitisse a 

organização de procedimentos e métodos necessários ao desenvolvimento da investigação. 

Os prejuízos advindos da ausência da IC na graduação são ainda mais evidentes se 

relacionados ao modelo pedagógico que se executa quando ensino e pesquisa se distanciam. A 

sala de aula, que deveria ser um espaço de construção do conhecimento, torna-se pouco 

dinâmica. Os alunos recebem um produto pronto e ignoram o processo que o originou; 

assumem uma postura pouco crítica, que lhes afasta do posicionamento investigativo 

efetivamente capaz de produzir conhecimento. 

Fala-se aqui de Iniciação Científica enquanto atividade da graduação. Alguns 

exemplos de envolvimento em pesquisa de alunos do Ensino Fundamental (EF) e do Ensino 

Médio (EM) serão mencionados em capítulo específico, mas o cerne deste trabalho está na 

iniciação à pesquisa desenvolvida na graduação, bem como sua influência na continuidade 

dos estudos acadêmicos dos alunos bolsistas do PIBIC, que é um programa desenvolvido na 

graduação. 

Segue-se o entendimento propalado por Massi e Queiroz (2010, p. 13), ao 

afirmarem que o conceito de IC construído nas universidades brasileiras é de ―uma atividade 

realizada durante a graduação, na qual o aluno é iniciado no ‗jogo‘ da ciência e vive 
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experiências vinculadas a um projeto de pesquisa, elaborado e desenvolvido sob a orientação 

de um docente‖.   

Assim como fizeram essas autoras, também devemos ressaltar que existem 

conceitos mais abrangentes sobre a Iniciação Científica, tais como o de Simão et al.( 1996 

apud MASSI;QUEIROZ, 2010), para quem a IC é um processo que abarca todas as 

experiências vivenciadas pelo aluno numa instituição educacional, com o objetivo de 

desenvolver a chamada formação científica, e ainda o de Chicarelle (2001 apud 

MASSI;QUEIROZ, 2010), que a entende como todas as oportunidades de participação ou de 

envolvimento do aluno com o pesquisar durante a graduação. 

A análise da trajetória acadêmica dos bolsistas PIBIC limita-se ao âmbito da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). O foco está nas ações de fomento do CNPq e a 

influência delas na continuidade da formação acadêmica de bolsistas cadastrados no Programa 

nas vigências de 2010- 2011, 2011-2012 e 2012-2013.  

A escolha da Universidade Federal do Ceará (UFC) se justifica pelo vínculo que 

mantenho com essa instituição, na condição de servidora técnico-administrativa, lotada na 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), e também como aluna matriculada no 

Mestrado em Gestão e Políticas Públicas da Educação Superior (POLEDUC). 

Ressalta-se que, conquanto, o PIBIC, na UFC, seja financiado por ela própria, 

pelo CNPq e pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FUNCAP), esta investigação volta-se ao CNPq, por três motivos: o CNPq constitui o 

principal financiador da IC nessa instituição, o seu programa tem abrangência nacional e a 

quantidade de dados disponíveis sobre este é superior aos demais.  

A delimitação temporal restrita às vigências de 2010-2011, 2011- 2012 e 2012-

2013 deve-se também à disponibilidade de dados, pois a partir do ano de 2009, com a criação 

da Plataforma Integrada Ícaro Moreira, desenvolvida pela Coordenadoria de Análise de Dados 

e Fluxo da Informação da PRPPG/UFC, passou-se a um controle mais sistemático dos dados 

relativos ao PIBIC. Houve assim, inserção de um número maior de informações, que nos 

possibilitam um estudo mais abrangente sobre os bolsistas desse Programa.  

Vê-se que objetivamos analisar a trajetória acadêmica de estudantes bolsistas do 

PIBIC/CNPq da UFC e para isso foram eleitos como objetivos específicos:  

 Descrever características gerais dos bolsistas PIBIC/CNPq, tal como a 

distribuição por cursos e por áreas do conhecimento, e ainda, sexo, idade e 

tempo de permanência na bolsa. 

 Averiguar o encaminhamento desses bolsistas para a pós-graduação stricto 
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sensu, em nível de mestrado, observando o tempo decorrido entre a conclusão 

da graduação e o ingresso no mestrado, bem como para quais instituições os 

alunos ingressantes se destinaram na pós-graduação. 

 Aferir o tempo de permanência dos bolsistas PIBIC/CNPq em mestrados da 

UFC, comparando-o ao tempo despendido pelos demais alunos de programas 

de pós-graduação dessa universidade. 

 

O delineamento desses objetivos é resultado de nossa motivação inicial para esta 

investigação somada à leitura da literatura encontrada sobre o PIBIC e a sua influência na 

continuidade dos estudos acadêmicos dos seus bolsistas. Para o levantamento bibliográfico, 

foi de grande valia o acesso ao livro ―Iniciação Científica no Ensino Superior: Funcionamento 

e Contribuições‖, de Luciana Massi e Salete Queiroz. Nessa obra foi feita uma revisão das 

pesquisas já realizadas sobre a Iniciação Científica no Brasil. A literatura encontrada foi 

dividida por essas autoras em três categorias: 

1) Iniciação Científica como atividade de formação do universitário; 

2) PIBIC: Considerações sobre o programa e seus objetivos; 

3) Caracterização de algumas particularidades de funcionamento da Iniciação 

Científica. 

 Consideramos que este estudo tem relação mais direta com o item 2, visto que 

nosso olhar esteve direcionado aos bolsistas do PIBIC/CNPq da UFC e que a continuidade da 

formação científica desses estudantes é objetivo do PIBIC. Assim, analisar a trajetória 

acadêmica deles é também observar o alcance dos objetivos do Programa.  

A partir da obra de Massi e Queiroz (2010), passamos então a conhecer uma gama 

de pesquisas feitas por todo Brasil sobre o tema da Iniciação Científica e do PIBIC 

especificamente. Constatou-se um número muito pequeno de investigações no âmbito de 

Instituições de Ensino Superior (IES) nordestinas, e no Ceará particularmente, somente uma 

tese foi registrada: Silva (2008) ―Histórias de formação em grupos de iniciação científica: 

trajetórias da UECE e da UFC (1985 a 2005)‖. 

Nessa tese, a autora limita-se ao desenvolvimento da IC no contexto específico do 

curso de graduação em Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e da 

Universidade Federal do Ceará. Portanto, não foi mencionado por Massi e Queiroz (2010) 

qualquer trabalho que tenha se preocupado em delinear características gerais do PIBIC na 

UFC. 

Em busca feita no Repositório da UFC, por meio do Sistema Pergamum, 
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localizamos uma monografia apresentada como requisito para obtenção do título de 

especialista em Gestão Universitária da aluna Adelânia Rocha Marinho Guedes, intitulada 

―Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e a Formação de Novos Pesquisadores 

na UFC (2007)‖. 

Esse foi o único estudo encontrado com uma abordagem genérica do PIBIC na 

UFC, sem se referir a um curso específico. A autora, servidora da instituição, motivada por 

sua vivência com o manuseio administrativo do PIBIC, reconhece a importância do Programa 

na formação de recursos humanos para a pesquisa, e assim, analisou o desenvolvimento dos 

bolsistas PIBIC no período de 2000 a 2005, acompanhando a evolução do Programa pelo 

número de trabalhos apresentados nos Encontros de Iniciação Científica. A pesquisadora 

indagou, por meio de questionários aplicados aos alunos participantes desse evento, sobre a 

qualidade da orientação recebida e o interesse pela área científica. A autora constatou, ainda, 

que o número de bolsistas do sexo feminino cresceu em todas as áreas do conhecimento. Os 

resultados obtidos foram positivos, segundo a pesquisadora, pois confirmaram que o PIBIC 

propiciou um aumento no interesse pelo conhecimento científico e fez crescer a produção 

científica dos orientadores.  

Pesquisas como a citada no parágrafo anterior e outras mais que se preocuparam 

em ressaltar a importância do PIBIC como um programa impulsionador da formação 

científica de estudantes de graduação, capaz de estabelecer na universidade uma política 

institucional de pesquisa, foram nossas inspirações para este trabalho. 

É importante frisar a avaliação do PIBIC, realizada, sob encomenda do CNPq, 

pelo Núcleo de Estudos sobre Ensino Superior da Universidade de Brasília (NESUB), 

coordenada por Virgílio Alvarez Aragón. Constitui-se de um levantamento estatístico, baseado 

nos dados do CNPq, e de um inquérito feito em todo o Brasil, por amostragem, composto de 

entrevistas com bolsistas, orientadores e coordenadores do Programa. O estudo possibilitou 

traçar um perfil quantitativo do Programa em relação aos bolsistas e sua posterior atuação 

profissional. Depois desse estudo, publicado em 1999, o CNPq não realizou outra avaliação 

do PIBIC nessas proporções.  

O estudo coordenado por Aragón, intitulado ―O Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica (PIBIC) e a sua Relação com a Formação de Cientistas‖, configura-se 

como importante parâmetro para nossa pesquisa, é com base nele que traçaremos os mais 

significativos pontos da nossa análise de dados. 

Merece destaque também os estudos Costa (2013), ―O processo de formação de 

pesquisadores: análise do programa de iniciação científica da Universidade Federal de Santa 
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Catarina no período de 1990 a 2012, dissertação de mestrado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC)‖, que muito nos inspirou no método que nos conduziria aos resultados aqui 

apresentados. E por esse mesmo motivo, registramos a tese de doutoramento de Pires (2008), 

―A Formação Inicial do Professor Pesquisador Universitário no Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica-PIBIC/CNPq e a Prática Profissional de seus Egressos: Um 

Estudo de Caso na Universidade do Estado da Bahia‖. Ambos utilizaram coleta de dados 

extraídos direto da Plataforma Lattes para acompanhar a trajetória de egressos do PIBIC. 

Contudo, esta pesquisa está pautada em muitos outros estudiosos. Citamos aqui, 

além de Aragón; Martins; Velloso (1999), Massi e Queiroz (2010), Teixeira (1989), Sguissardi 

(2009), Bridi (2004), Caberlon (2003), Fava-De-Moraes; Fava (2000), Breglia (2013), 

Oliveira (2003), Nogueira; Canaan (2009), Marconi e Lakatos (2010), Gil (2008), dentre 

outros. 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos, sendo Introdução (1), A Educação 

Superior Brasileira e sua Relação com o Desenvolvimento Científico (2), O Fomento à 

Pesquisa Acadêmica no Brasil: O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) (3), Análise da Trajetória Acadêmica de Bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq) da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) (4), Conclusões (5), seguidos das Referências. 

Da forma como estruturamos este estudo, serão discutidas inicialmente as bases 

históricas da constituição da pesquisa no interior das universidades brasileiras, abordando 

especificamente os modelos organizacionais de universidade no Brasil, para, em seguida, 

traçarmos um panorama atual da atividade de Iniciação Científica no País, considerando as 

ações de incentivo e fomento governamentais. 

Ao falarmos em fomento à pesquisa no Brasil, não há como não citar o CNPq. 

Discorremos sobre a história desse órgão, que se confunde com a própria constituição de uma 

política científica no Brasil. Tratamos da temática da Iniciação Científica, para em seguida 

adentrarmos no maior e mais consolidado programa de IC, o Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica (PIBIC). Delimitamos a pesquisa à Universidade Federal do Ceará, 

analisando especificamente a trajetória acadêmica dos bolsistas PIBIC/CNPq dessa 

instituição, no período abrangido pelas vigências 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, como 

já dito e justificado. Após a análise, discussão e interpretação dos dados coletados, passamos 

às conclusões. 

Almejamos, por meio de uma metodologia clara, obter resultados capazes de 



 

21 

demonstrar a eficiência do PIBIC em estimular cada vez mais a Iniciação Científica na UFC, 

influenciando o prolongamento da trajetória acadêmica do bolsista PIBIC/CNPq. Para isso se 

faz esclarecer o caráter metodológico desta pesquisa. 

Quanto ao delineamento, constitui-se em um Estudo de Caso, por entendermos, 

conforme pensamento de Gil, que se trata de um ―estudo profundo e exaustivo de um ou de 

poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa 

praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados‖ (GIL, 

2008, p. 57). 

Segundo Yin (2005, p. 32), o estudo de caso vem sendo utilizado com frequência 

cada vez maior pelos pesquisadores sociais, visto servir a pesquisas com diferentes 

propósitos. Um deles, que percebemos muito próximo ao nosso, é ―descrever a situação do 

contexto em que está sendo feita determinada investigação‖. Complementa ainda que esse 

tipo de estudo pode ser utilizado tanto em pesquisas exploratórias quanto descritivas e 

explicativas. 

No caso desta pesquisa, define-se como do tipo exploratória e descritiva, pois, 

conforme o pensamento de Gil (2008), esses tipos de pesquisa são as comumente utilizadas 

por pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. Também as mais solicitadas por 

organizações como instituições educacionais. 
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2 A EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA E SUA RELAÇÃO COM O 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 

 

Para compreender como se construiu a relação da educação superior brasileira 

com o desenvolvimento científico, é necessário entender a forma como tal nível de ensino foi 

transplantado para o Brasil. Para, a partir daí, conhecer as formas como se organizaram 

administrativamente as instituições de educação superior, em nosso país, ao longo dos anos. 

Isso permite avaliar a importância despendida à pesquisa científica pelas referidas 

instituições. 

Os primeiros cursos superiores brasileiros, Teologia, Direito Canônico, Direito 

Civil, Medicina e Filosofia, que datam ainda do período colonial (1500-1808), seguiam uma 

concepção escolástica, de reprodução do ensino tradicional das universidades medievais.  

Isso é reflexo do que se vivia na metrópole portuguesa, pois o Brasil, na sua 

condição de colônia, estava subjugado à cultura difundida em Portugal. Para Anísio Teixeira 

(1989, p.55), esse modelo era impregnado de medievalismo, conforme expressa a citação 

abaixo: 

A pequena e valente nação portuguesa, à maneira romana, ―fundada e conservada 

com a espada‖ na expressão de Ribeiro Sanches, teve, deste modo, com a aventura 

dos descobrimentos e das colônias, oportunidade para prolongar a época medieval 

pós-romana nos territórios tropicais que vem ocupar e aí repetir uma experiência 

semifeudal da ordem católica que, na Europa, estava sob intenso processo de 

mudança pela Reforma protestante. 

 

A educação, instrumento eficaz para imposição de modelos sociais, serviu ao 

Estado português como excelente difusor, na colônia brasileira, das ideias restauradoras da 

Contrarreforma. Para isso, foi fundamental a colaboração dos jesuítas que por aqui aportaram 

com suas escolas de natureza e espírito medievais. 

Nossos primeiros ensinamentos foram, portanto, uma propagação da cultura 

greco-latina, com profundas marcas da Igreja Católica, a grande detentora do conhecimento 

nesta época. Comprova-o o trecho que se segue: 

A educação era ministrada em latim, latim da Igreja e da ordem eclesiástica do 

Estado, não podendo dela decorrer nenhum interesse pelo estudo de problemas 

novos que a situação real da Colônia pudesse suscitar. Era uma educação 

dominantemente escolástica e imóvel, idêntica na Metrópole e na Colônia, que 

somente no fim do século XVIII vem a sofrer o primeiro choque com as reformas 

―revolucionárias‖ de educação do período do Marquês de Pombal, que trouxe 

tardiamente para Portugal os reflexos do iluminismo já dominante no restante da 

Europa. O próprio uso da língua vernácula portuguesa para a escola só então surge 

como inovação ―revolucionária‖ (TEIXEIRA,1989,p.58). 

 

Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, predominou no Brasil essa educação, 
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monopolizada pela Companhia de Jesus. Mas, na segunda metade do século XVIII, com a 

expulsão dos jesuítas do império português, medida que compunha o quadro de reformas 

instituídas por Marquês de Pombal, os cursos ministrados sob essa influência da cultura latina 

medieval foram extintos.   

No século XIX, com a mudança da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, foram 

implantados outros cursos superiores. Nessa época, surgiram as academias militares, que 

formavam engenheiros, agrônomos, químicos e outros. Após a Independência do Brasil, 

quando a responsabilidade do ensino passou ao governo central, o que impulsionou o sistema 

de educação superior, tais academias se desdobraram em escolas superiores de engenharia. 

Estas formavam licenciados em ciências físicas, naturais e matemática.  

Via-se, nessas escolas superiores isoladas, a opção de fuga ao modelo medieval de 

universidade. Como prova disso, transcreve-se aqui o discurso do Conselheiro A. de Almeida 

Oliveira, proferido em 1882, no Congresso de Educação, realizado no Brasil, em que se 

percebe a exaltação do governo brasileiro ao modelo de escolas superiores isoladas: 

 

[...] a universidade é uma coisa obsoleta e o Brasil, como país novo, não pode querer 

voltar atrás para constituir a universidade; deve manter suas escolas especiais, 

porque o ensino tem de entrar em fase de especialização profunda; a velha 

universidade não pode ser restabelecida (TEIXEIRA,1989,p.83). 

 

Essas escolas isoladas, baseadas no modelo francês ou napoleônico, que 

privilegiavam a formação profissional dos estudantes em detrimento da organização da 

pesquisa, ainda dominaram o cenário educacional brasileiro nas duas primeiras décadas do 

século XX.  

Somente a partir dos anos de 1920, que se começou a questionar esse modelo de 

ensino especializado no Brasil. Bastante tardiamente, se considerarmos que ainda no início do 

século XIX, a Alemanha já havia percebido que o formato educacional voltado à 

especialização, ao ensino técnico-profissional e utilitário, com regime de tempo parcial, não 

seria suficiente para a construção de uma cultura nacional, capaz de formular soluções que 

resolvessem as demandas da sociedade. Assim assevera Anísio Teixeira (1989, p.97): 

 

Agora, nos começos do século XIX, temos a Universidade de Berlim como pioneira 

da universidade de pesquisa no campo das humanidades e das nascentes ciências 

físicas e naturais. Não houve ruptura radical com a cultura anterior, mas uma atitude 

nova de pesquisa das próprias raízes dessa cultura, sendo desnecessário sublinhar 

que a universidade alemã era de pesquisa no sentido amplo e não, ainda, da pesquisa 

experimental, como veio depois a desenvolver-se. Já era a universidade moderna, 

porque visava reelaborar o conhecimento humano e dar-lhe sentido nacional e não 

apenas transmitir o conhecimento universal existente. A cultura moderna tinha de ser 

formulada pela pesquisa para poder ser ensinada. Sem a universidade como centro 
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de descoberta e de reformulação do conhecimento e como órgão nacional elaborador 

de cada cultura nacional, não seria possível a difusão pelas escolas comuns 

(primárias e secundárias) da cultura necessária ao desenvolvimento da nação, nem 

também a formação acadêmica do novo intelectual, do novo homem ―culto‖ 

nacional. 

 

Com o modelo funcional francês, por muito tempo adotado pelo Brasil, formar-se-

iam pessoas com credenciais para exercer profissões e ocupar cargos do Estado, mas não 

cidadãos críticos e conscientes do seu papel social; reproduzir-se-ia uma cultura universal, 

mas não seria possível reelaborar o conhecimento humano, dando-lhe um sentido nacional.  

Eis que a experiência inovadora comandada por Humboldt, no século XIX, na 

Universidade de Berlim, na Alemanha, começa a florescer no Brasil a partir dos anos de 1920. 

Contribuiu para isso o fim da Primeira Guerra Mundial e a consequente crise das importações, 

que fez surgir a necessidade de desenvolvimento científico no jovem país. O Brasil precisava 

produzir e desenvolver sua indústria. No entanto, o centro de desenvolvimento do 

conhecimento científico, a universidade, não estava preparada para a empreitada 

desenvolvimentista e tecnológica. 

Também contribuíram para os primeiros passos em direção a um modelo alemão 

ou humboldtiano de universidade no Brasil, a pressão de instituições como a Associação 

Brasileira de Ciências (1916) e a Academia Brasileira de Educação (1924), que 

impulsionaram a promoção de um ambiente de vocações especulativas e desinteressadas, ou 

seja, voltado para a ciência pura. 

Segundo Fávero (2000 apud SGUISSARDI, 2005), embora nos anos de 1920, 

inicie-se a criação de universidades, só em 1930, após a Revolução de Trinta, efetivamente 

desenhou-se uma universidade com traços humboldtianos, preocupada com a investigação 

científica. Antes disso, o que se criou foram aglutinações de escolas isoladas, ―unidas‖ por 

uma administração central, na verdade, uma reitoria pró-forma, e foram denominadas 

universidade: 

Foi já nos estertores da república velha que começaram a se consolidar as primeiras 

idéias de universidade no Brasil, sendo a criação, em 7 de setembro de 1920, da 

Universidade do Rio de Janeiro (URJ) apenas um exemplo ainda bastante pálido 

desta mudança, pela forma como foi constituída e implementada em seus primeiros 

anos de existência. Será a Revolução de Trinta que começará, de fato, a desamarrar 

esse nó que teimara em não se desatar nos cem anos anteriores de tentativas 

frustradas, ainda que quase tão somente no nível legislativo. Até então, em que 

pesem experiências isoladas que associavam o modelo profissional napoleônico a 

aspectos do modelo humboldtiano, sobressaem os traços do primeiro, seja pelo 

predomínio da formação técnico-profissional e pouca importância atribuída à 

investigação e produção de conhecimentos, seja, inclusive, no caso da URJ, pela 

simples aglutinação formal e respectivo isolamento físico das três unidades pré-

existentes ao ato fundador da Universidade – Engenharia, Medicina e Direito –, 

representando a Reitoria uma mera unidade jurídica pró-forma (FÁVERO, 2000 
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apud SGUISSARDI, 2005, p. 354). 

 

 

São então fundadas, no governo centralizador de Getúlio Vargas, as duas 

primeiras universidades de pesquisa no Brasil: a Universidade de São Paulo (USP) em 1934, e 

a Universidade do Distrito Federal (UDF), em 1935, no Rio de Janeiro, à época distrito 

federal. Acorreram para isso a criação do Estatuto das Universidades e a Reforma Francisco 

Campos. Mesmo em se tratando de medidas marcadas pela ideologia centralizadora desse 

governo, a USP e a UDF contribuíram muito para a orientação das universidades à pesquisa, à 

difusão da cultura e a uma maior autonomia administrativa e pedagógica. Para Sguissardi 

(2005, p. 354): 

Ainda que nesse clima de centralização político-administrativa e ideológica, 

representado pelo Estatuto das Universidades e pela Reforma Francisco Campos, e 

decorrente da concentração de poderes no nível federal, é a criação da Universidade 

de S. Paulo em 1934 e da Universidade do Distrito Federal em 1935 que irá 

desencadear o processo de adoção, ainda que tentativo e parcial, de alguns traços 

fundamentais de um modelo de universidade assemelhado ao modelo alemão ou 

humboldtiano na universidade brasileira.  

 

A UDF foi extinta pouco tempo depois de sua criação: 

É lugar comum dizer-se que a universidade é filha de seu tempo. Assim como 

poderia ser simplório afirmar-se, mas é útil reafirmá-lo, que a criação de uma 

universidade, que estabeleça a liberdade do fazer científico e a produção cultural 

desinteressada, marcas da UDF, na capital federal, na ante-sala do poder 

centralizador da República Nova, não poderia ter dias tranquilos nem muito longos 

(FÁVERO, 2000 apud SGUISSARDI, 2005, p. 355). 

 

Além da criação dessas duas instituições de educação superior, surgiram novos 

atores que impulsionaram a pesquisa no Brasil. Certamente, tal fato tem imbricação com a 

necessidade de incentivar a ciência para promover o desenvolvimento social e econômico no 

contexto Pós-Segunda Guerra Mundial. São eles a Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC), o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) e a, denominada à época, 

Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), hoje 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

O nascimento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em 1948, deu-

se com um movimento de afirmação do pensamento científico, bastante estimulado pela 

chegada de grandes cientistas europeus ao Brasil. Até hoje esta tem sido uma grande 

defensora da liberdade de pesquisa na universidade e da busca incessante da dimensão social 

da ciência, capaz de promover transformações na trajetória de desenvolvimento da 

universidade brasileira, como se depreende do excerto abaixo: 
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A trajetória da SBPC em defesa de políticas científicas adequadas ao 

desenvolvimento do país e da liberdade de pesquisa, seja a básica ou a aplicada, no 

interior da universidade, e especialmente sua atuação durante as duas décadas 

autoritárias, tiveram, sem dúvida uma inegável e profunda influência nas 

transformações por que passou a universidade no país (SGUISSARDI, 2005, p.357). 

 

Aos 15 de janeiro de 1951, foi criado o CNPq, instituição governamental cuja 

função principal seria incrementar, amparar e coordenar a pesquisa científica nacional, como 

assim definiu um de seus fundadores, o Almirante Álvaro Alberto, que saudou sua criação 

como a ―Lei Áurea de pesquisa no Brasil‖. 

Seis meses após a criação do CNPq, por iniciativa de Anísio Teixeira (Secretário 

Geral da Comissão), entre outros, foi criada a então Campanha Nacional de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com o objetivo de assegurar a existência de pessoal 

especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos 

empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país. Mas, seu papel 

não se ateve somente a isso, pois a partir de 1965, quando começa a institucionalizar-se a pós-

graduação no Brasil, a CAPES passou a elaborar, avaliar, acompanhar e também coordenar as 

atividades da pós-graduação no país. 

Ainda nesse contexto de profusão científico-desenvolvimentista Pós-Segunda 

Guerra Mundial, soma-se à criação da SBPC, do CNPq e da CAPES, a ideia de uma 

universidade que associasse pesquisa a ensino em novos moldes, e que se assemelhasse ao 

modelo universitário norte-americano de valorização dos princípios de produtividade, 

eficiência e eficácia. Foi importante, nesse momento, inspirar-se nas universidades norte-

americanas, a cujos cientistas foi creditada a vitória dos aliados. Então foi pensada uma 

instituição acadêmica para formar recursos humanos qualificados a contribuir com o 

desenvolvimento da indústria nacional por meio de ciência e tecnologia. Em corporificação 

desse pensamento, foi criada assim, em 1960, a Universidade de Brasília (UnB). 

Com bastante influência do modelo norte-americano, e também do humboldtiano, 

a UnB iniciou suas atividades em 1962. Estruturada em centros e departamentos, preocupada 

com a formação em tempo integral de cientistas e técnicos capacitados a resolver problemas 

sociais brasileiros, e seguidora de uma linha de racionalização e eficiência, a UnB foi a grande 

promessa da educação superior brasileira. Entretanto, em 31 de março de 1964, esse projeto 

inovador de universidade foi destruído pela ditadura militar, vindo alguns anos depois a servir 

de modelo para a Reforma Universitária de 1968. 

Sobre tal reforma, foi reservado um tópico para discussão, dada sua importância. 

Como também sobre a Constituinte de 1988 e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional (LDB de 1996).  

Após a explanação sobre os modelos dominantes na organização administrativa 

das universidades brasileiras — napoleônico ou humboldtiano — os quais definiram, ao 

correr da nossa história, o valor atribuído à pesquisa científica no contexto educacional 

brasileiro, cabe ainda ressaltar que a influência do modelo norte-americano a partir do século 

XX, o modelo desenhado na Reforma Universitária de 1968, ainda vige nos dias atuais. Uma 

universidade, segundo Sguissardi (2005), voltada não propriamente para o saber, pesquisa ou 

formação de elites, mas um ―centro de progresso‖ para a ação, para o crescimento do país, 

baseado num pragmatismo de estudantes ativos e professores criativos. 

 

2.1 A concepção de educação científica introduzida pela Reforma Universitária de 1968 

 

A Reforma Universitária de 1968 foi concebida no auge da ditadura militar no 

Brasil. Iniciada com o golpe militar em 1964, tal ditadura foi marcada por diversas políticas 

econômicas que impulsionaram um surto nacionalista brasileiro. O contexto econômico era de 

transformação da nossa sociedade, que vinha passando da condição de agro-exportadora para 

urbano-industrial. Nesse período, o Produto Interno Bruto (PIB) nacional cresceu uma média 

superior a 10% ao ano, o que ficou conhecido como ―milagre econômico‖. A política de 

substituição de importações levou o Brasil à condição de oitava potência industrial do mundo.  

Nesse contexto desenvolvimentista, fazia-se necessário superar os problemas 

tecnológicos da indústria nacional, dando condições de aumentar sua participação na oferta 

nacional e global. Foram elaborados planos para o desenvolvimento de ciência e tecnologia, 

nos quais a formação de técnicos e pesquisadores foi considerada primordial. Nesse contexto, 

a Universidade tinha o importante papel de formar o capital humano e desenvolver a 

tecnologia que o país demandava. Modernizá-la significava, portanto, fornecer recursos que 

lhe possibilitassem exercer as atividades acadêmicas (ensino e pesquisa) que viriam contribuir 

para o desenvolvimento econômico e social autônomo do país, o qual, na visão dos militares, 

exigia uma universidade estatal centrada no paradigma da indissociabilidade entre ensino e 

pesquisa. 

Para atender a esse fim, eis que se institui a Reforma Universitária de 1968. Esta 

buscou homogeneizar o conjunto das Instituições de Ensino Superior (IES) e estabeleceu a 

Universidade como regra, pois as faculdades isoladas deveriam ser exceção, segundo os 

princípios modernos de indissociabilidade ensino-pesquisa e universalidade do conhecimento. 

A Reforma trabalhou por duas vias: expansão e modernização. Para engendrar a 
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primeira, necessária ao atenuamento de setores sociais que excediam às vagas das 

universidades públicas (os chamados excedentes), o Estado concedeu uma ampla liberdade de 

atuação para o setor privado que, nos moldes do capitalismo, fez das escolas superiores um 

negócio rentável. Para a implementação da segunda, houve um forte apoio estatal de incentivo 

à promoção da pesquisa e da pós-graduação em áreas consideradas prioritárias pelo governo 

ditatorial. Essas duas vias foram ao encontro dos interesses capitalistas. A expansionista 

porque alargava os lucros do setor privado do ensino superior e a modernizadora porque 

fomentava o crescimento do capital industrial. Então destacamos aqui o aspecto 

modernizador, já que o enfoque deste tópico é a concepção científica introduzida pela 

Reforma Universitária de 1968. 

Para entendermos melhor a Reforma, é relevante saber que sua gênese está na 

concepção do modelo norte-americano de universidade, e também compreender que ela não 

foi baseada em determinações dos consultores norte-americanos da USAID (Agência dos 

Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional), contratados pelo governo para 

assessorar na Reforma. Além disso, é pertinente vê-la como um produto social, resultante de 

pressões internas e de tendências mundiais da educação, não podendo ser encarada, 

simplesmente, como um projeto universitário pensado por um grupo de tecnocratas do extinto 

Conselho Federal de Educação e imposto às IES pela Lei nº 5.540 de 1968. Sobre isso nos 

fala Cunha (2007, p.24): 

 

Nossa tese pode ser resumida assim: a concepção de universidade calcada nos 

modelos norte-americanos não foi imposta pela Usaid, com a conivência da 

burocracia da ditadura, mas, antes de tudo, foi buscada, desde fins da década de 

1940, por administradores educacionais, professores e estudantes, principalmente 

aqueles, como um imperativo da modernização e, até mesmo, da democratização do 

ensino superior em nosso país. Quando os assessores norte-americanos aqui 

desembarcaram, encontraram um terreno arado e adubado para semear suas ideias.  

 

Certamente as ideias apregoadas pela USAID correspondiam aos anseios dos 

brasileiros, inseridos em um espaço educacional aliado ao engrandecimento do capital 

industrial, como nos assevera Cunha (2007, p.22): 

 

Nessa busca das determinações do ensino superior, encontramos a subordinação da 

universidade à empresa capitalista. Não a imediata e visível subordinação financeira 

e administrativa, que tanto se temia. Mais profundamente, a dominância – melhor 

diria, com Antônio Gramsci, hegemonia – que as práticas do ―americanismo‖, 

próprias da grande indústria passaram a ter nela: a organização e a avaliação da 

universidade, em função da produtividade, da ―organização racional do trabalho‖ e 

das linhas de comando, conceitos essenciais das doutrinas de Frederick Taylor e 

Henry Fayol.  
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Seguidora do modelo racional de produtividade e eficiência norte-americano, a 

Reforma Universitária de 1968 trouxe grandes avanços no que tange à institucionalização da 

pesquisa, à consolidação de agências de fomento, à formação de recursos humanos de alto 

nível e de infraestrutura para pesquisa, como por exemplo, laboratórios e equipamentos, à 

tentativa de construir um sistema de ciência e tecnologia com condições de responder a 

futuras demandas por parte do setor produtivo.  

Contudo, a não obrigatoriedade de as IES se constituírem como universidade, a 

falta de supervisão e controle, a falta de condições objetivas de qualificação docente para a 

pesquisa, fizeram com que somente as universidades, com sistemas de pós-graduação, 

adotassem, e apenas na pós, o modelo da Reforma. Assim, como se verifica em outros setores 

da sociedade, em que os benefícios do progresso econômico não atingem a maioria da 

população, as IES e as Universidades brasileiras estavam, em geral, carentes de modernização 

e qualidade, pois a implementação da Reforma proporcionou a formação de apenas algumas 

instituições de elite. 

 

2.2 A Constituição Federal de 1988, a LDB de 1996 e a Reforma do Ensino Superior 

 

O espaço para a pesquisa científica estava definitivamente garantido no sistema de 

educação superior brasileiro, mesmo que limitado a algumas instituições, como comentado 

anteriormente. A Reforma de 1968 foi propulsora disso; e, depois dela, outros marcos 

regulatórios, como a Constituição Federal de 1988 (CF/88) e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) de 1996, vieram a sedimentar a pesquisa no nosso ensino superior.  

As críticas ao modelo de universidade de pesquisa, enquanto modelo único, 

movimentaram todo o processo constituinte que conduziria à Constituição Federal de 1988, 

principalmente por parte do Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior 

(GERES), vinculado ao Ministério da Educação, que propunha um modelo dual com algumas 

universidades de pesquisa, centros de excelência, e outras, em maioria, universidades de 

ensino (faculdades isoladas, faculdades integradas).  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, confirma-se a abertura 

normativa para a permanência da diversidade de Instituições de Ensino Superior. Mesmo 

instituída a indissociabilidade de ensino-pesquisa-extensão em seu artigo 207, a carta magna 

brasileira a assegura somente às universidades e, pela legislação infraconstitucional do país 

nem toda IES é classificada como universidade. Se examinada à luz do conjunto das 

instituições universitárias brasileiras, essa norma encontra seus efeitos quase nulos, porque 
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não é extensível a todas as IES. Para os Decretos nº 2.207/97, 2.306/97 e 3.860/01, que 

regulamentam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, apenas as IES organizadas 

como universidade estariam obrigadas ao comando do artigo 207 da CF/88. 

Para Sguissardi (2004) o fato de não haver na prática nenhuma imposição legal 

que condicione a aprovação de novas IES à sua organização na forma de universidades, tem-

se assim um elemento importante para garantir a ―flexibilização‖ do suposto modelo único de 

educação superior.  

Assim, predomina no Brasil, uma estrutura universitária neonapoleônica.  Podem 

ser consideradas como neo-humboldtianas somente as universidades com alto percentual de 

professores com título de doutor, em regime de tempo integral e com pós-graduação 

consolidada, uma vez que esta supõe, de acordo com as práticas avaliativas vigentes, a 

existência efetiva de pesquisa associada à atividade de formação. (SGUISSARDI, 2005) 

Talvez, colaboraram para a profusão dessas instituições neonapoleônicas, as fortes 

tendências neoliberais que tomaram conta do Brasil a partir da década de 1980, quando a 

globalização do capitalismo e sua repercussão nos Estados nacionais levou à passagem do 

modelo de Estado intervencionista e de bem-estar para neoliberal, atuando como ‗regulador‘ 

do mercado e promotor da competitividade, nos dizeres de Torres (1995 apud MENEGHEL, 

2007). Entende-se assim que a transferência da educação do Estado para a iniciativa privada 

implica sua transformação em mercadoria, uma vez que constitui objetivo da livre iniciativa o 

lucro, então a educação, como qualquer outro produto submetido ao escambo, deverá ter seu 

tempo de produção reduzido para gerar mais lucratividade. Isso justifica a contratação de 

professores horistas pela maioria das IES privadas, bem como, explica a alta competitividade 

do mercado educacional. 

Na urgência de atender às necessidades do mercado, os fornecedores de serviços 

educacionais, no Estado neoliberal, limitam-se a formar mão-de-obra qualificada para servir 

aos seus diversos nichos. A ciência e tecnologia, a capacitação em pesquisa, a produção de 

conhecimento, a transmissão de cultura e a formação de cidadãos ficam em segundo plano. 

 Nesse contexto neoliberal é que foi criada a LDB em 1996. Período descrito por 

Meneghel (2007) como sendo de diversificação de instituições moldadas às ―necessidades dos 

clientes‖. Marcado ainda por diferentes fontes de financiamento (aporte de recursos do setor 

produtivo e poupança familiar), que simbolizam o ajuste à nova fase de desenvolvimento do 

capital e passam a ser objetivos de reformas no setor. Assim, a modernização da Universidade, 

nesse contexto, significa torná-la apta a atender demandas do mercado e da clientela, que 

necessita de treinamento e que a torne competitiva no mercado, com menor custo. 



 

31 

Esse cenário em que foi promulgada a Lei nº 9.394/1996, faz-nos entender melhor 

porque ela pôs fim à legislação que determinava o modelo único, assumindo e estimulando a 

diversidade institucional (especialização de serviços). O critério a definir a Universidade 

passou a ser ‗qualidade‘ dos serviços prestados e, em decorrência deste, autonomia para abrir 

e fechar cursos. 

Assim, não há uma predominância de instituições voltadas à pesquisa, pois a 

maioria não se preocupa com a formação de cientistas e privilegia o treinamento de mão-de-

obra. A Universidade torna-se operacional, nos dizeres de Chauí (2000 apud MENEGHEL, 

2007, p. 11), pois não cria pensamento, ―destrói a curiosidade e admiração que levam à 

descoberta do novo, anula toda a pretensão de transformação histórica como ação consciente 

dos seres humanos em condições materialmente determinadas‖. 

 

2.3 A formação inicial para a pesquisa na contemporaneidade 

 

Há uma vasta literatura científica que revela a importância da inserção da pesquisa 

na formação do universitário. Normalmente, a formação profissional e a formação de 

pesquisador não se dissociam, pelo contrário, atuam em conjunto e se influenciam 

mutuamente. 

Para Massi e Queiroz (2010), percebe-se a relevância que a Iniciação Científica 

desempenha na formação dos graduandos, principalmente no que diz ―respeito às atividades 

realizadas no curso de graduação, ao desenvolvimento pessoal, à construção de uma nova 

visão de ciência e à socialização profissional‖ (MASSI; QUEIROZ, 2010 p. 193). E Oliveira 

(2003, p. 2) explica que a IC ―significa dar a conhecer aos pesquisadores iniciantes 

informações que possam auxiliá-los a compreender os esforços que serão necessários para o 

desenvolvimento de suas carreiras‖.  

Vê-se que a pesquisa contribui em muito para a formação global do estudante, 

despertando não só habilidades metodológico-científicas, mas também pessoais, assim como 

Caberlon (2003) observa, ao afirmar que a IC favorece a evolução intelectual do estudante e o 

fomento das suas capacidades interpretativas, analíticas, críticas e contributivas. O 

desenvolvimento pessoal é considerado uma habilidade desperta pela prática da pesquisa, bem 

como a criatividade, o raciocínio e o pensamento crítico, a autonomia, a maturidade e a 

responsabilidade (MALDONADO, 1998; CALAZANS, 1999). 
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Reconhece-se então que pesquisar é fundamental à formação intelectual, 

profissional e moral do aluno. Isso demonstra a força da ligação entre ensino, pesquisa e 

extensão, postos na CF/88 e na LDB/96 como indissociáveis.   

O fato de nosso sistema normativo prever essa indissociabilidade não é garantia 

para o funcionamento efetivo da pesquisa nas IES. Aqui, aporta talvez a maior potencialidade 

da Iniciação Científica, que serve como instrumento de apoio teórico e metodológico para 

suportar o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão.  

A IC injeta a pesquisa no cotidiano da instituição. Os alunos da graduação são 

inseridos em atividades regulares de pesquisa, sob planejamento e orientação de 

pesquisadores experientes. Indiscutivelmente, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica é o maior representante desse modelo de institucionalização científica. Outros 

programas de formação inicial para a pesquisa vêm sendo difundidos no Brasil, seja em 

instituições de ensino ou de pesquisa científica, seja na formação em nível de graduação, seja 

em nível de Ensino Médio (EM) e Ensino Fundamental (EF). 

Deve ser mencionado, pelos bons resultados alcançados e por ter inspirado o 

surgimento de outros programas, como o Programa de Vocação Científica (Provoc), da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), criado em 1986, que foi o primeiro programa brasileiro a 

se preocupar com a implementação da IC no Ensino Médio. O Provoc insere o estudante do 

EM no ambiente de pesquisa de forma planejada, sistemática e com acompanhamento 

permanente (NEVES, 2001; FERREIRA, 2003 apud MASSI E QUEIROZ, 2010). 

Em 1995 foi criado o Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC Jr.), que até 

hoje é realizado de maneira similar ao Provoc/Fiocruz (MARTINS, 2003). Em 1996, foram 

implantados programas inspirados no modelo Provoc em outras instituições de ciência e 

tecnologia, tais como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), o Centro de Pesquisas 

e Desenvolvimento Leopoldo Miguez de Mello (CENPES), da Petrobrás, a Pontifícia 

Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, entre outras. Em algumas unidades da 

Fiocruz fora do Rio de Janeiro, foi também implantado esse modelo: o Centro de Pesquisa 

Aggeu Magalhães, em Pernambuco; o Centro de Pesquisas René Rachou, em Minas Gerais; e 

o Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, na Bahia. O Provoc também serviu de base para a 

criação, em 1999, do Projeto Jovens Talentos para a Ciência (PJT) (AMÂNCIO, 2004 apud 

MASSI E QUEIROZ, 2010).  

É importante ainda mencionar a experiência da Universidade de São Paulo (USP), 

que instituiu o Programa Pré-Iniciação Científica. Direcionado a alunos da rede pública de 

ensino, que cursem o 1º ou 2º ano do Ensino Médio com idades entre 15 e 18 anos. Tem 



 

33 

duração de um ano, período no qual são desenvolvidos projetos de pesquisa supervisionados 

por docentes da USP e professores-supervisores do EM. As atividades acontecem no interior 

da universidade e exigem do estudante uma dedicação mínima de oito horas semanais durante 

o período letivo e 16 horas semanais durante o recesso escolar. 

Atualmente, na política de IC do CNPq, existem, além do PIBIC, três programas 

direcionados ao ensino superior: o Programa Institucional de Iniciação Científica nas Ações 

Afirmativas (PIBIC-Af), o Programa de Iniciação Científica e Mestrado (PICME) e o 

Programa de Bolsas de Iniciação Tecnológica e de Inovação (PIBITI); enquanto o IC-Jr/FAPs, 

o Programa de Iniciação Científica para premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática 

nas Escolas Públicas (PIC-OBMEP) e o Programa de Iniciação Científica para o Ensino 

Médio (PIBIC-EM) são voltados a estudantes da educação básica.  

O PIBITI é um programa institucional voltado para a Iniciação Tecnológica e de 

Inovação de estudantes de graduação. Assim como o PIBIC, as bolsas são concedidas 

diretamente às instituições por meio de chamada pública, a quem compete a seleção dos 

projetos. 

O PIBIC-Af concede bolsas de IC diretamente a instituições públicas que sejam 

participantes do PIBIC e que tenham implantado políticas de ação afirmativa para o ingresso 

no Ensino Superior. No entanto, apenas os beneficiários de ações afirmativas poderão ser 

indicados para a bolsa. 

O PICME é voltado a estudantes medalhistas da OBMEP ou da Olimpíada 

Brasileira de Matemática (OBM) que estejam cursando a graduação. O Programa é 

desenvolvido em parceria com a CAPES e com o Instituto Nacional de Matemática Pura e 

Aplicada (IMPA), sendo este último quem faz a indicação dos bolsistas. 

O PIBIC-EM é um programa IC direcionado para estudantes do Ensino Médio 

cujas bolsas são concedidas diretamente às instituições, que repassarão aos beneficiários, os 

quais devem obrigatoriamente cursar o ensino público. 

O PIC-OBMEP também é promovido em parceria com o IMPA, que indica os 

bolsistas, alunos dos Ensinos Fundamental e Médio premiados na OBMEP.  

Por fim, o IC-Jr/FAPs, que funciona por meio de convênios com as Fundações 

Estaduais de Apoio à Pesquisa, sendo elas responsáveis pela seleção dos projetos e indicação 

dos bolsistas.  Esse trabalho tem resultado em significativa proliferação da IC no Ensino 

Médio. 
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3 FOMENTO À PESQUISA ACADÊMICA NO BRASIL: O CNPQ 

 

3.1 Histórico sobre o CNPq 

 

A história do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) coincide com a do desenvolvimento científico no Brasil. Embora só tenha sido 

instituído em 1951, desde os anos de 1920 diversos fatores impulsionavam a criação de um 

conselho de pesquisas. É relevante citar aqui o surto industrial Pós-Primeira Guerra Mundial, 

a institucionalização da produção científica em países de primeiro mundo, a expansão 

industrial brasileira, influenciada pela crise econômica de 1929 nos Estados Unidos, o 

surgimento das primeiras universidades de pesquisa no Brasil e, talvez o maior impulsionador 

desse processo, a Segunda Guerra Mundial. 

Quanto à contribuição da Primeira Guerra Mundial para a ciência e tecnologia:                       

 
Com o fim da Primeira Guerra, o quadro de mudanças antecipado pelas novas 

descobertas científicas nos países centrais adquire forma mais concreta. Marcada, 

sobretudo, pelo desempenho das indústrias químicas e elétricas, a experiência 

adquirida no calor das batalhas reforça o papel da ciência nas estruturas políticas e 

econômicas. E embora a relação entre ciência e guerra seja antiga, somente a partir 

de então se estabelece um vínculo causal entre o desempenho bélico e a eficácia da 

ciência e tecnologia. (MOTOYAMA ET NAGAMINI, 1996 apud CONSELHO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, p.141, 

2001)  

 

Nos anos que antecedem a Primeira Guerra Mundial, o Brasil era um país 

acomodado à condição de exportador de produtos agrícolas, principalmente de café. A 

indústria era restrita, basicamente, aos bens de consumo: gêneros alimentícios, bebidas, 

tecidos, calçados, etc. Com o fim da guerra e o despontar de novas tecnologias e novas 

necessidades, a incipiente indústria brasileira ganha novos rumos.  

Nesse clima de profusão científica e tecnológica do contexto Pós-Primeira Guerra, 

deu-se início a institucionalização da produção científica. Surgem as primeiras organizações 

para difusão, coordenação e desenvolvimento de pesquisas científicas, tanto privadas quanto 

públicas. 

Nos EUA, por exemplo, os interesses das grandes corporações empresariais 

aliados às aspirações da comunidade científica fomentaram a criação de fundações de caráter 

privado, tais como a Carnegie Foundation (1911) e a Rockfeller Foundation (1913), 

destinadas à organização e ao financiamento das atividades de pesquisa. 



 

35 

No âmbito oficial, são criados o National Research Council e o Department of 

Industrial and Scientific Research, nos Estados Unidos e na Inglaterra respectivamente. 

 No Brasil, a fundação da Sociedade Brasileira de Ciências em 1916, – depois 

denominada Academia Brasileira de Ciências (ABC) – marca o início de uma série de 

acontecimentos importantes na vida científica e cultural. 

Criada por iniciativa de alguns professores da Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro, a Academia Brasileira de Ciências (ABC) pretendia revitalizar a atividade científica e 

combater o atraso brasileiro nesse campo, devido, em parte, às formas do ―bacharelismo 

oitocentista‖ que haviam impregnado as ciências naturais no Brasil. Esse é o pensamento de 

Paulinyi (1981), o qual acrescenta ainda que a ABC: 

 

Visava incentivar trabalhos científicos, isto é, a apresentação de resultados originais, 

obtidos através da dedução lógica e da interferência baseada na experimentação e na 

observação empírica, distintos, portanto, das obras ou textos discursivos, que 

primavam pelo brilhantismo da forma, demonstravam a erudição do autor, mas que 

nada contribuíam em fatos novos ao que já se sabia e era conhecido através dos 

livros e publicações estrangeiras (PAULINYI,1981,p. 9 apud CONSELHO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2001 

p. 143) 

 

Todo o empenho da Academia Brasileira de Ciências foi reforçado pela criação 

durante os anos de 1920 de vários laboratórios que formariam a infraestrutura tecnológica de 

sustentação à indústria brasileira. Assim, 

 

[...] surgem os laboratórios de pesquisa, que dão ensejo às investigações no campo 

da ciência aplicada. Entre esses, o Laboratório de Ensaio de Materiais (1925) da 

Escola Politécnica de São Paulo, que em 1934 se transforma, como entidade 

autárquica, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). E, também, a Estação 

Experimental de Combustíveis e Minérios (1921), que, mais tarde, dá origem ao 

Instituto Nacional de Tecnologia (INT), no Rio de Janeiro. (CONSELHO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2001 

p. 146)  

 

Ainda sobre a importância desses laboratórios no suprimento de ciência e tecnologia 

para a indústria: 
 

O reforço dirigido ao Instituto Nacional de Tecnologia (Rio de Janeiro) e ao Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas, apesar de não garantir o suporte tecnológico à 

industrialização, mantido mediante importação de tecnologia, fez com que essas 

instituições tivessem papel importante, realizando testes de controle de qualidade, 

formando quadros técnicos para o setor privado e assessorando empresas na 

instalação de equipamentos e solução de problemas operacionais. (BARROS, 1999, 

p. 38 apud, CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO, 2001, p. 146)  
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Para potencializar o processo de expansão industrial seria preciso, além da 

formação de quadros técnicos, uma imediata modernização do ensino, impondo-lhe uma 

reforma que o assemelhasse às novas características do sistema produtivo. 

O panorama principal desse novo sistema foi a crise econômica norte-americana 

de 1929, que repercutiu diretamente na economia brasileira, baseada na produção e 

exportação de café. Com a queda da bolsa de valores de Nova York, o comércio de 

exportações fica em baixa, o que fez despencar o preço do café no mercado mundial, 

deteriorando as relações dos cafeicultores com o governo federal e abrindo espaço para o 

crescimento do setor industrial, em detrimento do agrícola, bem como fortalecendo os 

interesses da classe média e de parte da burguesia industrial. 

Assim, com a necessidade premente de adequar a educação superior a esse novo 

sistema produtivo, são dados os passos mais significativos em prol da criação das primeiras 

universidades no Brasil. Apesar de já existirem agrupamentos de faculdades isoladas que se 

denominavam universidades, tal como a Universidade do Rio de janeiro (1920) e a 

Universidade Federal de Minas Gerais (1927), as primeiras organizações universitárias, com 

preocupação dominante na pesquisa científica e nos estudos desinteressados, só surgem nos 

anos de 1930.  

Nesse contexto de mudanças econômicas e sociais, tomam corpo as primeiras 

ideias sobre a criação de uma entidade estatal destinada a apoiar e direcionar o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil. 

A exemplo disso, pode-se mencionar que, em 1931, Eusébio Paulo de Oliveira, 

durante sua gestão na Academia Brasileira de Ciências, redige um memorial ao governo 

sugerindo a criação de um Conselho de Pesquisas. Cinco anos depois, em 1936, Getúlio 

Vargas envia mensagem ao Congresso na qual dispõe sobre a necessidade da criação de um 

Conselho de Pesquisas Experimentais, especializado em ciências voltadas para a atividade 

agrícola. 

Com o advento do Estado Novo, em 1937, o país se divide entre sinais de 

progresso e atos de exceção que atingem a imprensa, os sindicatos operários e os cidadãos 

contrários ao regime. 

Nessa época, o Brasil, embora vivesse uma ditadura, organiza a Força 

Expedicionária Brasileira (FEB) para lutar ao lado dos Estados Unidos contra um regime 

totalitário, durante a Segunda Guerra Mundial.  Em contrapartida recebe investimentos e 

vantagens comerciais. A Companhia Siderúrgica Nacional e a usina de Volta Redonda são 

exemplos disso. 
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A partir da Segunda Guerra Mundial, os avanços da tecnologia bélica - aérea e 

farmacêutica – do mesmo modo que ocorreu na Primeira Guerra, despertaram os países para a 

importância da pesquisa científica. Mas o grande diferencial nesse período foi a energia 

nuclear. A bomba atômica era a prova contundente do poder que a ciência poderia atribuir ao 

homem. Com isso, diversas nações começaram a acelerar suas pesquisas ou mesmo a montar 

estruturas de fomento à pesquisa, como no caso do Brasil. Apesar de detentor de recursos 

minerais estratégicos, o país não tinha a tecnologia necessária para seu aproveitamento. Ao 

narrar a história de sua fundação, o próprio CNPq menciona a importância dada aos estudos 

nucleares: 

 

O Conselho Nacional de Pesquisas foi criado, então, para promover e estimular o 

desenvolvimento da investigação científica e tecnológica em qualquer domínio do 

conhecimento, mas com especial interesse no campo da física nuclear. Assim, coube 

ao CNPq incentivar a pesquisa e a prospecção das reservas existentes, no Brasil, de 

materiais apropriados ao aproveitamento da energia atômica. (CONSELHO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2001, 

p. 156) 
 

   

Aliados à questão nuclear estão outros fatos que acorreram para a criação do 

CNPq: 
 

   Com o fim da Segunda Guerra, começam a soprar os ventos favoráveis à efetiva 

institucionalização da pesquisa em âmbito nacional. Várias iniciativas, 

aparentemente isoladas, formam uma rede que, ao integrar os cientistas e sensibilizar 

os militares e a sociedade civil, preparam o terreno para fazer frutificar as sementes 

anteriormente lançadas nesse rumo. (CONSELHO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2001, p. 152) . 

 

 

Em 1946, o almirante e engenheiro Álvaro Alberto da Motta e Silva, representante 

brasileiro na Comissão de Energia Atômica do Conselho de Segurança da Organização das 

Nações Unidas (ONU), propõe à Academia Brasileira de Ciências que interceda junto do 

governo para a instituição de um Conselho Nacional de Pesquisas. Após dois anos, o esforço 

dessa Academia juntamente com outras entidades civilmente organizadas ainda não havia 

obtido sucesso. 

Alguns fatos vão movimentar o cenário científico no Brasil. São eles: em 1947, o 

brasileiro César Lattes ganha prestígio internacional com uma descoberta científica na área de 

Física; no ano seguinte, em 1948, é criada a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC); e, em 1949, é fundado o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e o Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica (ITA), uma moderna escola de tecnologia, que se afirma como 

um marco significativo nas questões ligadas ao ensino e à pesquisa no país. 
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Ainda em 1949, esse clima propício à atividade científica faz com que seja 

nomeada pelo presidente Eurico Gaspar Dutra uma comissão de 22 cientistas para elaborar o 

anteprojeto da lei de criação do Conselho de Pesquisas. Em 1950, o Congresso Nacional 

aprovou a criação do Conselho de Pesquisas que vincula ciência, tecnologia e energia nuclear, 

mas somente no ano subsequente ocorre a efetiva implantação do órgão. 

Com a finalidade de incrementar, amparar e coordenar a pesquisa científica no 

Brasil, é instituído então o Conselho Nacional de Pesquisas, o CNPq, no dia 15 de janeiro de 

1951, por meio da Lei nº 1.310, denominada pelo seu primeiro presidente, Álvaro Alberto da 

Motta e Silva, de ―lei áurea da pesquisa no Brasil‖. 

 

3.2 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 

 

No cumprimento do seu papel de incrementar, amparar e coordenar a pesquisa 

científica no Brasil, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 

(CNPq) desenvolve programas, ações, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento de 

ciência e tecnologia no País. 

 O PIBIC foi o primeiro programa institucional criado para a Iniciação Científica. 

Atende a instituições de Ensino e/ou Pesquisa públicas e privadas. As cotas de IC são 

concedidas diretamente às Instituições, e a estas compete a seleção dos projetos de pesquisa.  

Conforme informado por Pires (2008, p.79), o PIBIC foi criado em 22 de julho 

1988, na 197ª reunião do Conselho Deliberativo do CNPq, ocasião em que se criou também 

uma comissão de trabalho com fins de elaborar propostas para operacionalização do 

Programa. 

A gestão das bolsas é feita pelas instituições de ensino e/ou pesquisa, que para 

participar do PIBIC, devem atender a alguns requisitos. São aceitas instituições públicas e 

privadas, com ou sem curso de graduação, que efetivamente desenvolvam pesquisa e possuam 

infraestrutura para tal fim. Sua participação ocorre por meio de chamada pública com 

propostas que devem ser inscritas no primeiro semestre de cada ano, em geral, entre os meses 

de março e abril e é publicada em edital divulgado na página do CNPq.  

O CNPq também condiciona a participação de pesquisadores e estudantes ao 

cumprimento de alguns requisitos. No caso dos primeiros, devem participar de seleção e estar 

vinculados à instituição de ensino e/ou pesquisa que participe do PIBIC, bem como 

desenvolver pesquisa científica, e ser, preferencialmente, bolsista de Produtividade em 

Pesquisa do CNPq. Para os estudantes é exigido que cursem a graduação e dediquem-se 
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integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa. Eles devem procurar, em sua área de 

interesse, um pesquisador que esteja disposto a integrá-lo em sua pesquisa e a orientá-lo. 

Assim o PIBIC ajuda a criar uma cadeia de pesquisa, possibilitando a divulgação 

da ciência na instituição. Produz-se uma disseminação científica tão significativa, que mesmo 

alunos que não recebem o benefício financeiro da bolsa veem-se contagiados e procuram se 

vincular ao Programa de forma voluntária, o que lhes permite, em momento posterior, 

passarem a condição de titulares da bolsa, a depender de sua dedicação e resultados enquanto 

pesquisador iniciante. 

Como já visto, o PIBIC é uma dentre outras modalidades de bolsas do CNPq 

voltadas para alunos de graduação. Esse órgão financia a pesquisa em todos os níveis, desde a 

educação básica até a pós-graduação, incluindo aqui as bolsas concedidas a recém-doutores e 

a pesquisadores já experientes do País e do exterior.  

Conforme Breglia (2013, p. 7), as bolsas de Iniciação Científica surgiram, em 

1951, com a criação do próprio CNPq, entretanto, 

 

Elas só ganharam mais visibilidade na década de 1990, quando em cinco anos o 

CNPq concedeu mais de 65% do total de bolsas de IC distribuídas em seus 45 anos. 

Esses dados levaram Marcuschi (1996) a rotular os anos 90 como a Década da 

Iniciação Científica. Em setembro de 1990, o presidente do CNPq, atendendo à 

decisão tomada na 37ª reunião do Conselho Deliberativo, resolveu normatizar o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).  

 

 Então, o PIBIC passa a ser normatizado, ocasião em que o CNPq traça suas 

diretrizes básicas, definindo-o como  

 

Um programa centrado na iniciação científica de novos talentos em todas as áreas do 

conhecimento, administrado diretamente pelas instituições, voltado para o aluno de 

graduação, servindo de incentivo à formação, privilegiando a participação ativa de 

bons alunos em projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e 

orientação adequada, individual e continuada, que culminam com um trabalho final 

avaliado e valorizado, fornecendo retorno imediato ao bolsista com vistas à 

continuidade de sua formação, de modo particular na pós-graduação (CONSELHO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 1996, 

p.19 apud  BREGLIA, 2013, p. 7). 

 

Tendo passado por duas avaliações — a primeira em 1996, coordenada pelo 

professor Luiz Marcushi da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), denominada 

―Avaliação do PIBIC do CNPq e Propostas de Ação‖; a segunda em 1999, executada sob 

coordenação de Virgílio Aragón, intitulada O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC) e a sua Relação com a Formação de Cientistas – o PIBIC tem firmado suas 
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bases no propósito maior de captar recursos humanos para a pesquisa. Essas avaliações 

revelam a eficiência do Programa no alcance de seus objetivos. 

 

3.2.1 Análise dos objetivos do Programa 

 

O PIBIC visa despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre 

estudantes de graduação universitária, mediante participação em projeto de pesquisa, 

orientados por pesquisador qualificado. (CONSELHO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2015), portanto todos os seus 

objetivos se voltam para esse fim. 

 Aragón, Martins e Velloso (1999, p. 3) reforçam essa ideia, acrescentando que 

perseguir os objetivos do PIBIC, na verdade, pode ser um meio eficaz de institucionalização 

da pesquisa na instituição, tamanha a extensão do Programa: 

 

O CNPq tem desenvolvido, desde finais da década passada, o Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, que tem como objetivo central o estímulo 

aos alunos de graduação para a pesquisa científica, estabelecendo a possibilidade de 

colocar o aluno, desde cedo, em contato direto com as atividades científicas. Ao 

mesmo tempo, pretende ser um mecanismo que estimule o pesquisador orientador a 

formar equipes, propiciando às instituições de ensino superior a possibilidade de 

formular políticas de pesquisa. 

 

 

Para tanto, constituem objetivos específicos do PIBIC: 

 

Despertar vocação científica e incentivar novos talentos entre estudantes de 

graduação; contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores; 

contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a 

qualquer atividade profissional; estimular uma maior articulação entre a graduação e 

pós-graduação; contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação; 

estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas 

atividades científica, tecnológica e artístico-cultural; proporcionar ao bolsista, 

orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de 

pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da 

criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os 

problemas de pesquisa; e ampliar o acesso e a integração do estudante à cultura 

científica. (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO, 2015, p. 42). 

 

Não há como aferir a vocação científica de um estudante, senão o colocar em 

contato direto com a atividade de pesquisa. Isso deveria ser naturalmente estimulado pelas 

instituições de educação superior, já que constitui, inclusive, uma das finalidades da educação 
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superior estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conforme dita seu Artigo 

43, Inciso III: ―incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, 

desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive‖ (BRASIL, 1996). 

Pelo que se depreende da pesquisa de Aragón, Martins e Velloso (1999), o PIBIC 

tem contribuído nesse despertar científico dos estudantes de graduação, pois se confirmou, 

dentre os pesquisados, que mais da metade dos bolsistas (54%) só passaram a desenvolver 

regularmente algum tipo de pesquisa depois de terem se vinculado ao Programa, antes disso 

nunca haviam participado de atividades sistemáticas de pesquisa. Para esses autores, dessa 

forma: 

 

O PIBIC cumpre de maneira significativa um dos seus propósitos principais, o qual 

é colocar os alunos da graduação em contato com atividades sistemáticas de 

pesquisa, pois poucos alunos têm, nas atividades regulares de sua formação 

profissional, a possibilidade de vivenciar de perto a produção de conhecimento, 

ainda qual seja de forma rudimentar e incompleta. (ARAGÓN, MARTINS e 

VELLOSO 1999, p. 22) 

 

Uma consequência natural desse estímulo ao trabalho de pesquisa científica é a 

continuidade dos estudos acadêmicos, sendo que se constitui também em objetivo específico 

do PIBIC, previsto por sua norma regulamentadora, a RN 17/2006, que coloca claramente o 

direcionamento do Programa para a qualificação de alunos para a pós-graduação. O 

encaminhamento dos ex-bolsistas PIBIC ao mestrado foi também evidenciado na segunda 

avaliação do PIBIC em 1999, coordenada por Aragón: 

 

O segundo resultado que chama a atenção é a expressiva proporção de ex-PIBIC 

entre os mestrandos. Mercê da notável expansão do programa e de seu êxito em 

estimular a continuidade da formação, os ex-PIBIC já abrangem cerca de 22% do 

alunado, mais de 1/5 do total, a maior proporção de ex-bolsistas na graduação; 

seguem-se os que tiveram outro tipo de bolsa e os que foram bolsistas de IC-balcão, 

cuja proporção é de aproximadamente metade daquela dos ex-PIBIC. Assim, apenas 

o PIBIC, do CNPq, e as bolsas de IC, da mesma agência, apoiaram, na graduação, 

cerca de 1/3 de todos os mestrandos do país. (ARAGÓN, MARTINS e VELLOSO 

1999, p. 48) 

 

 

Além do encaminhamento dos ex-bolsistas a cursos de mestrado e de doutorado, 

confirma-se também uma antecipação do ingresso nesse nível de ensino, sem se falar que 

outras pesquisas revelam ainda um melhor desenvolvimento acadêmico dos ex-bolsistas na 

pós-graduação, quando, por exemplo, reduzem seu tempo de permanência no curso. 

 Dessa forma, o CNPq conta com o PIBIC como um instrumento para tentar 

reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores. Acredita-se que o investimento 
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maciço em IC possa alterar o quadro da pós-graduação brasileira, que, se comparado a outros 

países, pode apontar o Brasil como um iniciante na formação de pesquisadores. Isso foi 

demonstrado por Cabrero, Costa e Hayashi (2006 apud MASSI;QUEIROZ, 2010), quando 

compararam a trajetória de mestrandos e doutorandos dos Estados Unidos, que concluem o 

doutorado com 28 anos e 32 anos na área de Sociologia, com os brasileiros que, em 1995, 

estavam defendendo as teses, em média, com 40 anos, e destacam a importância da concessão 

de bolsas de iniciação científica para mudar essa realidade. 

Segundo Aragón, Martins e Velloso (1999, p. 36), o PIBIC tem contribuído para 

essa antecipação da idade de titulação dos ex-bolsistas:  

 

O prazo médio de transição entre a conclusão da graduação e o ingresso no mestrado 

para um ex-bolsista PIBIC é de 1,2 anos, como será discutido adiante. Para o 

calouro, que está no primeiro ano e foi bolsista PIBIC, o prazo é ligeiramente menor, 

de 1,1 anos; para o calouro que não teve bolsa PIBIC, o prazo médio é de 5,3 anos. 

 

O fato de o PIBIC configurar-se em excelente ferramenta de continuidade da 

formação acadêmica de seus ex-bolsistas não anula a importância que tem também na 

atividade profissional desses estudantes. O Programa elenca também como seu objetivo 

contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer 

atividade profissional.  

É sensato enxergar que nem todos os estudantes querem ou podem ir para o 

mestrado. Além do que, algumas profissões possuem uma maior oferta de empregos, o que 

muitas vezes se torna tão atrativo financeiramente, que o recém-graduado busca logo 

estabelecer-se no mercado de trabalho. Sem se falar que as bolsas da pós-graduação se 

constituem em menor número do que as de IC, provocando uma seleção ainda mais refinada, 

que pode deixar muitos ex-bolsistas de fora.  

A universidade e as instituições de ensino superior, de um modo geral,   

 

não podem apenas formar o pesquisador-profissional – este é uma minoria no 

mercado de trabalho. Se pensarmos em transformar todos os estudantes que se 

envolvem em pesquisa em pesquisadores profissionais, ficará difícil inserir a 

pesquisa na universidade. Uma parte destes estudantes não se interessa. Além disso, 

é uma situação irreal para o país. [...] A pesquisa deve, então, ser tratada como 

atividade integrante da formação do estudante. [...] A ideia de treinamento em 

pesquisa é esta capacidade de pensar criativamente dentro do contexto em que se 

vive, para produzir algo relevante, mesmo na área de ensino. (DURHAN,1992 apud 

MASSI;QUEIROZ, 2010, p.118) 

 

Talvez o objetivo do PIBIC em proporcionar ao bolsista a aprendizagem de 
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técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar 

cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com 

os problemas de pesquisa, encerre em si a ideia colocada por Durhan (1995 apud MASSI; 

QUEIROZ, 2010) de que a atividade científica deve se integrar à formação do estudante para 

que lhe propicie um pensamento crítico, seja em sua postura como pesquisador, seja como o 

profissional que atuará no mercado de trabalho. 

 

3.2.2 Normas e orientações 

 

Ao se oficializar a criação do PIBIC, em 22 de julho de 1988, na 197ª reunião do 

Conselho Deliberativo do CNPq, criou-se também uma comissão de trabalho com fins de 

elaborar propostas para operacionalização do Programa. 

À medida que crescia, surgiam as necessidades de regulamentação do Programa. 

Portanto, várias normas foram elaboradas e lançadas desde sua criação. Pires (2008, p.80) 

percorreu todo o histórico de normatização do PIBIC para mostrar como o Programa se 

consolidou. Traçou-se aqui um panorama geral dessas normas, seguindo também a sequência 

cronológica de Resoluções Normativas (RN) do CNPq que o regulamentaram, entretanto não 

nos deteremos a uma minuciosa descrição de cada uma dessas RN, mas apenas a algumas 

particularidades trazidas por cada uma delas e que mereçam destaque no contexto desta 

pesquisa.  

Houve, ao longo da existência do Programa, a aprovação de nove RN: RN 

005/1993, RN 013/1994, RN 006/1996, RN 014/1997, RN 007/2001, RN 019/2001, RN 

015/2004, RN 025/2005 e RN 017/2006. 

Embora criado em 1988, somente em maio de 1993, foi aprovada a primeira 

norma do PIBIC, a RN-005/1993, a qual se inicia com o comando de ―normalizar‖ o 

Programa. Já a resolução seguinte, RN-013/1994, traz o verbo ―normatizar‖. Os dois 

vocábulos apareceram alternadamente nas resoluções do PIBIC, exceto na RN-017/2006, na 

qual o CNPq resolve a celeuma semântica quando se utiliza da expressão ―Estabelecer 

normas‖.  

Esclarecemos que não nos preocupa aqui a discussão linguística, pois sabemos 

que seja para normalizar ou para normatizar, essas resoluções foram criadas com finalidade de 

traçar diretrizes básicas para a operacionalização do Programa. 

É comum a todas as RN a definição dos objetivos do PIBIC, a forma de concessão 

das bolsas, os compromissos da instituição beneficiada com o financiamento da pesquisa em 
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IC, os requisitos e compromissos dos orientadores e dos bolsistas, a duração da bolsa, os 

trâmites administrativos para substituição e cancelamento das bolsas, bem como os benefícios 

oriundos delas e, por último, as disposições finais.  

As duas primeiras normas, a RN 005/1993 e a RN 013/1994, trazem basicamente 

isso. A partir da RN-006/1996, que é indubitavelmente a mais detalhada e prolixa norma do 

PIBIC, tem-se uma conceituação do Programa, bem como uma descrição mais minuciosa dos 

seus objetivos, que passaram a ser divididos em gerais e específicos. Aqui, tem-se ainda a 

implementação de requisitos para o projeto de pesquisa e de regras para a avaliação do 

Programa. 

  Pires (2008, p. 81) alerta para o fato de que o CNPq reconhece a RN-006/1996 

como um desdobramento da primeira avaliação nacional do PIBIC, coordenada pelo Professor 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Luís Marcushi. Certamente por conhecer 

melhor o Programa, sua abrangência e suas imbricações com a pós-graduação, o CNPq editou 

uma norma mais esmiuçada, com descrições de detalhes operacionais e uma conceituação 

nitidamente favorável ao prolongamento da formação acadêmica e científica do bolsista na 

pós-graduação. É esta a conceituação trazida pela RN-006/1996: 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC, é um programa 

centrado na iniciação científica de novos talentos em todas as áreas do 

conhecimento, administrado diretamente pelas instituições, voltado para o aluno de 

graduação, servindo de incentivo à formação, privilegiando a participação ativa de 

bons alunos em projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e 

orientação adequada, individual e continuada, que culminam com um trabalho final 

avaliado e valorizado, fornecendo retorno imediato ao bolsista, com vistas à 

continuidade de sua formação, de modo particular na pós-graduação. (BRASIL, 

1996) 

 

A outra novidade trazida pela supramencionada resolução é a classificação dos 

objetivos em gerais e específicos, sendo estes últimos divididos em objetivos específicos 

quanto às instituições, aos orientadores e aos bolsistas. 

 Há um aspecto desses objetivos que nos chama atenção, que é o fato de alguns 

dos específicos parecerem mais genéricos do que os gerais. Exemplo disso ocorre quando o 

CNPq diz constituir objetivo específico do PIBIC quanto às instituições ―conduzir à 

sistematização e institucionalização da pesquisa‖ e ―incentivar as Instituições à formulação de 

uma política de pesquisa para Iniciação Científica na graduação‖, enquanto estipula como 

objetivo geral ―contribuir de forma decisiva para reduzir o tempo médio de titulação de 

mestres e doutores‖. 

A nosso ver, institucionalizar a pesquisa e incentivar essa política de pesquisa na 
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graduação são projetos mais amplos do que reduzir o tempo médio de titulação de mestres e 

doutores. Vislumbramos, inclusive, que essa redução é consequência da implementação de 

políticas de consolidação da pesquisa na instituição. Ter como objetivo geral tal redução 

revela uma preocupação imediata do Programa em se constituir como um propulsor da pós-

graduação stricto sensu no País. Essa preocupação fica mais evidente à medida que são 

descritos outros objetivos, tais como, ―possibilitar a diminuição do tempo de permanência do 

bolsista na pós-graduação‖ e ―preparar alunos para a pós-graduação‖. 

Se os objetivos do PIBIC são tão claros em relação à pós-graduação stricto sensu, 

certamente isso constará das regras para a avaliação institucional. A RN-006/1996 introduz 

um compromisso da instituição em ―criar mecanismos para o acompanhamento do ex-

bolsista, principalmente quanto a seu ingresso na pós-graduação‖, bem como ―encaminhar ao 

CNPq, ao término da vigência da quota, informações sobre a participação dos bolsistas em 

publicações com o orientador, em congressos de relevância na área, e o destino do ex-

bolsista‖. 

Em 1997, é publicada a RN-014/1997, que institui a criação de um Comitê 

Externo formado por pesquisadores indicados pelo CNPq, os quais devem analisar o currículo 

dos orientadores e o histórico escolar dos alunos, bem como, durante o processo de seleção, 

emitir parecer quanto ao mérito dos projetos de pesquisa e, por ocasião da avaliação, analisar 

o desempenho dos bolsistas.   

A constituição do Comitê Externo não anulou a existência do Comitê Local, que 

permaneceu responsável pelo acompanhamento do Programa na instituição e pela definição 

dos critérios para a seleção e avaliação dos projetos, orientadores e bolsistas.  

A RN-014/1997 é substituída pela RN-007/2001, que introduz modificações 

quanto aos compromissos dos bolsistas, sendo uma delas relativa à limitação de idade. Esse 

foi um ponto bastante vulnerável da norma, que foi editado no mesmo ano de 2001, com a 

RN-019/2001, mas ainda assim suspenso por determinação judicial. 

Antes de falar dos compromissos dos bolsistas constantes da RN-007/2001, é 

preciso que se diga que nessa resolução o CNPq deixou de repassar aos bolsistas o seguro-

saúde. Na RN-014/1997, o bolsista possuía ―Benefícios‖, que seriam a mensalidade 

correspondente a 1/3 (um terço) da bolsa de mestrado e o seguro-saúde. Com a nova norma, 

passou-se a falar em ―Benefício‖, que seria somente o valor da bolsa a ser estipulado 

anualmente pela Diretoria Executiva do CNPq. 

Em 1997, a norma do PIBIC falava que o estudante deveria ―ser jovem 

universitário, regularmente matriculado em curso de graduação e apresentar excelente 



 

46 

rendimento acadêmico‖; em 2001, ―não ter completado 24 anos para ingresso no Programa‖. 

Essas duas resoluções, RN-014/1997 e 007/2001, tratavam da proibição de 

vínculo empregatício, pois o bolsista deveria (e deve até hoje pela norma atual) dedicar-se 

integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa, falavam também que deveriam ter 

cursado o primeiro ano e não estar no último ano do curso de graduação, diziam ainda que 

eles não poderiam ter concluído, nem estar cursando nenhum outro curso de graduação, mas 

restringir a concessão da bolsa a estudantes que ainda não tivessem completado 24 anos foi a 

maior novidade trazida pela RN-007/2001. 

Com a RN-019/2001, o PIBIC manteve quase todo o texto da resolução anterior, 

retificando a questão da idade, permitindo a alunos com mais de 24 anos a possibilidade de 

ingressarem no Programa desde que o professor/orientador apresentasse justificativa a ser 

apreciada pelo Comitê Local da instituição. Tal redação foi suspensa por decisão judicial e até 

hoje não há nenhum tipo de limitação de idade para o ingresso no PIBIC. E veremos adiante 

que poucas dessas restrições aos bolsistas persistem na norma atual, a RN 017/2006. 

 Após as duas resoluções normativas aprovadas em 2001, somente em 2004 o 

PIBIC passa por uma nova regulamentação, que culmina na RN-015/2004. Esta, ainda que 

tenha acrescentado direitos aos orientadores e delegado mais responsabilidades às instituições 

— tais como a transferência da competência de pagamento do seguro-saúde e a incumbência 

de despesas oriundas de possíveis demandas judiciais — pode ser considerada uma resolução 

mais enxuta, na medida em que foram retirados alguns objetivos específicos e algumas 

limitações quanto à escolha dos bolsistas. 

 É muito clara a posição contrária do CNPq a que as instituições imponham 

limitações de acesso dos estudantes às bolsas, utilizando-se de medidas não autorizadas pelo 

CNPq, tais como: restrições de idade, restrições relativas ao fato de um aluno de graduação já 

ser graduado por outro curso, quanto ao número de renovações da bolsa ou mesmo quanto ao 

semestre/ano de ingresso do aluno na instituição. 

    Em 2005, é criada a RN-025/2005. Talvez o que mais chama atenção para essa 

resolução é o fato de tentar promover um intercâmbio entre instituições, assegurando o caráter 

colaborativo da pesquisa científica. Ainda que a norma anterior possibilitasse o orientador 

indicar aluno pertencente a cursos de graduação de outras instituições, não necessariamente 

vinculados à instituição que distribui a bolsa, a RN-025/2005 trouxe o intercâmbio como um 

compromisso da instituição (e não apenas como um direito do orientador), determinando que 

ela deve acolher no Programa alunos de outras instituições, bem como professores ou 

pesquisadores aposentados e professores ou pesquisadores visitantes. 
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 Além disso, ela orienta quanto à designação de um Coordenador Institucional e 

composição de um Comitê Institucional. Tanto o Coordenador Institucional quanto os 

membros desse Comitê deverão ser, preferencialmente, pesquisadores com bolsa de 

Produtividade em Pesquisa do CNPq. Serão responsáveis pelo gerenciamento do PIBIC 

perante à reitoria, bem como deverão fazer cumprir a norma regulamentadora do Programa. 

 A RN-017/2006 é a norma regulamentadora do PIBIC atualmente. A principal 

diferença que traz essa resolução é que ela não trata apenas do PIBIC, mas de outras 

modalidades de bolsa por quota no País. Dispõe-se em normas gerais, comuns a todas as 

modalidades que aborda, e em normas específicas, discutidas em seis anexos à resolução, 

sendo Anexo III reservado à regulamentação específica do PIBIC. 

 Não há muitas diferenças na normatização específica do PIBIC em relação à 

resolução anterior, a RN 025/2005, mas destacaremos a mudança de nomenclatura no início 

da norma, que ressalta preliminarmente a Finalidade do PIBIC, não falando mais em 

Conceituação como diziam normas anteriores. Assim, esclarece que o Programa é voltado 

para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de 

graduação do ensino superior.  

Os objetivos se mantêm os mesmos da RN-025/2005. Ressaltamos a manutenção 

daqueles pertinentes à pós-graduação, a exemplo do objetivo geral de ―contribuir para reduzir 

o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação‖ e o específico de ―qualificar 

alunos para os programas de pós-graduação‖. 

O propósito do PIBIC em reduzir o tempo de permanência dos alunos na pós-

graduação sempre foi muito nítido, é tanto que esse era um critério de avaliação do Programa 

por parte do CNPq. As normas de 2001 diziam que ―o CNPq procederá à avaliação do 

Programa, tendo em vista seus objetivos, principalmente quanto ao ingresso e tempo de 

permanência do ex-bolsista na pós-graduação‖. A norma atual não descreve minuciosamente 

esses critérios de avaliação institucional, apenas diz que ―O CNPq poderá, a qualquer 

momento, proceder a uma avaliação in loco do Programa‖, mas entendemos que a 

continuidade da formação acadêmica dos bolsistas continua a ser para o CNPq, no momento 

da avaliação, um fator de sucesso do PIBIC em determinada instituição. 

Em muitas das normas já revogadas do PIBIC se falava em contrapartida da 

instituição beneficiada com as bolsas como um compromisso a ser assumido por ela no que 

toca à sua adesão ao Programa. A RN-017/2006 substituiu o termo ‗contrapartida‘ por algo 

maior, que é o compromisso da instituição em ter uma política para iniciação científica, 

exaltando, por exemplo, seu dever de se utilizar de recursos próprios para a realização do 
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seminário de iniciação científica e viabilizar a participação de bolsistas do Programa em 

eventos científicos para apresentação de seus trabalhos. 

A RN-017/2006 praticamente não traz restrições à indicação do bolsista pelo 

orientador, diz apenas que ele deve estar regularmente matriculado em curso de graduação, 

não pode ter vínculo empregatício e tem que se dedicar às atividades acadêmicas e de 

pesquisa. Desde 2004 não se proíbe a indicação do bolsista por ter cursado ou cursar uma 

outra graduação, por estar em um semestre qualquer que seja da graduação ou por ter 

determinada idade. 

Não há também, de acordo com a norma vigente, nenhuma limitação ao número 

de renovações. A bolsa tem um período de doze meses, admitindo-se renovações, a critério do 

orientador. Entretanto, ela poderá ser cancelada respeitando-se os prazos operacionais do 

CNPq para cancelamento e substituição de bolsistas. Estes, uma vez excluídos, não poderão 

retornar ao sistema na mesma vigência. 

Então vê-se que, tanto a indicação quanto a exclusão do bolsista no Programa, é 

uma escolha do orientador, no entanto, os editais de seleção do PIBIC na UFC trazem alguns 

critérios para nortear a indicação, principalmente no concernente ao desempenho acadêmico 

dos alunos. Ao estudarmos o PIBIC na UFC, alguns detalhes de sua operacionalização serão 

discutidos. 
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4 ANÁLISE DA TRAJETÓRIA ACADÊMICA DE BOLSISTAS DO PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INCICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC/CNPq) DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)  

 

Desde 1975 a UFC desenvolve um programa de iniciação científica para alunos de 

graduação (GUEDES, 2007, p. 13). Sua adesão ao PIBIC se deu na década de 1980, mesmo 

período em que o CNPq oficializou a criação do Programa.  

Também nos anos de 1980 foram criados os Encontros Universitários (EU), que 

até hoje têm sido uma excelente oportunidade para divulgação e consolidação da prática 

científica na universidade. Sobre essa criação discorre Prisco (2014, p. 98):  

 

Com relação ao acompanhamento das bolsas de trabalho e de Pesquisa 

(SESU/MEC/UFC) e as de Iniciação Científica (UFC) resolveu-se fazer algo 

diferente: os “Encontros Universitários de Iniciação à Pesquisa”. Apresentei a 

proposta à CAPES e ela, imediatamente, aprovou e alocou recursos na PR/PPG para 

esse fim. Esses Encontros tinham como objetivo principal o de avaliar o trabalho 

desenvolvido pelos alunos e a capacidade do professor de funcionar como orientador 

de um futuro pesquisador. Além disso, os bolsistas seriam expostos a condições 

semelhantes àquelas que o cientista enfrenta quando apresenta seus resultados para 

serem discutidos por seus pares. O 1º Encontro Universitário de Iniciação à Pesquisa 

foi realizado  em 07 e 08 de maio de 1982. Foram apresentados 66 trabalhos e 

estiveram presentes 56 professores e 213 alunos, sendo seis provenientes da 

UNIFOR. Essa ideia foi muito bem aceita, e em 2013, a UFC realizou seu 32º 

Encontro de Iniciação à Pesquisa. 

  

Esses encontros estão, portanto, na sua 34ª edição e têm como público alvo alunos 

de graduação e de pós-graduação matriculados na UFC, e não apenas bolsistas cadastrados em 

programas institucionais. Contudo, os alunos com bolsas vigentes à ocasião de realização dos 

Encontros e que tenham apresentado seus relatórios dentro dos prazos operacionais de 

preparação do evento, terão seus trabalhos do PIBIC/PIBITI convertidos automaticamente em 

resumos para os EU. Isso confirma o compromisso da UFC em divulgar as pesquisas 

fomentadas pelo PIBIC, conforme exige a norma regulamentadora do Programa.   

Todo esse impulso que ganha a Iniciação Científica na UFC, nos anos de 1980, 

reflete a realidade nacional de conscientização da necessidade de preparação dos alunos de 

graduação brasileiros às ciências, talvez oriunda das dificuldades na formação de mestres e 

doutores nos incipientes programas de pós-graduação brasileiros, que começam a proliferar 

nos anos de 1970. No caso da UFC, o seu primeiro curso de pós-graduação foi criado em 

1965 e instalado em 1966, o Mestrado em Matemática, e em 1975 foram criados mais 6 
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cursos de mestrado seguidos de outros 11 no período de 1976 a 1977. Os cursos de doutorado 

só começaram a ser criados nessa instituição na segunda metade da década de 1980.  

   O PIBIC na UFC se expandiu de tal forma que deu a essa universidade a 

condição atual de ser a instituição cearense que mais recebe bolsas em programas de Iniciação 

Científica e Tecnológica. Das 1.081 bolsas IC distribuídas no Ceará, no ano de 2014, para a 

vigência 2014-2015, ela reteve 649 (60,03%), sendo 595 bolsas PIBIC e 54 PIBITI, enquanto 

as outras 10 instituições juntas, dentre públicas e privadas, ficaram com 432 bolsas.  
1
  

Esclareça-se que a UFC participa, em nível de graduação, do PIBIC e PIBITI, do CNPq e do 

Projeto Jovens Talentos da CAPES, possuindo neste, na vigência 2014-2015, 247 bolsas. Os 

demais programas de IC do CNPq, tal como PIBIC-Af, ainda não existem na UFC. 

Atualmente o PIBIC/UFC possui essas 595 bolsas financiadas pelo CNPq, 

juntamente com 206 concedidas pela FUNCAP e mais 200 bolsas providas com recursos da 

própria universidade. Há ainda 80 vagas reservadas ao grupo denominado UFC Voluntário, 

formado por alunos que participam de projeto de pesquisa sob orientação de um docente e 

possuem os mesmos compromissos acadêmico-científicos que os demais alunos, no entanto, 

não recebem remuneração. Como evidencia o próprio nome, eles atuam voluntariamente, mas 

em caso de desistência ou impedimento de algum bolsista CNPq, FUNCAP ou UFC, eles têm 

prioridade sobre outros estudantes. 

 

4.1 Procedimentos metodológicos 

  

Dissertação é um tipo de trabalho científico e como tal, conforme dito por 

Marconi e Lakatos (2010, p.223) trata-se de um ―estudo teórico, de natureza reflexiva, requer 

sistematização, ordenação e interpretação dos dados. Por ser um estudo formal, exige 

metodologia própria do trabalho científico‖. 

Para que se tornasse mais clara a ordenação dos dados apresentados nesta 

pesquisa, prudente foi reservar uma seção que descrevesse o passo a passo utilizado para a 

análise do problema ao qual ela se propõe investigar. 

Os procedimentos metodológicos aqui descritos serão todas as ações adotadas 

para o alcance dos resultados obtidos e para o êxito das discussões apresentadas neste 

trabalho.  

                                                 
1 

 Informação disponível em http://cnpq.br/ em 24/03/2015.  
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Apresentaremos a caracterização e o corpus da pesquisa, bem como seus 

instrumentos de coleta, de tratamento e de análise de dados, o que inclui a abordagem do 

Currículo Lattes do CNPq.  

Ao considerar o problema de pesquisa delineado, nosso olhar voltou-se à 

investigação da trajetória acadêmica de estudantes bolsistas PIBIC/CNPq da UFC. Para tanto, 

recorremos inicialmente a uma exaustiva organização dos dados, seguida de uma minuciosa 

busca no Currículo Lattes, para persecução das etapas metodológicas que responderiam aos 

objetivos específicos. O detalhamento dos procedimentos adotados em cada uma dessas 

etapas será apresentado no decorrer desta seção. 

 

4.1.1 Coleta dos dados 

 

No contexto de coleta de dados, passamos por três etapas: a padronização dos 

dados, a definição da amostra e a consulta ao Currículo dos alunos na Plataforma Lattes do 

CNPq. 

 

4.1.1.1 Padronização 

 

Nesse momento, procedemos a uma exaustiva sistematização e padronização dos 

dados primários disponíveis nos arquivos da PRPPG/UFC. 

Preliminarmente, foi solicitado à Coordenadoria de TI da PRPPG/UFC a lista, ano 

a ano, com nome, curso, número de matrícula, e-mail, endereço eletrônico do Currículo Lattes 

e outras informações acessórias dos bolsistas PIBIC/CNPq das três vigências do Programa a 

serem estudadas (2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013). A recomendação maior nessa 

solicitação foi a de que esse tipo de bolsista fosse separado dos demais da Iniciação 

Científica, daqueles que possuem bolsas financiadas pela FUNCAP e pela UFC, ou mesmo 

daqueles que atuam voluntariamente na IC. 

O primeiro acesso a essa listagem se deu em 17 de dezembro de 2014, momento 

em que começamos a padronizar os nomes dos cursos. Havia cursos identificados por códigos 

e outros por nomes. Escolhemos trabalhar com os nomes porque os códigos correspondiam a 

uma classificação muito particular dos cursos. Nossa investigação não precisava considerar 

algumas particularidades de cada curso, já que desde o início pretendíamos incluí-los numa 

classificação mais ampla, que seria a de áreas do conhecimento definida pelo CNPq. A 

variedade de cursos (alguns com seus respectivos códigos e outros não) era tamanha que 
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precisávamos unificá-los, desprezando suas diversas variações, tais como a localização do 

campus, o turno, a modalidade, se presencial ou a distância, a denominação quanto aos tipos 

estabelecidos pelo sistema educacional brasileiro, se bacharelado ou licenciatura, por 

exemplo, e ainda outras fragmentações peculiares a alguns cursos, que se subdividem em 

áreas de estudo, como é o caso do curso de Letras com suas ramificações em línguas 

estrangeiras e nacional.  

A figura seguinte demonstra essa disposição irregular da identificação dos cursos, 

mas antes esclareça-se que tal irregularidade teve fim em 2014, quando a PRPPG/UFC incluiu 

a opção de autoescolha, a partir de uma lista fixa e oficial, no formulário on-line preenchido 

pelo orientador quando da indicação do bolsista. 

Figura 1 – Identificação dos cursos de graduação 

 

Fonte: da autora 

Feito isso, seguimos para identificação de gênero dos bolsistas tendo em vista essa 

informação não constar dos arquivos da PRPPG. Em caso de dúvida em nomes possivelmente 

utilizados para ambos os sexos, recorria-se ao Currículo Lattes e ao Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Aproveitou-se o ensejo para fazer uma revisão 
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gráfica dos nomes dos alunos, aqueles que, porventura apresentassem alguma necessidade de 

correção, foram conferidos também na Plataforma Lattes e no SIGAA. 

  Não foi detectada nenhuma homonímia, nem se cogitou essa ideia, pois não 

havia nomes repetidos dentro de uma mesma vigência. A repetição de nomes só foi observada 

de uma vigência para outra. Já que os três períodos de bolsa estudados (2010-2011, 2011-

2012 e 2012-2013) estavam dispostos em três tabelas diferentes no Excel, foi possível 

confirmar que a reincidência de nomes se justificava pela presença de um mesmo bolsista em 

mais de um período de bolsa. Para uma certificação completa dessa informação, foi checada a 

semelhança no número de matrícula ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do aluno bolsista.  

Todos os dados supramencionados são disponíveis na Plataforma Ícaro Moreira, 

com acesso restrito aos servidores que a administram.  

Moreira constitui-se em um software dinâmico, moderno e interativo de 

administração. Viabiliza não só o arquivamento dos dados, mas também o controle de todos 

os eventos necessários à operacionalização do Programa, tais como inscrição, seleção, 

julgamento dos projetos, recursos, relatórios e muitos outros procedimentos administrativos. 

Tudo executado e administrado por meio de interação on-line com os orientadores, bolsistas e 

avaliadores 
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Figura 2 – Layout da Plataforma Ícaro Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PIBIC/UFC 

 

Antes da implantação dessa plataforma, que ocorreu no ano de 2009, a 

PRPPG/UFC utilizava um sistema denominado Sistema Informatizado do Programa de Bolsas 

de Iniciação Científica (SIPIBIC), desenvolvido e mantido pela Secretaria de Tecnologia da 

Informação da UFC. Desse sistema hoje só existe um arquivo de dados com informações de 

bolsas concedidas no período dos anos de 2001 a 2009. Pode-se encontrar basicamente a 

vigência da bolsa, o nome do bolsista, o título do projeto de pesquisa, o nome do orientador, o 

tipo de bolsa (classificado quanto ao órgão de fomento), a confirmação de entrega do relatório 

final da pesquisa e a frequência do aluno à bolsa, como demonstra a figura abaixo: 
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Figura 3 –  Arquivo de dados remanescentes do SIPIBIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: da autora 

 

Essa exígua quantidade de dados arquivados para os períodos anteriores à 

utilização da Plataforma Ícaro Moreira foi a mais motivadora causa para que nossa 

investigação partisse de um período posterior ao ano de 2009. Selecionamos então, como ano 

inicial da amostra o ano de 2010, por entendermos que, um ano depois da implantação da 

referida plataforma, a operacionalização dos dados por ela gerenciados já estaria melhor 

consolidada.  

Ciente de que o ano inicial da amostra a ser escolhida para estudo seria o de 2010, 

buscou-se sua delimitação final com base em critérios que favoreceriam nossa investigação.   

 

4.1.1.2 Definição da amostra 

 

Vê-se que a viabilidade desta pesquisa passa pela delimitação de uma amostra para 
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estudo, o que vai ao encontro do pensamento de Gil (2008, p. 89): 

 

De modo geral, as pesquisas sociais abrangem um universo de elementos tão 

grande que se torna impossível considerá-los em sua totalidade. Por essa razão, nas 

pesquisas sociais é muito frequente trabalhar com uma amostra, ou seja, com uma 

pequena parte dos elementos que compõem o universo. 

 

Ainda que tivéssemos delimitado o tipo de bolsista, no caso somente bolsistas PIBIC 

do CNPq na UFC, e o período a ser investigado, a quantidade de dados era grande o bastante 

para a dimensão da pesquisa a que nos propomos. Assim, já confirmado que os bolsistas iriam 

ser agrupados em áreas do conhecimento, decidimos escolher o curso com maior quantitativo 

de bolsistas para representar a sua respectiva área. 

Faça-se uma ressalva para a área de Ciências da Saúde, em que o curso de Farmácia 

possui um número maior de bolsistas, mas escolhemos o curso de Medicina pelo fato de, 

previamente, em fase de teste da nossa hipótese, apresentar resultado curioso, tal como apenas 

um bolsista egresso do PIBIC encaminhar-se ao mestrado. Nosso entendimento é que a 

maioria dos bolsistas PIBIC dão continuidade à carreira acadêmica. Para buscar respostas 

futuras ao porquê de alunos de Medicina não seguirem a mesma trajetória da maior parte dos 

grupos investigados, tomamos essa decisão. 

Dessa forma, foram selecionados os seguintes cursos representativos das 8 áreas do 

conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias), Ciências Biológicas (Ciências Biológicas), 

Medicina (Ciências da Saúde), Ciências Exatas e da Terra (Química), Pedagogia (Ciências 

Humanas), Ciências Econômicas (Ciências Sociais Aplicadas), Engenharia Civil 

(Engenharias) e Letras (Linguística, Letras e Artes).  

Entende-se o procedimento de delimitação dessa amostra, seguindo os conceitos de 

Gil (2008, p. 94), como sendo uma amostragem por acessibilidade ou por conveniência, a 

qual ele define dizendo que:  

 

Constitui o menos rigoroso de todos os tipos de amostragem. Por isso mesmo é 

destituída de qualquer rigor estatístico. O pesquisador seleciona os elementos a que 

tem acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o universo. 

Aplica-se este tipo de amostragem em estudos exploratórios ou qualitativos, onde 

não é requerido elevado nível de precisão. 

 

Assim sendo pretendemos que as características do subconjunto composto por 598 

bolsistas dos cursos acima mencionados possam ser estimadas para o universo de bolsistas 

PIBIC/CNPq da UFC das três vigências em estudo (2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013). 

 Costa (2013) analisou, no que diz respeito ao destino dos egressos, apenas uma 
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vigência do PIBIC, mas optou por trabalhar com os bolsistas de todos os cursos de graduação 

da UFSC pertencentes ao Programa naquela universidade. Sua amostra foi composta, 

portanto, de 512 alunos, que em tamanho se assemelha à nossa amostra de 598. 

 

4.1.1.3 Consulta ao Currículo Lattes 

 

A Universidade Federal do Ceará não possui um acompanhamento ao aluno 

egresso do PIBIC, portanto, para conhecer a trajetória acadêmica dos bolsistas fez-se 

necessária a consulta ao Currículo Lattes. Então se iniciou uma cautelosa busca na Plataforma 

Lattes do CNPq, reproduzindo-se aqui a metodologia abordada por Pires (2008, p. 12), que 

chamou essa busca de ―perseguição aos egressos‖ ou ―caça aos egressos‖, como ela própria 

descreve em sua pesquisa: 

 

Concentramos, assim, nossos esforços na totalidade de 127 egressos do 

PIBIC/UNEB. Iniciamos o que chamamos de ―perseguição aos egressos‖ ou ―caça 

aos egressos‖. Primeiro tentamos localizá-los pela Plataforma Lattes do CNPq, mas 

tivemos pouco sucesso. Levantamos hipóteses para o ocorrido: os nomes dos 

egressos não estão informados corretamente, o que inviabiliza a busca; os egressos 

não atualizam seus Lattes; não se tornaram pesquisador/professor. 

 

O pouco sucesso alegado por Pires (2008) nas tentativas de localização dos 

egressos não se repetiu neste trabalho. Primeiro registra-se que todos os bolsistas quando 

ingressam no PIBIC devem cadastrar seu currículo na Plataforma Lattes do CNPq, isso é 

obrigatório para o recebimento da bolsa; depois, salienta-se que dispúnhamos do endereço do 

Currículo Lattes de cada um dos bolsistas, pois, no ato de preenchimento do Formulário On-

line do PIBIC na Plataforma Ícaro Moreira, deve ser fornecido pelo orientador o endereço 

eletrônico do Lattes do aluno. As dificuldades encontradas, nesse aspecto de localização do 

bolsista no Lattes, foram a inserção incorreta de cinco endereços eletrônicos no sistema da 

UFC. 

Em três casos, havia o endereço do Lattes do orientador e não do aluno, e nos 

outros dois foram fornecidos o endereço da página inicial da Plataforma Lattes. Isso não se 

constituiu em problema para a pesquisa, porque, quando buscados os currículos pelo nome do 

aluno, eles foram imediatamente encontrados. 

Essa ―caça aos egressos‖ na Plataforma Lattes se deu no período de 25/03/2015 a 

06/04/2015, ocasião em que o CNPq ainda não havia adotado para essa plataforma a 

exigência de um código de segurança para cada consulta, o que trouxe menos dificuldades ao 
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nosso trabalho. 

Borba et al. (2011, p. 4) também se utilizaram desse método de busca do 

Currículo Lattes. Os autores alegam que de 558 bolsistas PIBIC buscados, 382 egressos foram 

encontrados. Assim acreditamos que o arquivamento do endereço eletrônico do Currículo 

Lattes de todos os bolsistas na Plataforma Ícaro Moreira foi um ponto favorável ao êxito nessa 

etapa da pesquisa.    

Há duas observações importantes a se fazer quanto ao procedimento aqui adotado 

de ―perseguição aos egressos‖ na Plataforma Lattes: a primeira diz respeito à confiabilidade 

das informações inseridas no Currículo Lattes, e a segunda é em relação à atualização dessas 

informações.    

Costa (2013, p. 118), que também abordou a metodologia de consulta ao Lattes 

em sua pesquisa na UFSC, alerta para essa confiabilidade das informações contidas no 

currículo em questão: 

É preciso ter em mente que a inserção das informações sobre a formação acadêmica, 

destino e produção científica cabe individualmente a cada egresso. Que a postagem 

do currículo na Plataforma configura-se uma prerrogativa pessoal de cada 

pesquisador. Logo, os dados apurados dependem do fato de que cada egresso tenha 

feito essa inserção de forma adequada e no tempo devido. 

 

Dessa forma, estimamos para esta pesquisa, que as informações aqui apresentadas 

que sejam oriundas do Lattes possuam a fidedignidade que a elas creditamos. Aproveita-se 

aqui para registrar que informações incompletas e/ou equivocadas que tenham se apresentado 

no Currículo Lattes foram checadas nos sistemas de controle acadêmico da UFC.   

  Nas palavras de Costa (2013), erros e limitações relativas a informações não 

fidedignas são imponderáveis, mas se supõe que sejam inerentes a qualquer pesquisa e 

acrescenta que, em oposição a isso, um Currículo Lattes devidamente atualizado corrobora o 

pressuposto desse tipo de pesquisa em constatar que os egressos prosseguiram nos diversos 

níveis da carreira acadêmica. 

 Sabe-se que o Currículo Lattes constitui hoje uma espécie de ―vitrine‖ do 

pesquisador, que expõe toda sua experiência científica, portanto é de seu interesse mantê-lo 

fidedigno e atualizado, pois ele será parâmetro para tudo na vida cientifica, inclusive critério 

de financiamento por órgãos de fomento. Assim, dispõe o CNPq quando assevera que: 

 

O Currículo Lattes se tornou um padrão nacional no registro da vida pregressa e 

atual dos estudantes e pesquisadores do País, e é hoje adotado pela maioria das 

instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa do País. Por sua 

riqueza de informações e sua crescente confiabilidade e abrangência, se tornou 

elemento indispensável e compulsório à análise de mérito e competência dos pleitos 
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de financiamentos na área de ciência e tecnologia. (CONSELHO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2015, p. 42)  

 

Assim sendo, a Plataforma Lattes se tornou estratégica não só para as atividades 

de planejamento e gestão, mas também para a formulação das políticas do Ministério de 

Ciência e Tecnologia e de outros órgãos governamentais da área de ciência, tecnologia e 

inovação, já que se constitui em uma base de dados integrada, com cadastro de currículos, de 

grupos de pesquisa e de instituições. 

Manter o Currículo Lattes atualizado demonstra, portanto, o interesse do jovem 

bolsista da Iniciação Científica em prosseguir na carreira de pesquisador. Essa atualização do 

Lattes foi analisada por Costa (2013, p. 141) em sua pesquisa: 

 

Outra análise a se destacar nesse início diz respeito à data de atualização do 

Currículo Lattes por parte dos egressos. Um Currículo Lattes atualizado aponta o 

interesse do egresso em continuar alimentando suas informações acadêmicas de 

forma contínua na base de dados do CNPq e, consequentemente, sinaliza sua efetiva 

continuidade na atividade ligada à academia. 

 

 Na presente pesquisa também observamos as datas de atualização do Currículo Lattes, 

porque a compreendemos como um importante indicador do interesse dos bolsistas 

PIBIC/CNPq da UFC na continuidade de sua carreira acadêmica.  

Por fim, após definida a amostra e extraídas as informações necessárias do Currículo 

Lattes — data de atualização do Lattes, ano de conclusão da graduação, ano de ingresso e de 

conclusão do mestrado — acrescidos a isso, o ano de nascimento e o sexo dos bolsistas, 

identificados por números e dispostos em suas respectivas áreas do conhecimento, os dados 

coletados foram exportados e organizados no software aplicativo Excel®, e, em seguida, deu-

se à sua análise utilizando-se estatísticas descritivas (tabelas, gráficos e medidas de tendência 

central e dispersão), usando-se o pacote computacional estatístico SPSS for Windows versão 

19.0. 

 

4.2 Características gerais dos bolsistas PIBIC/CNPq da UFC 

 

Pretende-se aqui descrever características gerais dos bolsistas PIBIC/CNPq da 

UFC, conhecendo-os quanto à forma como estão distribuídos nos cursos de graduação e suas 

respectivas áreas do conhecimento, quanto ao sexo, à idade e ao tempo que permanecem no 

Programa. 
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4.2.1 Distribuição dos bolsistas PIBIC/CNPq no período de 2010-2013 

 

Nesse período, observamos as vigências de 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013. 

Na primeira, a UFC possuía 580 bolsas PIBIC/CNPq; na segunda, a universidade teve um 

aumento de 5 bolsas, passando a 585 bolsas, que se manteve constante no ano seguinte.  

Chamou-nos atenção um decréscimo de 19 bolsas na vigência imediatamente 

posterior ao nosso período de estudo, não pesquisamos a fundo essa redução, mas nos foi 

informado pela Coordenadoria de Pesquisa da PRPPG/UFC que isso aconteceu pela não-

indicação de bolsistas por parte de alguns orientadores em tempo hábil para a 

operacionalização do PIBIC pelo CNPq, portanto, as bolsas foram transferidas a outras 

instituições. Hoje, essa ocorrência é evitada, transferindo-se a bolsa para um outro 

pesquisador que disponha de cota para tal. 

Assim, a cota atual de 595 bolsas PIBIC/CNPq se mantém constante desde o ano 

de 2014, como demonstra o gráfico a seguir: 

    Gráfico 1 - Distribuição das bolsas PIBIC/CNPq por vigência do Programa na UFC 

 

     Fonte: elaborado pela autora. 

 

Vejamos a tabela a seguir com o quantitativo de bolsistas distribuídos por curso de 

graduação e agrupados nas suas respectivas áreas do conhecimento. 

Tabela 1 – Quantitativo de bolsistas por curso de graduação nas vigências 2010-2011, 2011-

2012 e 2012-2013 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

CURSO 2010 2011 2012 TOTAL 
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

AGRONOMIA 42 46 41 129 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 24 24 26 74 

ENGENHARIA DE PESCA 22 21 15 58 

ZOOTECNIA 11 11 10 32 

ECONOMIA DOMÉSTICA 5 1 4 10 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 39 33 41 113 

OCEANOGRAFIA 13 13 8 34 

CIENCIAS AMBIENTAIS 0 4 3 7 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

MEDICINA 47 49 58 154 

FARMÁCIA 51 56 53 160 

ENFERMAGEM 39 43 42 124 

ODONTOLOGIA 27 23 28 78 

EDUCAÇÃO FÍSICA 4 0 1 5 

FISOTERAPIA 1 0 0 1 

CIÊNCIAS EXATAS E DA 

TERRA 

QUÍMICA 59 61 59 179 

FÍSICA 41 35 19 95 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 28 20 16 64 

MATEMÁTICA 14 10 11 35 

GEOLOGIA 8 9 7 24 

ESTATÍSTICA 4 3 1 8 

FINANÇAS 0 0 2 2 

SISTEMAS E MÍDIAS DIGITAIS 0 0 2 2 

CIÊNCIAS HUMANAS 

 

PEDAGOGIA 20 14 21 55 

GEOGRAFIA 17 18 12 47 

CIÊNCIAS SOCIAIS 17 14 12 43 

PSICOLOGIA 9 8 13 30 

FILOSOFIA 11 9 5 25 

HISTÓRIA 8 9 6 23 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS 

 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 10 13 8 31 

DIREITO 7 11 7 25 

ADMINISTRAÇÃO 9 5 10 24 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 4 5 6 15 

CIÊNCIAS CONTABEIS 3 5 5 13 

BIBLIOTECONOMIA 4 3 5 12 

ARQUITETURA E URBANISMO 0 1 1 2 

CINEMA E AUDIOVISUAL 1 1 0 2 

CIÊNCIAS ATUARIAIS 0 1 0 1 

ENGENHARIAS 

 

 

ENGENHARIA CIVIL 35 24 28 87 

ENGENHARIA QUÍMICA 21 30 30 81 

ENGENHARIA ELÉTRICA 31 15 14 60 
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 ENGENHARIA DE 

TELEINFORMÁTICA 

9 13 13 35 

ENGENHARIA METALÚRGICA 10 11 10 31 

ENGENHARIA MECÂNICA 4 13 11 28 

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 3 4 5 12 

ENGENHARIA DE ENERGIAS E 

MEIO AMBIENTE 

0 3 3 6 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 0 1 1 2 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

MECÂNICA 

0 0 0 0 

LINGUÍSTICA, LETRAS E 

ARTES 

 

LETRAS 6 14 8 28 

LETRAS - PORTUGUÊS - INGLÊS 4 0 4 8 

LETRAS - PORTUGUÊS - 

ESPANHOL 

2 1 5 8 

LETRAS - PORTUGUÊS – 

LITERATURA 

4 0 1 5 

LETRAS - PORTUGUÊS 3 0 4 7 

LETRAS - PORTUGUÊS - 

FRANCÊS 

2 0 1 3 

LETRAS - PORTUGUÊS - 

ITALIANO 

2 0 0 2 

LETRAS - PORTUGUÊS - ALEMÃO 1 0 0 1 

MULTIDISCIPLINAR BIOTECNOLOGIA 6 11 14 31 

  742 719 712 2173 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Consta nessa tabela todos os alunos que passaram pela bolsa em cada ano, mesmo 

aqueles que não permaneceram por toda vigência e foram substituídos, como também seus 

substitutos. Esses números podem sofrer influência da rotatividade de bolsistas dentro de 

determinada área, haja vista não conhecermos o número de substituições. Tal informação está 

disponível na Plataforma Ícaro Moreira apenas para consulta individual que consta de um 

arquivo anexo em formato PDF, portanto, a extração de um relatório exclusivo com essa 

informação não é possível no atual formato do sistema.  

Ao observar a Tabela 1, veem-se alguns números maiores que outros. Apontamos 

dentro de cada área do conhecimento aquele com maior número de bolsistas. Assim temos, 

Agronomia, com 129 bolsistas (Ciências Agrárias); Ciências Biológicas, possui 113 (Ciências 

Biológicas); Medicina, 154 (Ciências da Saúde), Ciências Exatas e da Terra, 179 (Química); 

Pedagogia, 55 (Ciências Humanas), Ciências Econômicas, 31 (Ciências Sociais Aplicadas), 
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Engenharia Civil, 87 (Engenharias); e Letras, com 62 bolsistas (Linguística, Letras e Artes).  

Somente esses cursos juntos já somam um total de 810 bolsistas para o período 

estudado, cujo total é de 2173, ou seja, esses bolsistas representam 37,27% do número total de 

alunos vinculados ao PIBIC/CNPq nessas três vigências 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013. 

Já que elegemos como amostra a ser estudada os bolsistas de cursos com maior 

quantitativo de bolsistas, foram esses acima citados os escolhidos. Esclarece-se que esse 

número passou de 810 para 598 bolsistas quando foram juntadas as três vigências, haja vista 

que muitos nomes se repetiam de uma vigência para outra por conta das renovações das 

bolsas.  

 Ressalta-se que na área de Linguística, Letras e Artes há registro de bolsas 

PIBIC/CNPq somente para o Curso de Letras, ainda que a UFC já possuísse, no período 

estudado, outros cursos de graduação nessa área, como exemplo o Curso de Teatro – 

Licenciatura cuja criação se deu em 2009. 

Certamente, esses números de bolsistas poderiam ser melhor observados se tivéssemos 

o número de alunos matriculados em cada curso de graduação no período, para assim ter-se 

uma ideia da proporção entre bolsas e alunos. 

No entanto, se voltarmos nosso olhar à distribuição dos bolsistas por área do 

conhecimento, teremos uma discrepância maior, haja vista não haver uma divisão tão 

equitativa do número de bolsas. Vejamos o gráfico abaixo. 

Gráfico 2 - Distribuição de bolsistas PIBIC/CNPq de 2010 a 2012 na UFC por área do 

conhecimento 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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São oito áreas do conhecimento acrescidas da Multidisciplinar, que na UFC é 

representada apenas pelo curso de Biotecnologia. Observa-se uma maior concentração de 

bolsas na área de Ciências da Saúde, com 24% das bolsas, à qual pertence cinco cursos de 

graduação – Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Odontologia. 

 Em segundo lugar, com 19%, encontram-se as Ciências Exatas e da Terra, 

representadas pelos cursos de Ciência da Computação, Estatística, Física, Finanças, Geologia, 

Química, Química Industrial, Matemática, Matemática Industrial, Sistemas e Mídias Digitais . 

 Imediatamente, seguem-se as Engenharias, com uma cota de 16% das bolsas, e 

representada pelos cursos de Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de 

Produção Mecânica, Engenharia de Energias e Meio Ambiente, Engenharia de Software, 

Engenharia de Teleinformática, Engenharia Elétrica, Engenharia Química e Engenharia 

Mecânica, Engenharia Metalúrgica.  

 Com a quarta maior fatia de bolsas (14%), as Ciências Agrárias são representadas 

por Agronomia, Engenharia de Pesca, Engenharia de Alimentos, Economia Doméstica (curso 

em processo de extinção neste ano de 2015) e Zootecnia.   

Às Ciências Humanas coube o quinto maior percentual, 10%, para os cursos de 

Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História, Pedagogia e Psicologia. 

Às Ciências Biológicas foram destinados 7% das bolsas. Interessante notar que 

com apenas três cursos, Ciências Ambientais, Ciências Biológicas e Oceanografia, essa área 

chega a ter uma cota superior às Ciências Sociais Aplicadas, que detém 6% e abrange 10 

cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Cinema e Audiovisual, 

Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito e 

Secretariado Executivo, sendo que este último não possuía para o período estudado nenhum 

bolsista PIBIC/CNPq. 

A área de Linguística, Letras e Artes detém 3% das bolsas PIBIC/CNPq, somente 

com o curso de Letras e suas diversas subdivisões, de acordo com a língua estudada. Para o 

período estudado, somente houve bolsas na modalidade pesquisada para esse curso, os demais 

cursos abrangidos por essa área não apresentaram cadastro de bolsistas PIBIC/CNPq. 

O curso de Biotecnologia, que representa a área Multidisciplinar, possui a menor 

cota de bolsas PIBIC/CNPq, apenas 1%, mas se levarmos em consideração que se trata de um 

curso criado em 2009, cujas atividades da primeira turma somente se iniciaram em 2010, e 

ainda que possui um programa de pós-graduação mestrado e doutorado avaliados pela CAPES 

com nota 4, confirmamos sua força na pesquisa científica na UFC. Entretanto, por espelhar-se 

esta investigação em relevantes pesquisas feitas em outros estados brasileiros, as quais não se 
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utilizaram da área multidisciplinar, resolvemos não incluí-la na amostra estudada pela falta de 

parâmetros que se apresentaria e possivelmente impediria um estudo mais bem fundamentado 

dessa área. 

 

4.2.2 Sexo dos bolsistas 

 

A amostra foi constituída de 598 alunos bolsistas PIBIC/CNPq, dos quais 319 

(53,3%) são do sexo feminino, nas seguintes áreas do conhecimento: Ciências Agrárias, 

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, 

Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias e Linguística, Letras e Artes, conforme distribuição 

na tabela seguinte. 

Tabela 2 - Bolsistas segundo a área do conhecimento por sexo 

Área do 

conhecimento 

Sexo Total 

Feminino Masculino   

N % N % N % 

Ciências Agrárias 4

2 

4

4,2 

5

3 

5

5,8 

9

5 

1

00,0 

Ciências Biológicas 4

5 

5

2,3 

4

1 

4

7,7 

8

3 

1

00,0 

Ciências da Saúde 6

2 

5

3,9 

5

3 

4

6,1 

1

15 

1

00,0 

Ciências Exatas e da 

Terra 

6

4 

5

6,6 

4

9 

4

3,4 

1

13 

1

00,0 

Ciências Humanas 4

2 

9

3,3 

3 6

,7 

4

5 

1

00,0 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

1

4 

6

3,6 

8 3

6,4 

2

2 

1

00,0 

Engenharias 1

5 

2

1,4 

5

5 

7

8,6 

7

0 

1

00,0 

Linguística, Letras e 

Artes 

3

5 

6

7,3 

1

7 

3

2,7 

5

2 

1

00,0 

Total 3

19 

5

3,3 

2

79 

4

6,7 

5

98 

1

00,0 

Contagem do percentual dentro da área do conhecimento 

Fonte: elaborado pela autora 
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Quando apreciados os números no seu total, há uma prevalência de bolsistas do 

sexo feminino (53,3%), o que ratifica os resultados obtidos por Guedes (2007, p. 32), que 

afirmava haver no período de 2000 a 2005 um grupo de bolsistas PIBIC formado por 1.411 

alunos do sexo masculino e 1.588 do sexo feminino.  

A partir da observação dentro de cada área do conhecimento, esse resultado sofreu 

algumas variações, visto que, em alguns casos, há áreas que tradicionalmente se mantêm com 

atuação predominante de um ou outro sexo. Esse é o caso da área de Linguística, Letras e 

Artes e a de Ciências Humanas, que se apresentaram na amostra com uma representação 

feminina de 67,3% e de 93,3%, respectivamente, em confronto com 32,7% e 6,7% bolsistas 

do sexo masculino. Essa mesma discrepância ocorreu com as Engenharias, mas nela há uma 

prevalência do percentual masculino, 78,6%, enquanto o sexo feminino possui apenas 21,4% 

das bolsas. Nas Ciências Sociais Aplicadas também apareceram mais mulheres que homens, 

com um percentual de 63,6% e 36,4% respectivamente. 

As Ciências Biológicas e as Ciências da Saúde apresentam os valores mais 

equânimes, sendo o grupo de mulheres composto de 52,3% e 53,9%, respectivamente, e o de 

homens 47,7% e 46,1%. Ainda assim, há uma predominância do sexo feminino. O que não 

aconteceu nas Ciências Agrárias, que apresentou um percentual de 44,2% de representantes 

do sexo feminino e de 55,8% do masculino, o que demonstra uma inversão dos resultados 

apontados por Guedes (2007, p. 31), em que havia para um grupo de 183 mulheres um 

número de 141 homens. 

Essa predominância de 6,6% do sexo feminino no PIBIC da UFC se apresenta 

sutilmente maior do que aquela apresentada na Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), onde, segundo Costa (2013, p. 120), a presença do sexo feminino no PIBIC é 3,26% 

superior à do masculino. Quando observadas as áreas do conhecimento, a UFSC aponta para 

um percentual maior do gênero masculino em somente duas áreas, Engenharias (71,61%) e 

Ciências Exatas e da Terra (62,58%); na UFC, isso acontece em Engenharias (78,6%) e 

Ciências Agrárias (55,8%). 

Na avaliação nacional do PIBIC desenvolvida por Arágon (1999, p. 11), há um 

percentual de 51% de bolsistas do sexo feminino, isso se mostrou relevante para o 

pesquisador, visto que em programas como o REU americano as bolsistas de sexo feminino 

não superam 45%. 

A representação majoritária do gênero feminino no PIBIC da UFC vai ao encontro 

das ações fomentadas pelo CNPq, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), 

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e Ministério da Educação (MEC) relativas à 



 

67 

promoção da participação das mulheres no campo das ciências e carreiras acadêmicas, que é o 

caso do Programa Mulher e Ciência lançado em 2005. 

 

4.2.3 Idade dos bolsistas 

 

Outro aspecto analisado foi o indicador idade dos bolsistas no período de 

atividade da bolsa, contudo tal estudo foi prejudicado pela ausência de data de ingresso dos 

alunos na bolsa. Mas, considerando que dispúnhamos da data de nascimento de cada um, 

estabelecemos como ponto médio da amostra o ano de 2011 e calculamos a idade média. Veja 

tabela a seguir: 

Tabela 3 - Idade dos bolsistas com referência ao ponto médio 2011 * 

Número de 

Bolsistas 

Idade Mínima Idade Máxima Idade Média Desvio padrão 

598 15 46 22 3 

* Calculada tomando-se o ponto médio nos anos 2010 a 2012 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Foi constatado que no ano de 2011 o mais jovem bolsista possuía 15 anos de idade 

e o mais velho 46, o que resultou em uma idade média de 22 anos. Faixa etária muito próxima 

daquela apresentada por Aragón, Martins e Velloso (1999, p.11) quando descreveu as 

características básicas dos bolsistas PIBIC, que era a de 23,6 anos, não importando a que 

região do País pertencia, nem a dependência administrativa da instituição de ensino/pesquisa a 

qual estava vinculado. Mais da metade dos bolsistas pesquisados pelo autor estavam entre 20 

e 23 anos de idade e 33,5% entre 24 e 27.  

Costa (2013, p. 121) informa que os bolsistas PIBIC na UFSC possuem uma idade 

média de 21 anos ao ingressarem na bolsa e acrescenta que essa idade também foi a detectada 

por Neder (2001). Assim sendo, os bolsistas da UFC estariam numa faixa etária intermediária 

entre as idades apontadas por esses três pesquisadores.  

É importante registrar que essa idade máxima de 46 anos é atribuída a uma aluna 

das Ciências Agrárias que já havia concluído, na década de 1980, o curso superior de 

Agronomia no estado de São Paulo, e retornou anos depois a esse curso na Universidade 

Federal do Ceará. Salienta-se ainda o fato de a regulamentação atual do PIBIC, que é a 

mesma vigente ao momento da graduação da aluna na UFC, a RN-017/2006, não fazer 

nenhum tipo de restrição à idade do bolsista, o que foi abolido em 2001 por determinação 
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judicial. Dessa forma, um bolsista com mais idade e, no caso em questão, com uma graduação 

já concluída, pode contribuir com sua experiência para o Programa. Aliás, ter cursado ou 

cursar uma outra graduação também foi uma restrição extinta das normas do PIBIC. 

Quando observada a idade com que esses alunos concluíram a graduação, teremos 

uma média de 25 anos, com um desvio padrão de 3, tanto para o grupo feminino quanto para 

o masculino. Foram aferidas aqui obviamente a idades somente daqueles que concluíram a 

graduação, que somam um total de 270 alunos, sendo 154 do sexo feminino e 116 do 

masculino. A mais jovem bolsista concluiu a graduação com 20 anos e a mais velha com 37. 

Enquanto no grupo masculino, a menor idade encontrada foi de 21 e a maior 35. 

Conhecer a idade de conclusão da graduação desses bolsistas nos possibilitou uma 

relativização da idade de ingresso daqueles que estão cursando o mestrado e a de titulação 

daqueles que cursaram por completo esse nível de pós-graduação, uma vez que o término 

dessa primeira etapa antecipa as demais e as influencia. Quanto mais jovens concluem a 

graduação, com menos idade também se titularão mestres e doutores, antecipando assim a 

consolidação de sua formação científica, cuja trajetória se iniciou na graduação.   

 

4.2.4 Tempo de permanência na bolsa 

 

Outra característica importante a ser observada é a permanência do aluno na bolsa, 

visto que a continuidade de um determinado projeto poderá definir o aprimoramento da 

pesquisa a que se propõe e ainda contribuirá para uma  

preparação maior do jovem estudante à pós-graduação.  

Observamos então como se deu a permanência dos bolsistas da nossa amostra 

durante as vigências 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013.  

Tabela 4 – Bolsistas segundo tempo de permanência na bolsa 

Número de vigências Número de bolsistas 

1 Vigência 422 

2 Vigência 140 

3 Vigência 36 

 TOTAL = 598 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Observa-se na Tabela que dos 598 bolsistas da amostra, a maior parte deles, 422 

(70,56%) participaram de apenas uma vigência do PIBIC/CNPq da UFC. Enquanto 140 
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(23,41%) estiveram em duas vigências do Programa, sendo 135 em vigências consecutivas e 5 

em vigências alternadas. Somente 36, ou seja, 6,02% dos bolsistas, participaram das três 

vigências estudadas. 

Podemos observar ainda como aconteceram as renovações das bolsas nessas três 

vigências de acordo com cada área do conhecimento. Vejamos a tabela seguinte: 

Tabela 5 – Bolsistas segundo tempo de permanência na bolsa por área do conhecimento 

Área do 

Conhecimento 

1 Vigência 2 Vigências 3 Vigências Total de 

Bolsistas 

Ciências Agrárias    65 68,42% 26  27,36% 4  4,21% 95 

Ciências Biológicas    64 74,41% 17 19,76% 5  5,81% 86 

Ciências da Saúde    80  69,56% 31  26,95% 4 3,47% 115 

Ciências Exatas e da 

Terra 

   64  56,63% 32  28,31% 17  15,04% 113 

Ciências Humanas    37  82,22% 6 13,33% 2  4,44% 45 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

   13 59,09% 9  40,90% - - 22 

Engenharias    54 77,14% 15 21,42% 1 1,42% 70 

Linguística, Letras e 

Artes 

   45  86,53% 4 7,69% 3  5,76% 52 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Todas as áreas apresentaram uma maior concentração de bolsistas em apenas uma 

vigência do Programa, sendo que as Ciências Exatas e da Terra apresentaram o menor 

percentual nessa categoria (56,63%). 

A maior parte das áreas possuíram de 20 a 30% de bolsistas concentrados em 2 

vigências do Programa. Ciências Biológicas se apresentaram com um percentual muito 

próximo do geral, Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes tiveram os menores 

percentuais, com 13,33% e 7,69%, respectivamente. Somente Ciências Sociais Aplicadas se 

destacaram com um percentual de 40,90%, o que indica que quase a metade dos seus bolsistas 

estiveram em duas vigências, mas por outro lado, não tiveram um aluno sequer que se 

mantivesse nas três vigências. 

Quando observamos os bolsistas que permaneceram nas três vigências em estudo, 

foi Ciências Exatas e da Terra a área que apareceu com o maior percentual (15,04%), o que 

aponta essa área como a que possui uma maior prorrogação da bolsa. Ainda que seja um 
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percentual baixo, ganha relevância quando relacionado às outras áreas, que se apresentaram 

com praticamente um terço desse valor, um percentual próximo a 5%, exceto as que tiveram 

ainda menos que isso, que foi Ciências da Saúde, com 3,47%, Engenharias, 1,42%, e Ciências 

Sociais Aplicadas que não teve nenhum bolsista que permanecesse por todo o período 

estudado. 

Na pesquisa de Aragón, Martins e Velloso (1999, p. 15), as Ciências Sociais 

Aplicadas tiveram resultado oposto, pois juntamente com Ciências Exatas e da Terra se 

mostraram com o maior percentual de renovações de bolsa. Entretanto, o pesquisador afirma 

que, no geral, não há uma longa permanência dos bolsistas, que ele classifica como novos ou 

velhos, de acordo com o tempo de permanência na bolsa: 

Quando a análise é feita levando-se em conta as áreas de conhecimento, 

estabelece-se que todas as áreas apresentam altas proporções de bolsistas novos, sobressaindo 

dentre elas, as de Linguística, Letras e Artes, Engenharias e Humanas, que apresentaram 70% 

de seus bolsistas como sendo novos. Para o caso das Humanas é válido lembrar que é a área 

em que mais se encontram bolsistas velhos. No outro extremo, ainda que com poucas 

diferenças no que diz respeito às demais áreas, Exatas e da Terra (34,3%) e Sociais Aplicadas 

(32,4%) aparecem tendo um pouco mais de alunos que renovaram a bolsa.  

No estudo feito por Costa (2013) na UFSC, 55,98% dos alunos não renovaram 

suas bolsas. Esse percentual na UFC foi bem maior, de 70,56%. Há de se considerar que o 

período investigado pelo referido autor, quanto à duração da bolsa, foi do ano de 1990 até o 

de 2012, o que abre as possibilidades de resultados para um maior número de renovações da 

bolsa PIBIC.    

Considerando que nossa pesquisa tomou por base apenas 3 vigências do PIBIC, 

período que não chega a corresponder o tempo de duração da maioria dos cursos de graduação 

da UFC, e que quase metade (48,9%)  dos alunos da nossa amostra concluíram a graduação 

ainda durante as três vigências estudadas, contando-se até o ano de 2012, acreditamos que o 

número de renovações, se investigado um período maior, seria muito superior ao resultado 

aqui obtido. Veja tabela a seguir: 
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      Tabela 6 – Distribuição dos bolsistas por ano de conclusão da graduação 

Ano Número de Bolsistas % 

2010 29 10,8 

2011 56 20,7 

2012 47 17,4 

2013 97 35,9 

2014 41 15,2 

Total 270 100,0 

                                 Fonte: elaborado pela autora 

A pesquisa revelou que um percentual significativo de concludentes nos anos 

correspondentes ao estudo. Até o ano de 2012, já havia 48,9%; se incluído o ano de 2013, esse 

percentual pode se elevar a 84,8 %. Entretanto, essa inclusão pode ser perigosa para nossa 

observação, uma vez que a vigência 2012-2013 do PIBIC termina em agosto de 2013 e não 

sabemos em que mês se deu a colação de grau dos estudantes. Tanto pode ter sido no primeiro 

semestre quanto no segundo, sendo neste caso fora das vigências aqui pesquisadas.  

Se esse percentual de conclusão amplia o universo de graduados, e, 

consequentemente, pode aumentar as chances de encaminhamento dos bolsistas para a pós-

graduação, por outro lado, pode ter comprometido a visualização desse processo de renovação 

das bolsas PIBIC na instituição pesquisada. 

Faz-se necessário considerar que o mais expressivo percentual de conclusão da 

graduação está no ano de 2013, em que 35,7% dos alunos graduados encerraram essa etapa. 

Se somarmos os anos de 2013 e 2014, que são os mais próximos ao ano corrente, teremos que 

51,1%, ou seja, mais da metade da amostra concluiu a graduação há em média dois anos, o 

que pode nos dizer que um número significativamente maior de bolsistas ainda pode se dirigir 

à pós-graduação.  

Mesmo diante dessas considerações, ressalta-se que o resultado que encontramos 

para alunos que não renovaram suas bolsas (70,56%) é muito próximo aos resultados obtidos 

por Aragón, Martins, Velloso (1999, p. 15), o que esse autor chama de percentual de bolsistas 

novos. 

Cabe, neste momento, uma referência às entrevistas realizadas com os 

coordenadores institucionais do PIBIC sobre o tempo que os bolsistas permanecem 

com a bolsa. Segundo esses coordenadores, a entrada de novos bolsistas supera a 

renovação das bolsas por mais um período, que gira em torno de 50% a 70% de 

novos bolsistas, informação que coincide com os dados da nossa pesquisa, que 

detectou, dentre os bolsistas da amostra, 68,7% de bolsistas novos. 
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Quando nos referimos aos alunos que permaneceram com as bolsas, foi constado 

que 176 bolsistas (29,43%) da amostra estudada renovaram suas bolsas, 140 (23,41%) por 

duas vigências e 36 (6,02%) por três. Segundo Costa (2013), que em seu estudo na UFSC, 

confirmou que 44,03% permanecerão por mais de uma vigência no Programa. Dessa 

permanência na bolsa, pode-se inferir que houve: 

 

Uma quantidade expressiva de aluno que buscou permanecer no programa o maior 

tempo possível. Sinaliza, ainda, o interesse dos professores orientadores em manter 

seus bolsistas pelo maior tempo possível. Por fim, permite a dedução de que o 

programa obteve sucesso em ―fidelizar‖ o aluno de graduação pelo maior tempo 

possível no programa, o que não deixa de ser uma manifestação do sucesso do 

programa ao longo desse período, na medida em que continuidade do bolsista é 

sempre desejável para o sucesso do programa. (COSTA, 2013, p. 125) 

 

Na pesquisa de Aragón, Martins, Velloso (1999, p. 15) também se confirma o 

interesse dos orientadores pela renovação das bolsas, para possibilitar a continuidade dos 

projetos iniciados, já que um ano é pouco para a execução total de uma pesquisa de qualidade: 

 

Contudo, os coordenadores opinam para a renovação da bolsa, por mais um período, 

instrumento importante não só para a continuidade de um trabalho, como também 

um mecanismo de controle da qualidade dos bolsistas. Assim, quando questionados 

sobre o tempo que deveria ter uma bolsa de iniciação científica, o comentário geral 

foi que um ano é pouco para a finalização de um trabalho de qualidade. A forma 

sugerida para bolsa de ―1 ano, renovável por igual período‖ foi fortemente apontada 

como mecanismo ideal para a continuidade dos bons alunos e o corte daqueles que 

não se destacarem.  

 

Entendemos que além de todas as vantagens enumeradas pelos autores 

supramencionados, a renovação das bolsas PIBIC contribuirá para a melhor preparação dos 

alunos para os cursos de pós-graduação, o que constitui objetivo do Programa. Segundo 

Aragón, Martins, Velloso (1999, p. 45), esse tempo de bolsa não diferenciou substantivamente 

o tempo médio despendido pelos bolsistas para chegar ao mestrado, pois todos os ex-PIBIC 

mantiveram uma média de 1,2 anos para o feito, mas o autor acredita que: 

 

É possível que a duração da bolsa tenha outros reflexos na formação, como por 

exemplo na qualidade da pesquisa que desenvolvem na graduação ou no 

desempenho acadêmico no mestrado, mas tais tipos de análise não foram 

contempladas no desenho da presente pesquisa, demandando outro tipo de estudo.  

 

Na presente pesquisa também não foram entrecruzadas essas informações do 

tempo de bolsa com essas nuances descritas acima por Aragón, Martins, Velloso (1999), mas 

passaremos agora a estudar, sob a perspectiva de que, participar do PIBIC/CNPq na UFC 

favoreceu a continuidade dos estudos acadêmicos dos alunos bolsistas. Desse modo, como se 
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deu o encaminhamento desses estudantes ao mestrado, verificando o tempo decorrido do 

término da graduação para chegar a essa etapa, idade de ingresso e instituição de destino. 

 

4.3 Encaminhamento de bolsistas PIBIC/CNPq para a pós-graduação stricto sensu, em 

nível de mestrado 

 

Sabemos que se constitui como objetivo geral do PIBIC, estabelecido em sua 

norma regulamentadora RN-017/2006 – Anexo III, contribuir para a formação de recursos 

humanos para a pesquisa e para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a 

qualquer atividade profissional. 

No que diz respeito à formação de recursos humanos para a pesquisa, tem-se de 

registrar que a pesquisa no Brasil é tradicionalmente relacionada à pós-graduação em 

universidades. Ainda que instituições de pesquisa não estejam necessariamente vinculadas a 

instituições de ensino, e até possuam seus próprios programas de pós-graduação, como é o 

caso da Fiocruz, elas são minoria no País. E muitas vezes seus pesquisadores são oriundos da 

pós-graduação de universidades, onde desenvolveram a maior parte de sua formação 

científica. 

O PIBIC, mesmo que objetive também a formação científica do aluno para o 

exercício de qualquer atividade profissional, aponta, com muito mais clareza, uma 

preocupação com a preparação de seus bolsistas para os estudos de pós-graduação. Um dos 

objetivos específicos do Programa, no que diz respeito às instituições, é qualificar alunos para 

os programas de pós-graduação. Portanto, é sem dúvida, que o principal indicador de 

eficiência do PIBIC é o encaminhamento de seus egressos à pós-graduação. Averiguamos 

como isso se deu na amostra de bolsistas PIBIC/CNPq da UFC das vigências 2010-2011, 

2011-2012 e 2012-2013. 

Segundo Pires (2008, p.78) a IC é apenas o começo de um processo de formação 

do cientista. A garantia da continuidade desse processo acontece com o ingresso do ex-

aluno/bolsista em programas de pós-graduação. Costa (2013), assegura que a ―trajetória de 

formação científica de um pesquisador tem início na graduação prosseguindo nos cursos de 

Pós-Graduação Stricto Sensu, aonde vem a consolidar-se‖. Para esse autor, o doutorado seria a 

efetiva consolidação da formação de um cientista. 

Pesquisas anteriores mostraram que a maioria dos estudantes bolsistas do PIBIC 

têm interesse em prosseguir imediatamente para a pós-graduação. Aragón, Martins, Velloso 

(1999, p. 30), por exemplo, quando perguntou o que pretendiam fazer os bolsistas PIBIC logo 
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após a graduação, obteve como resposta que 62,9% deles  pretendem cursar uma pós-

graduação logo após concluir a graduação, entretanto, esse desejo apresentava sensíveis 

diferenças de opinião quando considerada, principalmente, a região do país e a área do 

conhecimento. O autor não menciona o percentual de bolsistas da região Nordeste, onde está 

situada a instituição em estudo, fala somente das regiões Norte e Sudeste. Supomos serem 

essas as regiões que apresentaram resultados mais extremos sobre quanto ao referido 

interesse: 

Na região Norte, 86,8% dos bolsistas querem seguir imediatamente para a pós-

graduação, enquanto que no Sudeste do país, apenas 55,5% assim desejam. Também 

nessa região é onde encontramos o maior percentual de bolsistas que pretendem, 

logo que concluída a graduação, trabalhar ou trabalhar por um tempo e depois iniciar 

uma pós-graduação. Esses bolsistas correspondem a 31,9%. (ARAGÓN, MARTINS, 

VELLOSO, 1999, p. 30) 

 

Ao observar, segundo as áreas do conhecimento, a pretensão em demorar o menor 

tempo possível para ingressar na carreira acadêmica, esse pesquisador identificou que os 

bolsistas de Ciências Biológicas (85%), Humanas e Linguística, Letras e Artes (75%) são os 

que mais possuem esse desejo. Aragón, Martins, Velloso (1999, p. 31) acrescentam que: 

 

Têm menos essa pretensão os bolsistas das Engenharias e Saúde. Em tempo, 

registra-se ainda que os bolsistas das Engenharias são os que mais declararam a 

intenção de trabalhar, 13,1%, e trabalhar por um tempo e depois iniciar uma pós-

graduação, 37,4%. Pode-se dizer, em consequência, que são estes bolsistas os menos 

interessados em seguir a carreira acadêmica, o que conduz a sugerir que, nestas 

áreas, os critérios de seleção devem ser aprimorados a fim de que o interesse pela 

vida acadêmica seja mais desenvolvido.  

 

 Em recente entrevista aplicada a seus bolsistas PIBIC, por meio de formulários 

disponibilizados na Plataforma Integrada Carlos Chagas, o CNPq, com o fim de avaliar o 

PIBIC na vigência 2013-2014, fez alguns questionamentos a esses estudantes sobre os seus 

planos futuros.  A resposta de 68% deles foi a de que pretendem ingressar na pós-graduação.  

Caso isso aconteça, 52% afirmaram querer continuar com o mesmo projeto de pesquisa da 

Iniciação Científica. Acrescente-se ainda que 8% deles pretendem ingressar na academia 

como professor ou pesquisador e 24% desejam ingressar no mercado de trabalho.  

Acreditamos que os dados da nossa pesquisa trouxeram subsídios para a 

compreensão dessa intencionalidade dos bolsistas PIBIC/CNPQ da UFC. Preliminarmente, 

observamos a data de atualização do Currículo Lattes dos bolsistas, pois é o primeiro 

indicador de interesse na continuidade da carreira acadêmica, em seguida, quantificaremos o 

número de ingressantes, o tempo que levaram para ingressar no mestrado, a idade de ingresso 

e mostraremos para que instituições esses alunos foram cursar seus mestrados.  
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Esclareça-se que a opção de se restringir à observação de encaminhamento de 

bolsistas PIBIC/CNPq somente ao mestrado, deu-se pelo número muito pequeno dentro da 

amostra de ex-bolsistas que tivessem cursando ou concluído o doutorado. De todo modo, 

serão aqui mencionados os casos de ingresso de alguns destes.  

Para conhecer para onde aponta a trajetória acadêmica dos bolsistas, 

primeiramente devemos observar se existe de fato um interesse ao encaminhamento à pós-

graduação. Compreendemos que o primeiro sinalizador disso é a manutenção de um Currículo 

Lattes atualizado, já que qualquer estudante brasileiro que queira se tornar um pesquisador 

deve informar com frequência suas novas experiências científicas, não só para ser avaliado 

pelos órgãos de fomento à pesquisa, quando concorre a algum financiamento, mas também, 

pelo caráter colaborativo da ciência, o que é bastante incentivado pela Plataforma Lattes com 

o cadastro de grupos de pesquisa, de instituições e de toda produção científica dos 

pesquisadores.  Portanto, vejamos na tabela a seguir como se aponta o interesse dos bolsistas 

PIBIC/CNPq da UFC por meio da atualização de seus currículos na Plataforma Lattes. 

       Tabela 7 – Distribuição dos bolsistas por ano de atualização do Currículo Lattes 

Ano Número 

de 

Bolsistas 

% 

2007 1 0,2 

2008 3 0,5 

2009 9 1,5 

2010 29 4,8 

2011 43 7,2 

2012 84 14,0 

2013 104 17,4 

2014 219 36,6 

2015 106 17,7 

Total 598 100,0 

                                      Fonte: elaborado pela autora 

 

A primeira observação que surge na apreciação dos anos de atualização do 

Currículo Lattes é que 13 alunos (2,2%) atualizaram as informações do Lattes nos anos de 

2007, 2008 e 2009, que são anos anteriores ao período de vigência estudado. Isso nos faz 

especular sobre a possibilidade desses alunos terem ingressado no PIBIC/CNPq da UFC 



 

76 

durante os anos de 2007, 2008 e 2009, e, à mesma época, cadastraram seus currículos na 

Plataforma Lattes apenas como um cumprimento da obrigação de fazê-lo para receber a bolsa. 

O que chama mais atenção é que se eles permaneceram até uma das vigências estudadas nesta 

pesquisa, ou até mesmo por todas elas, deveriam pelo menos informar no Lattes anualmente a 

divulgação de seus trabalhos científicos oriundos dos projetos de pesquisa em que tiveram 

participação nos Encontros Universitários da UFC como forma também de cumprir uma regra 

do PIBIC. Entretanto, se não o fizeram, demonstra-se um certo descuido ou mesmo 

desinteresse pela divulgação de sua pesquisa, ou talvez pela própria carreira científica. É 

possível que alunos se engajem em projetos de pesquisa com a motivação principal de receber 

a remuneração da bolsa, ou mesmo que estejam indecisos pelo prosseguimento da carreira 

científica, se esse for o caso desses alunos, isso pode justificar a não preocupação em atualizar 

seus currículos. 

Contudo, o mais importante aqui é observar que há um número muito maior de 

estudantes que demonstram um interesse por seguir a carreira acadêmica. Isso fica 

evidenciado quando se confirma uma grande concentração de alunos que atualizaram seus 

currículos em 2013, 2014 e 2015, anos que extrapolam ao nosso período em estudo, bem 

como são mais recentes em relação à presente pesquisa. Da amostra, foram 429 alunos 

(68,7%) atualizaram seus Lattes nesses últimos três anos. Esse percentual é bastante 

satisfatório como indicador de interesse de um grande número de bolsistas interessados na 

continuidade de seus estudos na academia. Representa um valor até mais alto do que o 

encontrado na UFSC por Costa (2013, p. 141), de 46,68% no ano corrente da sua pesquisa e 

nos três anos que a antecederam. 

Pela análise dos dados constata-se que 239 egressos (ou 46,68%) de 512, os têm 

atualizados durantes os últimos quatro anos: 2010, 2011, 2012 e 2013. E destes, o maior 

percentual (20,51%) – ou 105 egressos – o atualizaram ainda no ano corrente de 2013. Este 

fato, por si só, parece ser um indicador consistente do interesse do egresso em continuar 

alimentando seu Currículo Lattes – o que sinaliza o prosseguimento na vida acadêmica de 

elevado contingente de egressos. 

Confirmado também nesta investigação que um alto contingente de alunos vem 

atualizando seus Currículos Lattes, passamos a averiguar se de fato houve ingresso desses 

estudantes em cursos de pós-graduação stricto sensu, particularmente em nível de mestrado.   

A análise dos dados mostra que dos 598 alunos da amostra, 270 (45,15%) 

concluíram a graduação, confirmamos que desse grupo de graduados, 121 (44,81%) 

ingressaram no mestrado. 



 

77 

Se comparado esse resultado com o de Costa, podemos afirmar que houve 

significativo êxito no encaminhamento de ex-bolsistas PIBIC/CNPq da UFC para o mestrado. 

Em seu estudo, esse autor verificou que dos 512 egressos da amostra, 257 (50,19%) 

alcançaram a pós-graduação stricto sensu, mas ocorre que houve entre sua pesquisa e o 

período da bolsa dos alunos investigados um espaço temporal superior a dez anos, tempo 

hábil para os alunos concluírem mestrado, doutorado e até mesmo o pós-doutorado. 

Neste estudo, todas as considerações serão feitas em relação ao encaminhamento 

para o nível de mestrado. Essa opção foi tão somente pelo maior volume de dados que 

possuíamos para o mestrado, considerando-se que esse espaço temporal que trabalhamos é 

diminuto para que os alunos tenham se tornado doutores. De todo modo, foi localizado um 

pequeno contingente de egressos que ingressou no doutorado, embora não se apresentou ainda 

nenhum que tenha obtido esse título máximo da carreira acadêmica. 

Apenas a título de curiosidade, serão aqui mencionados esses casos de ingresso no 

doutorado. Foram 24 alunos ao todo que ingressaram nessa etapa da pós-graduação. São 2 das 

Ciências Agrárias, um ingressou em curso de doutorado da UFC, outro foi para instituição do 

estado da Bahia; nas Ciências Biológicas foram 7, sendo 2 para cursos da UFC e 5 para outras 

instituições, uma delas estrangeira;  na área de Ciências  da Saúde, somente um aluno se 

dirigiu ao doutorado, foi para um curso de uma instituição paulista; nas Ciências Exatas e da 

Terra, 10 alunos prosseguiram ao doutorado, 7 permaneceram em programas da UFC e 3 

foram para outras instituições, uma delas no exterior; nas Ciências Humanas não teve 

ocorrência de ingresso no doutorado; as Ciências Sociais e Aplicadas encaminharam 2 alunos 

para cursos de doutorado, um foi para o estado de São Paulo e outro para o exterior; nas 

Engenharias, somente um egresso do PIBIC foi ao doutorado, que foi no exterior; e por fim, a 

área de Linguística, Letras e Artes que possui um aluno ingressante no doutorado, sendo em 

um programa de pós-graduação da própria UFC. 

Ressalta-se aqui comparativamente os números encontrados por Costa (2013, p. 

143) para a titulação obtida pelos egressos pesquisados por esse autor: 

Dos 505 egressos da amostra com Currículos Lattes cadastrado, deduz-se que o 

maior grupo, 255 (49,80%), só se titulou na graduação; 123 (24,02%), no mestrado; 134 

(26,17%) no doutorado e 40 (7,81%) ainda chegaram a cumprir o nível de pós-doutorado, 

sendo que desses, nove obtiveram dois pós-doutorados e um dos egressos obteve três pós-

doutorados.  

 Ciente de que temos 121 ex-bolsistas PIBI/CNPq da UFC que se encaminharam à 

pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado, e acreditando que esses números sejam 
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ainda mais promissores, visto que mais da metade da amostra (54,5%) ainda não concluiu a 

graduação, iremos agora observar qual o tempo decorrido para que esses estudantes 

passassem da graduação para o mestrado. 

 

4.3.1 Tempo decorrido para o ingresso no mestrado 

 

A aferição do tempo entre a conclusão da graduação e o ingresso no mestrado dos 

ex-bolsistas PIBIC tem sido ponto recorrente nas pesquisas sobre esse Programa de IC. 

Costa (2013, p. 146) constatou por meio dos dados levantados em sua pesquisa 

que 184 (71,59%) dos egressos da amostra ingressaram em cursos de mestrado em até um ano 

após a graduação. 

Percentual inferior a esse foi o encontrado por Aragón, Martins, Velloso (1999, p. 

41). Esse pesquisador declara que os resultados de sua pesquisa: 

Mostram que cerca de 60% dos ex-PIBIC ingressam no mestrado até um ano após 

a graduação, enquanto que menos de 20% dos que não tiveram bolsa na graduação chegam ao 

mestrado em igual prazo. Se forem somadas as duas primeiras categorias de prazo para 

ingresso – ―menos de 1 ano‖ e ―até menos de 2 anos‖ –, verifica-se que aproximadamente 

78% dos ex-PIBIC alcançam o mestrado em menos de dois anos, comparados a apenas 30% 

dos que não tiveram bolsa na graduação. 

Vamos então verificar quanto tempo leva um ex-bolsista PIBIC/ CNPq da UFC 

para ingressar no mestrado. Vejamos a tabela a seguir:  

 Tabela 8 - Estatísticas descritivas do tempo entre a graduação e o ingresso no mestrado  

Número 

de 

Bolsistas  

Tempo Mínimo Tempo 

Máximo 

Tempo 

Médio 

Desvio 

padrão 

121 0 = Menos de 

1 ano 

3 anos 0,84 

anos 

0,61 anos 

                       Fonte: elaborado pela autora 

 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 8, esse tempo é de, em média, 

0,84 anos, menor do que o mencionado por Aragón, Martins, Velloso (1999, p. 41), que foi de 

1,2 anos. Percebe-se que os ex-bolsistas PIBIC/CNPq da UFC podem levar até menos de um 

ano para ter acesso ao nível de mestrado, bem como, aqueles que mais tardiamente 

ingressaram em mestrados levaram no máximo três anos para fazê-lo.  
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Aragón, Martins, Velloso (1999, p. 41) fizeram ainda um recorte importante que 

foi calcular também o tempo médio da graduação para o mestrado de outros tipos de bolsistas, 

como também, daqueles que não possuíam bolsa de nenhum outro gênero. Assim, constatou 

que enquanto os bolsistas PIBIC levavam em média 1,2 anos para ingressar no mestrado, os 

bolsistas do Programa de Educação Tutorial (PET), por exemplo, levavam uma média de 1,7 

anos para essa transição. Mas o resultado mais destoante é do aluno que não teve bolsa 

nenhuma, que foi de 6,8 anos, confirmando que ter sido bolsista PIBIC pode ter influenciado 

fortemente para a antecipação do ingresso dos alunos ao mestrado. 

No caso dos egressos da UFSC, Costa (2013) constatou um tempo médio de 1,4 

anos, número também superior ao verificado no âmbito da UFC, (0,84 anos) confirmando 

uma maior rapidez dos alunos da UFC para a chegada no mestrado. Costa (2013) observou 

ainda que o tempo gasto pelos egressos da UFSC para irem do mestrado ao doutorado era 

menor (1,1 anos) do que aquele gasto da graduação ao mestrado. 

Classificamos os bolsistas aqui estudados em três categorias, segundo o tempo de 

transição da graduação para o mestrado. Ressalta-se, inicialmente, que lidamos com as 

informações apenas do ano de ingresso e de conclusão do mestrado, haja vista que o aluno 

não informa no Currículo Lattes a data em dia e mês de início e fim das etapas acadêmicas. 

Assim, definimos essas três categorias de ―Até 1 ano‖, ―Mais de 1 ano a 2 anos‖  e ―Mais de 2 

anos a 3 anos‖ e  obtivemos os resultados dispostos na tabela abaixo: 

                   Tabela 9 – Tempo entre graduação e ingresso no mestrado  

Tempo Número de 

Bolsistas 

% 

Até 1 ano 31 25,6 

Mais de 1 a 2 

anos 

88 72,7 

Mais de 2 a 3 

anos 

2 1,7 

Total 121 100,0 

                Fonte: elaborado pela autora 

 

Verifica-se que do total de 121 ex-bolsistas PIBIC/CNPq da UFC que ingressaram 

no mestrado, 31 demoraram até um ano para acessar essa primeira etapa da pós-graduação 

stricto sensu, o que corresponde a 25,6%. A maior parte desses alunos, 88 (72,7%), levou 

mais de um ano até dois para ingressar no mestrado. Mas daqueles que optaram por esse 
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prolongamento da vida acadêmica, apenas 2 demoraram mais de dois até três anos para o 

ingresso em cursos de mestrado. 

Se somarmos as duas categorias ―Até 1 ano‖ e ―Mais de 1 a 2 anos‖, teremos que 

98,3% dos ex-bolsistas, ou seja, praticamente o grupo inteiro, levaram até dois anos na 

transição da graduação para o mestrado. Contingente superior ao mencionado por Costa 

(2013), em sua pesquisa na UFSC, 82,87%. Como se vê, percentual ainda maior do que o 

verificado por Aragón, Martins, Velloso (1999), o qual constatou que 78% dos ex-PIBIC 

alcançam o mestrado em menos de dois anos, e contrapôs a apenas 30% dos que não tiveram 

bolsa na graduação chegam ao mestrado em igual prazo. 

Importante ressaltar que J. Velloso e L. Velho apud Aragón, Martins, Velloso 

(1999, p.33) em pesquisa anterior à destes autores, em que fazia uma avaliação do PIBIC em 

âmbito nacional, constatou que o tempo médio entre a graduação e o ingresso no mestrado era 

de 5 anos. Disso podemos inferir que os bolsistas PIBIC/CNPq da UFC já reduziram bastante 

esse tempo.   

Observamos também se houve diferença entre o tempo para ingresso no mestrado 

de homens e mulheres. Assim dispõe a tabela seguinte: 

Tabela 10 - Estatísticas descritivas do tempo entre graduação e ingresso no mestrado segundo 

o sexo  

Sexo N Tempo 

Mínimo 

(ano) 

Tempo 

Máximo 

(ano) 

Tempo 

Médio 

(ano) 

Desvio 

padrão 

Feminino 70 0 3 0,87 0,56 

Masculino 51 0 3 0,80 0,66 

         Fonte: elaborado pela autora 

 

Do grupo de 121 ex-bolsistas ingressantes no mestrado, 70 (57,9%) são do sexo 

feminino, enquanto 51 (42,1%) são alunos do sexo masculino. Convém lembrar que as 

mulheres também são maioria em toda a amostra de bolsistas e no grupo de estudantes que 

concluíram a graduação, o que aumenta nossas expectativas para que elas tenham ingressado 

no mestrado. 

Observamos que não há significativa diferença entre bolsistas do sexo feminino e 

do sexo masculino, quando se verifica o tempo de transição entre a graduação e o mestrado. 

Ambos levam de menos de um ano até três para ingressar no mestrado após terem concluído a 

graduação. Elas levam uma média de 0,87 anos e eles 0,80, com desvio padrão de 0,56 e 0,66, 
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respectivamente. 

Pode-se verificar ainda como se deu a variação do tempo gasto da graduação para 

o mestrado de acordo com a área do conhecimento: 

Tabela 11 - Estatísticas descritivas do tempo em anos entre graduação e ingresso no mestrado 

segundo a área  

Área do 

Conhecimento 

Número 

de 

Bolsistas 

Tempo 

Mínimo 

Tempo 

Máximo 

Tempo 

Médio 

Desvio 

padrão 

Ciências Agrárias 21 0 1 0,33 0,48 

Ciências Biológicas 22 0 2 0,95 0,36 

Ciências da Saúde 1 0 0 0,00 . 

Ciências Exatas e 

da Terra 

36 0 3 0,78 0,64 

Ciências Humanas 7 1 1 1,00 0,00 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

9 1 2 1,11 0,33 

Engenharias 9 0 1 0,89 0,33 

Linguística, Letras 

e Artes 

16 0 3 1,31 0,79 

     Fonte: elaborado pela autora 

 

Observa-se que algumas áreas se mostram mais rápidas no encaminhamento de 

seus bolsistas ao mestrado. As médias mais baixas nessa contagem do tempo entre a 

graduação e o mestrado se mostraram nas áreas de Ciências Agrárias (0,33), Ciências Exatas e 

da Terra (0,78) e Engenharias (0,89). Vê-se que nessas áreas o tempo máximo para o ingresso 

no mestrado foi de um ano. O que também ocorreu nas Ciências Humanas, entretanto, não 

houve nesta algum aluno que tenha demorado menos de um ano para acessar o mestrado. 

Essa frequência de ex-bolsistas que ingressaram no mestrado no mesmo ano em 

que concluíram a graduação ocorreu em todas as áreas, exceto nas Ciências Humanas e nas 

Ciências Sociais Aplicadas. Até mesmo na Ciências da Saúde que tem somente um 

representante dos ex-bolsistas no mestrado, fato que nos impede de verificar um tempo médio 

para essa área. 

Se olharmos para o tempo máximo que os ex-PIBIC/CNPq levam para chegar ao 

mestrado é de 3 anos e isso ocorreu somente em Ciências Exatas e da Terra e em Linguística, 



 

82 

Letras e Artes. 

Conclui-se pelos resultados dispostos na tabela que as Ciências Agrárias possuem 

os bolsistas mais rápidos no acesso ao mestrado, como o tempo médio de 0,33 anos. No 

estudo de Costa (2013, p. 147) foi apresentada como área mais rápida, Ciências Humanas. Já 

Arágon, Martins, Velloso (1999), elencou quatro áreas com os bolsistas PIBIC que mais 

rapidamente chegaram ao mestrado, são elas Ciências Exatas e da Terra, com a menor média 

de 0,666 anos; Engenharias, com 1,037; Linguística, Letras e Artes, com 1,069 anos e; 

Ciências Agrárias, que levaram em média 1,088. 

Consideramos que os ex-bolsistas PIBIC/CNPq da UFC que ingressaram no 

mestrado nesse prazo médio, de 0,84 anos após o término da graduação, são aqueles que não 

tinham nenhuma dúvida quanto à pretensão de continuar a carreira acadêmica, mas há 

estudantes que optam por ter uma experiência profissional antes de decidir ir para o mestrado 

ou não. Por isso acredita-se que esses números de ingressantes no mestrado, se observados 

daqui a alguns anos, serão bastante promissores.  

 

4.3.2 Idade de ingresso no mestrado 

 

Tabela 12 – Estatísticas descritivas da idade de ingresso no mestrado segundo o sexo 

 

 

 

Feminino 

Número de 

Bolsistas 

Idade Média 

70 

 

24 

Desvio padrão 2 

Idade Mínima 22 

Idade Máxima 30 

 

 

Masculino 

Número de 

Bolsistas 

Idade Média 

51 

 

25 

Desvio padrão 2 

Idade Mínima 22 

Idade Máxima 32 

                                       Fonte: elaborado pela autora 

 

A idade média dos bolsistas que ingressaram no mestrado para o grupo do sexo 

feminino é de 24 anos, com um desvio padrão de 2 anos, para mais ou para menos; a idade 
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mínima é de 22 anos e a máxima é de 30. Por outro lado, no grupo do sexo masculino, a 

média é de 25 anos com um desvio padrão de 2 anos, para mais ou para menos; a idade 

mínima é de 22 anos e a máxima é de 32 anos. 

A tabela seguinte contém os dados a respeito das estatísticas descritivas da idade 

de ingresso dos alunos no mestrado segundo a área do conhecimento. 

Tabela 13 – Estatísticas descritivas da idade de ingresso dos alunos no mestrado segundo área 

do conhecimento 

Área do Conhecimento Estatísticas descritivas 

Número 

de 

Alunos 

Idade 

Mínima 

Idade 

Máxima 

Idade 

Média 

Desvio 

padrão 

Ciências Agrárias 21 23 32 25 2 

Ciências Biológicas 22 22 27 24 2 

Ciências da Saúde 1 26 26 26 - 

Ciências Exatas e da 

Terra 

36 22 30 24 2 

Ciências Humanas 7 22 27 25 2 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

9 22 27 24 2 

Engenharias 9 23 26 24 2 

Linguística, Letras e 

Artes 

16 23 31 26 2 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Percebe-se que não há substantivas diferenças na média de idade de ingresso no 

mestrado dos ex-bolsistas entre as áreas do conhecimento, todas apresentaram alunos com 

idade média de 24 a 26 anos, com desvio padrão de 2, sendo que as variações ficaram dentro 

dessa faixa etária. 

Quando observada a idade mínima para o ingresso no mestrado, vê-se uma 

regularidade, pois as Ciências Biológicas, as Ciências Exatas e da Terra, as Ciências Humanas 

e as Ciências Sociais Aplicadas apresentaram uma idade mínima constante de 22 anos, assim 

como Ciências Agrárias, Linguística, Letras e Artes, que apresentaram 23 anos. Essa 

constância somente é quebrada com Ciências da Saúde, em que o único bolsista a ingressar no 

mestrado, o fez aos 26 anos. Acredita-se que isso tenha se dado por ser um aluno de Medicina, 
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curso que tem uma duração superior aos demais, além de, muitas vezes, exigir mais tempo de 

preparação do aluno do Ensino Médio para ingressar no Ensino Superior, retardando assim 

sua idade de titulação na graduação. Nogueira e Canaan (2009) também constataram essa 

idade mais elevada para os alunos das Ciências da Saúde e acrescentam outra possível 

explicação para esse ingresso tardio na pós-graduação: 

  Por sua vez, os graduados nas Ciências da Saúde são os que ingressam com a 

idade mais avançada na Pós-Graduação: os bolsistas por volta dos 30 anos e os não-bolsistas 

por volta dos 32. Uma possível explicação para essa entrada tardia pode residir na atratividade 

do mercado de trabalho para os profissionais da saúde. (p. 58) 

Agora se verificarmos as áreas que aparecem com os ingressantes com idade 

máxima, bastante superior à média, podemos afirmar que Ciências Agrárias, Ciências Exatas e 

da Terra e Linguística, Letras e Artes, são as que mais se destacaram, com ex-bolsistas 

iniciando o mestrado com idade superior a 30 anos, superior à encontrada por Nogueira e 

Canaan (2009) em relação a não-bolsistas da área de Ciências Exatas e da Terra, que 

ingressaram no mestrado por volta dos 28 anos, quando os ex-bolsistas PIBIC entravam aos 

24.  

Na sua pesquisa na UFMG, essas autoras evidenciaram uma idade média de 

ingresso dos ex-bolsistas no mestrado sempre inferior à dos não-bolsistas em todas as áreas do 

conhecimento. E isso se reproduziu na transição do mestrado para o doutorado, bem como na 

idade de titulação nesses dois níveis da pós-graduação. 

 

4.3.3 Instituição de destino para o mestrado 

 

Conhecer a instituição escolhida pelo aluno para cursar seu mestrado foi um 

aspecto importante a se considerar nesta pesquisa, já que observamos a trajetória acadêmica 

desses bolsistas.  

Aragón, Martins, Velloso (1999), ao avaliarem o PIBIC, buscou descobrir o que 

denominou de rotas migratórias dos bolsistas e os indagou sobre onde gostariam de fazer sua 

pós-graduação, caso se interessassem em fazê-la. Assim, 47,5% dos estudantes responderam 

que gostariam de fazer sua pós-graduação na mesma instituição do curso de graduação e 

52,5% disseram preferir buscar uma instituição diferente.  

Aragón, Martins, Velloso (1999) mostraram ainda que havia um desejo menos 

expressivo de bolsistas da região Norte do País em permanecer em suas instituições de 

graduação, apenas 16,4% declarou esse interesse, e, consequentemente, esses pesquisadores 
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constataram que foi nessa região também que houve a maior mobilidade institucional entre a 

graduação e a pós-graduação. 

Já a região Nordeste, onde está circunscrita, a IES objeto de estudo do presente 

trabalho, manifestou um desejo maior em permanecer na instituição de graduação, essa foi a 

resposta de 37, 5% dos bolsistas dessa região, em oposição a 62,5% que preferem partir para 

outras instituições. Quando observados somente bolsistas de instituições federais no Nordeste, 

o desejo de mudar de instituição no mestrado se mantém em 60% dos bolsistas. 

Buscamos conhecer esse desejo entre nossos bolsistas, mas neste caso, um desejo 

confirmado e concretizado, não apenas a manifestação de uma pretensão, já que mapeamos as 

instituições onde de fato nossos ex-bolsistas se matricularam no mestrado. 

A UFC mostrou que o desejo de bolsistas PIBIC/CNPq em permanecer em sua 

sede após concluírem a graduação e se engajarem em seus próprios programas de pós-

graduação é bem superior aos números apontados por Aragón, Martins, Velloso (1999): 

Tabela 14 – Distribuição dos Bolsistas por Instituição no Mestrado  

INSTITUIÇÃO MESTRADO Número 

de 

Bolsistas 

Fundação Getúlio Vargas 2 

Universidade Anhembi Morumbi 1 

Universidade de Brasília 1 

Universidade de São Paulo 1 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 1 

Universidade Estadual de Campinas 1 

Universidade Estadual de Feira de Santana 1 

Universidade Federal de Pernambuco 1 

Universidade Federal de São Carlos 1 

Universidade Federal de Viçosa 1 

Universidade Federal do Amazonas 1 

Universidade Federal do Ceará 105 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte 

2 

Universidade Federal Rural de 

Pernambuco 

1 
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Universidade Federal Rural do Semi-

Árido 

1 

        Fonte: elaborado pela autora 

 

Dos 121 bolsistas PIBIC/CNPq da UFC vê-se que 105 (87,77%) optaram por 

ingressar em mestrados de sua própria universidade de graduação. É um número superior ao 

73,17% constatado por Costa (2013, p. 152) na UFSC. Isso confirma na UFC o que Aragón, 

Martins, Velloso (1999, p. 32) chamou de ―fidelidade institucional‖, que tem muito a ver com 

a importância e prestígio que a pós-graduação da própria instituição possa vir a ter perante as 

expectativas dos bolsistas. 

Podemos observar ainda como estão distribuídos por área do conhecimento esses 

105 ex-bolsistas que ingressaram em mestrados da UFC: 

Tabela 15 – Alunos que ingressaram no mestrado UFC segundo a área do conhecimento 

Área do Conhecimento Número 

de 

Alunos 

% 

Ciências Agrárias 18 17,1 

Ciências Biológicas 19 18,1 

Ciências da Saúde 1 1,0 

Ciências Exatas e da 

Terra 

31 29,5 

Ciências Humanas 6 5,7 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

6 5,7 

Engenharias 8 7,6 

Linguística, Letras e 

Artes 

16 15,2 

Total 105 100,0 

                    Fonte: elaborado pela autora 

 

Vê-se pelos resultados presentes na tabela que a área que mais destinou bolsistas 

PIBIC a mestrados da UFC foi a de Ciências Exatas e da Terra (29,5%). Em segundo lugar 

está Ciências Biológicas (18,1%), seguida de Ciências Agrárias (17,1%), Linguística, Letras e 

Artes (15,2%). As demais áreas mantiveram-se com valores em torno de 6%. 
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Segundo Aragón, Martins, Velloso (1999, p. 33): 

 

 Os bolsistas da área de Humanas são os que mais deverão permanecer na mesma 

instituição em que cursaram a graduação, no momento de cursarem uma pós-

graduação. Com 31,6% dos bolsistas que pretendem permanecer na mesma 

instituição da graduação para cursarem a pós-graduação, a área de Sociais Aplicadas 

é a que apresenta o menor percentual para essa escolha. Assim, é também a que terá 

maior mobilidade entre seus bolsistas para mudança de instituição quando passarem 

da graduação à pós-graduação. 

 

Essa prioridade de escolha pela mesma instituição em que o bolsista cursou a 

graduação para também cursar o mestrado pode por um lado fortalecer a pós-graduação 

naquela instituição, garantindo a ela um mestrado com jovens pesquisadores já bem treinados 

ao desenvolvimento de trabalhos científicos, que reduzirão seus tempos de permanência no 

mestrado, haja vista já possuírem um certo domínio das técnicas de pesquisa e já terem um 

projeto bem definido a ser pesquisado, abreviando assim a conclusão e defesa de suas 

pesquisas.  

Isso se coloca como um ponto positivo, no atual sistema de avaliação dos cursos 

de pós-graduação stricto sensu, bem como será importante também a produção científica 

desse aluno egresso do PIBIC, que já chegará ao mestrado com publicações científicas, 

experiência em congressos e demais eventos científicos. Enfim o mestrado que, por ser o 

primeiro nível dessa pós-graduação, poderia funcionar como um espaço de apropriação de 

linguagem e técnicas científicas, mas não o será para o aluno egresso do PIBIC que já possui 

diversas competências nesse sentido. Para Nogueira e Canaan (2009), baseadas em conceito 

de Bordieu, essas habilidades e competências são definidas como o habitus científico: 

 
Todas as características da iniciação científica - o longo período que se passa no 

interior da universidade, o contato próximo e regular com os membros do grupo 

(professores e pós-graduandos), e a internalização de certas posturas e competências, 

muitas vezes transmitidas de modo implícito ou sutil - formam um ambiente 

propício ao desenvolvimento de um habitus acadêmico-científico. E é justamente 

esse habitus que orienta os estudantes em direção à pós-graduação, ao mesmo tempo 

em que funciona como um ―senso de jogo‖ que permite ao indivíduo agir de maneira 

a obter o êxito. 

 

Por outro lado, essa permanência prolongada do aluno bolsista PIBIC 

possivelmente no mesmo laboratório, nos mesmos grupos de pesquisa, durante a graduação e 

pós-graduação, muitas vezes até sob a ―custódia‖ do mesmo orientador, que mais tarde poderá 

vir a ser seu companheiro de docência, dividindo o mesmo departamento e novamente o 

mesmo laboratório, poderá desencadear um processo já bastante conhecido e discutido no 

meio científico, que é a endogenia acadêmica, a universidade voltada para si própria, quando 
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contrata professores cuja titulação foi obtida na própria instituição, ou mesmo que tenham 

vivido uma experiência externa,  retornam às suas instituições de origem para trabalhar.  

Conforme a definição de Berelson (1960 apud Braga e Venturini, p. 2), a 

endogenia acadêmica é uma prática de contratação em que as universidades contratam seus 

próprios doutores e eles permanecem na instituição onde estudaram para trabalhar durante 

toda a sua carreira. 

Para Braga e Venturini, essa prática foi necessária num momento de formação do 

sistema de ensino superior, em que poucas instituições possuíam cursos de doutorado, e que 

elas próprias tinham que preencher seus quadros com seus doutores e aos poucos formar 

doutores para outras instituições que despontavam no cenário da educação superior.  Para 

essas autoras essa necessidade já não mais existe e, portanto, os efeitos da endogenia 

acadêmica são, além de desnecessários, prejudiciais: 

 

No entanto, quando os sistemas de ensino superior amadurecem e passam a 

enfrentar as exigências de uma sociedade supercomplexa, os efeitos da endogenia 

acadêmica tornam-se mais prejudiciais do que benéficos, pois promovem a inércia 

institucional, provincianismo e isolamento intelectual. isolada academicamente, por 

não promover prioritariamente o intercâmbio com outros pensamentos, outras 

instituições sejam estrangeiras ou mesmo brasileiras. (BRAGA; VENTURINI, 2013, 

p. 5) 

 

Nesta pesquisa não observamos se houve contratação desses ex-bolsistas 

PIBIC/CNPq da UFC como professores dessa mesma instituição, até porque analisamos a 

formação do aluno somente até o nível de mestrado, e para a carreira docente nessa 

universidade é exigido o título de doutor. Mas Nogueira e Canaan (2009, p. 65)  compararam 

entre grupos de alunos bolsistas e não-bolsistas do PIBIC quem teria se tornado docente na 

UFMG, constatando que de 10 a 30% dos egressos do PIBIC da UFMG foram contratados 

como professores, enquanto apenas de 5 a 10% de egressos da graduação e que não foram 

PIBIC na mesma instituição foram admitidos para tal carreira, sobre isso elas falam:  

 

No entanto, uma outra questão nos pareceu digna de observação. Considerando que 

o PIBIC objetiva fomentar a inserção dos bolsistas em programas de mestrado e 

doutorado, e que, por sua vez, a pós-graduação brasileira foi concebida com a 

finalidade de formar docentes para atender com qualidade à expansão do Ensino 

Superior, é razoável a indagação que Pires (2007, p: 3) levanta: ―para onde irão, 

depois de formados, os futuros mestres e doutores, oriundos do PIBIC? Imaginamos 

que a resposta seria: para a universidade‖. Pois bem, no caso da UFMG, o gráfico 17 

abaixo fornece pistas para a resposta. Nele se vê que, em todas as áreas do 

conhecimento, a proporção de ex-bolsistas de IC que se tornaram professores 

universitários é bem superior a dos não-bolsistas, mas mais acentuadamente ainda 

nas áreas de Ciências Humanas e Ciências Exatas. 

 

Então, nessa perspectiva, vê-se que há uma forte tendência na UFC a esse 
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processo endogênico, haja vista, o elevado contingente de ex-bolsistas PIBIC/CNPq que se 

mantiveram na pós-graduação dessa instituição.  

Percebe-se ainda que não há um fluxo concentrado de migrações de bolsistas 

PIBIC da UFC para mestrados em outras instituições, as ―rotas migratórias‖, como 

denominam Aragon, Martins, Velloso (1999) se mostraram distribuídas uniformemente por 

diversas instituições. Conforme visto na Tabela 14, há alunos que buscaram mestrados em 

diversas regiões do País – Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Não há registro de saída 

de alunos para instituições da região Sul, nem para mestrados em instituições estrangeiras, 

caso que se deu com alguns ex-PIBIC da UFC que ingressaram no doutorado, conforme 

mencionado anteriormente. 

 Visto como se distribuem os bolsistas em seus respectivos mestrados, observaremos como se 

deu o tempo de permanência desses estudantes no mestrado. 

 

4.4 O tempo de permanência no mestrado 

 

Um dos objetivos gerais do PIBIC é contribuir para reduzir o tempo médio de 

permanência dos alunos na pós-graduação. Dessa forma, pretendemos aferir o tempo gasto 

pelos bolsistas PIBIC/CNPq da UFC no mestrado, colaborando para nosso entendimento da 

trajetória acadêmica desses bolsistas, bem como sobre a eficiência do Programa na UFC. Para 

tanto, será comparado o tempo de permanência dos ex-bolsistas com o dos demais alunos das 

turmas dos mestrados da UFC em que estavam matriculados os bolsistas da nossa amostra. 

Preliminarmente, vejamos o tempo médio despendido pelos ex-bolsistas para o 

término do mestrado. Esclarece-se que dos 121 ex-bolsistas PIBIC/CNPq da UFC que 

ingressaram no mestrado, 55 (45,45%) informaram no Currículo Lattes que já haviam 

concluído essa etapa da pós-graduação, sendo que 47 (38,84%) são mestres pela Universidade 

Federal do Ceará. 

A Tabela informa que dos 55 bolsistas já titulados mestres, houve quem 

demorasse apenas um ano do ingresso para a conclusão do mestrado e aquele aluno que mais 

demorou levou três anos para obter seu título. O tempo médio de permanência no mestrado, 

portanto, é de 1,9 anos, com um desvio padrão de 0,4, o que nos revela que a maioria dos 

alunos concluiu o mestrado por volta dos dois anos após seu ingresso. 
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         Tabela 16 – Estatística descritiva do tempo de permanência no mestrado  

Número 

de 

Alunos 

Tempo de Permanência no Mestrado (anos) 

Tempo 

Mínimo 

Tempo 

Máximo 

Tempo 

Médio 

Desvio padrão 

55 1 3 1,9 0,4 

          Fonte: elaborado pela autora 

 

Esse resultado aponta para o tempo de permanência no mestrado dos ex-PIBIC da 

UFC é inferior ao constatado por Costa (2013, p. 150), que foi, na média, em torno de três 

anos e é idêntico ao resultado relatado por Nogueira e Canaan (2009, p. 59), ao verificarem os 

egressos do PIBIC da UFMG entre 1980 e 2000. Essas autoras afirmam que esse resultado 

também foi o mesmo encontrado em outras pesquisas que elas citam: 

 

O tempo de permanência no mestrado não divergiu de forma significativa entre 

bolsistas e não-bolsistas, como informa o gráfico 10 abaixo. Em todas as áreas, a 

duração média do mestrado foi de três anos, dado semelhante ao encontrado por 

Braga (2002), ao examinar os pós-graduados entre 1990 e 1998, e por Neder (2001), 

ao observar os titulados entre 1996 e 2000. (p. 59) 

 

Para comparar o tempo médio de permanência de ex-bolsistas PIBIC e o de não-

bolsistas, faz com que a partir de agora desprezemos esse pequeno número de mestres 

titulados em outras instituições para nos atermos ao universo somente de mestres formados 

pela UFC, tendo em vista que dispúnhamos mais facilmente de informações desses alunos, 

uma vez que nos foi possibilitado o acesso aos dados de matrícula da pós-graduação dessa 

universidade no SIGAA. 

 Assim, passamos a observar, pelo ano de ingresso no mestrado, a que turmas 

pertenciam esses estudantes já titulados mestres pela UFC, mas antes de fazermos o estudo 

comparado entre os dois grupos, ex-bolsistas PIBIC/CNPq da UFC e não bolsistas dessa 

mesma categoria, devemos conhecer a distribuição dos alunos que concluíram o mestrado na 

UFC por área do conhecimento, isso colaborará para uma melhor visão dos mestrados 

escolhidos por esses bolsistas. Vejamos a tabela seguinte: 
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Tabela 17 - Alunos que concluíram mestrado na UFC segundo a área do conhecimento 

Área do Conhecimento Número 

de Alunos 

% 

Ciências Agrárias 8 17,0 

Ciências Biológicas 14 29,8 

Ciências da Saúde 1 2,1 

Ciências Exatas e da Terra 15 32 

Ciências Humanas 3 6,4 

Ciências Sociais Aplicadas 2 4,2 

Engenharias 1 2,1 

Linguistica, Letras e Artes 3 6,4 

Total 47 100 

                         Fonte: elaborado pela autora 

 

Percebe-se que o percentual maior de obtenção de títulos de mestre está na área de 

Ciências Exatas e da Terra (32%). 

Em seguida vem Ciências Biológicas, representando 29,8% desses titulados. Os 

14 ex-bolsistas dessa área fizeram, em sua maioria, o Mestrado em Bioquímica, mas chama 

atenção a diversidade de cursos de mestrado para os quais migraram esses alunos, foram para 

seis cursos diferentes, sendo eles Mestrado em Ecologia e Recursos Naturais, Mestrado em 

Ciências Marinhas Tropicais, Mestrado em Bioquímica, Mestrado em Farmacologia, 

Mestrado em Ciências Médicas e Mestrado em Patologia. 

Depois está a área de Ciências Agrárias, com 17% dos titulados. A maioria dos 

discentes dessa área, optaram por concluir o Mestrado em Engenharia Agrícola. 

Essas três áreas juntas titularam 78,8% do total de mestres formados pela UFC na 

amostra. Esse número parece muito destoante se observado isoladamente o percentual de 

conclusão no mestrado da UFC, mas proporcionalmente falando ele não se destaca tanto, haja 

vista que do grupo de alunos que ingressaram em cursos de mestrado, essas três áreas 

representam 65,7%.  

 Todas as outras 5 áreas juntas somaram apenas 21,2% do total de titulados 
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mestres pela UFC, não tiveram, portanto, um percentual tão expressivo de conclusão de 

mestrado, mas também não o tiveram no ingresso, esses números devem ser proporcionais. 

As Ciências da Saúde sempre chamam atenção quanto ao encaminhamento dos 

ex-bolsistas ao mestrado, pois somente um deles ingressou nesse nível de pós-graduação, e o 

fez no Mestrado em Farmacologia, já tendo se titulado mestre, atualmente esse aluno está no 

doutorado, afirmando sua convicção em dedicar-se à pesquisa. Os dois mestres das Ciências 

Sociais Aplicadas concluíram o Mestrado em Economia. Já o único titulado mestre das 

Engenharias na UFC, seguiu para o Mestrado em Engenharia de Transportes. Enquanto nas 

Ciências Humanas, todos que concluíram na UFC, fizeram o Mestrado em Educação. Por fim 

os alunos de Linguística, Letras e Artes ficaram em sua maioria no Mestrado em Linguística. 

Verificou-se para que cursos de mestrado esses alunos migraram em cada área do 

conhecimento, contabilizando-se aqueles que receberam o maior número de estudantes de 

cada área, para que fosse selecionado um número idêntico de alunos não-bolsistas 

PIBIC/CNPq da UFC nesses mesmos cursos e pudesse se observar se havia distinção entre o 

tempo de permanência no mestrado entre os dois grupos.  

Dessa forma, retirando-se aqueles alunos que fizeram o mestrado de maior 

frequência em cada área, ficamos com um grupo de 31 ex-bolsistas PIBIC/CNPq da UFC e 

um outro grupo de 31 alunos não-bolsistas PIBIC/CNPq da UFC (distribuídos na mesma 

quantidade por área), ambos os grupos matriculados nos mesmos mestrados e ingressantes em 

turmas de 2010, 2011 e 2012 da UFC. 

Assim, analisamos dois grupos de 31 alunos, sendo que cada um deles era 

composto de 4 alunos do Mestrado em Engenharia Agrícola (Ciências Agrárias), 5 do 

Mestrado em Bioquímica (Ciências Biológicas), 1discente do Mestrado em Farmacologia 

(Ciências da Saúde), 13 alunos do Mestrado em Química (Ciências Exatas e da Terra), 3 do 

Mestrado em Educação (Ciências Humanas), 2 do Mestrado em Economia (Ciências Sociais 

Aplicadas), 1 aluno do Mestrado em Engenharia de Transportes (Engenharias) e 2 do 

Mestrado em Linguística (Linguística, Letras e Artes). 

Algumas áreas ficaram com um número bastante diminuto na representatividade 

desse estudo comparado entre alunos que foram bolsistas PIBIC da UFC e aqueles que não o 

foram, mas são os números que temos para a observação quanto ao tempo de permanência no 

mestrado, uma vez que lidamos como um número também pequeno de titulados mestres. 

Ao selecionar, da lista de matriculados no SIGAA, esses não-bolsistas 

PIBIC/CNPq da UFC, tivemos o cuidado de consultar também o Currículo Lattes de cada um 

e confirmar que não haviam sido bolsistas PIBIC. Fato é que dificilmente se encontrava um 
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desses alunos que não tivesse algum tipo de bolsa, seja bolsa de monitoria, seja bolsa do 

Programa de Educação Tutorial, mas excluíamos sempre aquele que fosse bolsista 

PIBIC/CNPq da UFC. 

Assim, pudemos comparar o tempo médio de permanência no mestrado entre 

bolsistas e não-bolsistas PIBIC/CNPq da UFC, o que nos trouxe os resultados da tabela a 

seguir:  

Tabela 18 - Estatísticas descritivas do tempo de permanência em anos no 

mestrado segundo o grupo de alunos bolsistas e não-bolsistas 

 

Grupo 

Número 

de 

Alunos 

Tempo 

Mínimo 

Tempo 

Máximo 

Tempo 

Médio 

Desvio 

padrão 

Bolsistas 31 1,00 3,00 1,87 0,50 

 Não-bolsistas 31 1,00 3,00 1,90 0,47 

Geral 62 1,00 3,00 1,8 0,5 

                      Fonte: elaborado pela autora 

 

Observa-se que a média de tempo de permanência dos bolsistas (1,87 anos) que se 

titularam mestres na UFC é praticamente idêntica à observada para todo o grupo daqueles 55 

alunos que concluíram o mestrado.  Média essa que vimos ser inferior àquela encontrada por 

diversas pesquisas anteriores, que foi em torno de três anos.   

Tanto bolsistas quanto não-bolsistas demoraram um tempo mínimo de um ano e o 

máximo de três anos para a conclusão do mestrado, sendo que no caso dos bolsistas, o tempo 

médio ficou em 1,87 anos, com um desvio padrão de 0,50, sutilmente menor que o tempo 

médio dos não-bolsistas que foi de 1,9 anos, levando-nos a inferir que não há diferença do 

tempo gasto no mestrado entre quem foi ou não bolsista do PIBIC/CNPq na UFC. 

Essa realidade é exatamente a mesma descrita por Nogueira e Canaan (2009): 

 

Esses dados frustram, parcialmente, um dos objetivos do PIBIC que é o de reduzir o 

tempo de permanência nos cursos de Pós-graduação. De fato, os Programas de IC 

partiram do pressuposto de que uma formação científica anterior facilitaria o 

processo de produção da dissertação ou da tese, levando os ex-bolsistas de IC a 

concluir os cursos de Pós-graduação em tempo menor. (p.60) 

 

Então, tanto no caso da UFC, como no da UFMG, não há diferenciação dos 

bolsistas quanto a esse tempo. Na verdade, os alunos de pós-graduação stricto sensu de um 

modo geral sofrem as mesmas pressões para a redução do tempo de permanência em seus 
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cursos. São inúmeros os fatores que influenciam nisso, sendo o mais significativo o fato de 

que o tempo de permanência dos alunos é um indicador de qualidade na avaliação dos 

programas de pós-graduação pela CAPES. 

Braga (2002) apud Nogueira e Canaan (2009) observaram que o tempo de 

permanência no mestrado não está associado às diferenças observadas no intervalo de tempo 

entre o fim da graduação e início da pós-graduação, nem mesmo à idade média de ingresso do 

aluno. Ele afirma que o fato de demorar mais a ingressar no mestrado, após a conclusão da 

graduação, bem como o de ingressar no mestrado com mais idade não torna o aluno mais 

lento na obtenção do título. 

Se observarmos o tempo de permanência no mestrado por área do conhecimento, 

vê-se algumas pequenas variações de uma área para outra, mas nada substantivamente 

importante, o tempo médio continua em torno dos dois anos de permanência no mestrado para 

todas as áreas. Veja tabela abaixo: 

Tabela 19 - Estatísticas descritivas do tempo de permanência no mestrado no grupo de 

bolsistas 

Área do Conhecimento Número 

de 

Bolsistas 

Tempo 

Mínimo 

Tempo 

Máximo 

Tempo 

Médio 

Desvio 

padrão 

Ciências Agrárias 4 2,00 3,00 2,25 0,50 

Ciências Biológicas 5 2,00 2,00 2,00 0,00 

Ciências da Saúde 1 2,00 2,00 2,00 . 

Ciências Exatas e da 

Terra 

13 1,00 3,00 1,69 0,63 

Ciências Humanas 3 2,00 2,00 2,00 0,00 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2 2,00 2,00 2,00 0,00 

Engenharias 1 1,00 1,00 1,00 . 

Linguística, Letras e 

Artes 

2 2,00 2,00 2,00 0,00 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Conforme os resultados dispostos na Tabela 19, a média verificada está em torno 

de dois anos, apenas Ciências Exatas e da Terra apresentou um tempo médio sutilmente 

menor, de 1,69 anos. Registre-se que as Ciências da Saúde e as Engenharias apresentaram 
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somente um representante, os quais permaneceram no mestrado por dois e por um ano, 

respectivamente.  

Podemos apontar aqui as variações que se dão quanto ao tempo máximo e ao 

mínimo. Somente Ciências Exatas e da Terra e a área de Engenharias apresentam bolsistas 

que concluíram o mestrado em um ano no mínimo, as demais levaram pelo menos dois anos 

para tal.  Se observado o tempo máximo, também as Ciências Exatas e da Terra aparecem com 

aluno que chegou a levar 3 anos para a conclusão e isso se repete nas Ciências Agrárias. Na 

pesquisa de Nogueira e Canaan (2009), elas chamam atenção para a área de Ciências 

Humanas, que os bolsistas demoraram cerca de um ano a mais para concluir o mestrado, em 

relação às demais áreas. Isso não se reproduz na presente pesquisa, em que essa área se 

mantém na média de 2 anos. 

Serão apresentados adiante os resultados obtidos para os não-bolsistas 

PIBIC/CNPq da UFC. Observemos a tabela que se segue: 

Tabela 20 – Estatísticas descritivas do tempo de permanência em anos no mestrado no grupo 

de não – bolsistas 

Área do conhecimento Número 

de 

Alunos 

Tempo 

Mínimo 

Tempo 

Máximo 

Tempo 

Médio 

Desvio 

padrão 

Ciências Agrárias 4 2,00 2,00 2,00 0,00 

Ciências Biológicas 5 2,00 2,00 2,00 0,00 

Ciências da Saúde 1 1,00 1,00 1,00 . 

Ciências Exatas e da Terra 13 1,00 3,00 1,92 0,64 

Ciências Humanas 3 2,00 2,00 2,00 0,00 

Ciências Sociais Aplicadas 2 2,00 2,00 2,00 0,00 

Engenharias 1 2,00 2,00 2,00 . 

Linguística, Letras e Artes 2 1,00 2,00 1,50 0,70 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Tempo médio de permanência também em torno de 2 anos para todas as áreas. 

Nesse grupo, a área que apresenta uma média um pouco abaixo da geral é Linguística, Letras 

e Artes, com 1,50 anos. Ciências Exatas e da Terra tiveram uma ligeira elevação da média em 

relação à dos bolsistas, porém, inexpressiva.  

Os não-bolsistas apresentaram um tempo mínimo de um ano de permanência no 

mestrado em três áreas diferentes das que apresentaram esse mesmo resultado no grupo dos 
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bolsistas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra e Linguística, Letras e Artes. 

Alcançaram o tempo máximo de 3 anos no mestrado apenas as Ciências Exatas e da Terra, 

que também tiveram esse resultado para os bolsistas. 

Então, vê-se que as diferenças são muito sutis no que diz respeito ao tempo de 

permanência no mestrado entre bolsistas e não-bolsistas do PIBIC/CNPq da UFC. Acredita-se 

que outros aspectos podem ser avaliados e até poderemos encontrar diferenças mais 

significativas entre esses dois grupos na pós-graduação, talvez a qualidade científica das 

dissertações e teses dos ex-bolsistas PIBIC, já que devem ter tido um treinamento científico 

melhor ou mais demorado para realizar esse tipo de trabalho, mas este não foi objetivo desta 

pesquisa, visto que não trabalhamos aqui com a produção acadêmica. 
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5 CONCLUSÕES E PROPOSTAS FUTURAS 

 

O presente estudo se propôs a investigar a trajetória acadêmica de bolsistas da 

Universidade Federal do Ceará vinculados ao Programa Institucional de Iniciação Científica 

do CNPq nessa instituição. O corpus da pesquisa foi composto por bolsistas PIBIC/CNPq da 

UFC ingressos nas vigências de 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013. 

Entre resultados pretendidos estava a descrição de características gerais dos 

bolsistas PIBIC/CNPq; a averiguação do encaminhamento dos egressos do PIBIC/CNPq da 

UFC para a pós-graduação em nível de mestrado e a aferição do tempo de permanência dos 

ex-bolsistas no mestrado. 

Para tanto, fez-se necessária uma prévia padronização dos dados coletados para 

em seguida se fazer uma busca minuciosa na Plataforma Lattes do CNPq, que nos responderia 

a diversos questionamentos, quais sejam: Quantos e como se distribuem os bolsistas 

PIBIC/CNPq da UFC por curso de graduação?  Quantos concluíram a graduação? Quantos 

desses discentes ingressaram no mestrado? Qual o tempo decorrido entre a graduação e o 

mestrado? A que instituições se dirigiram para cursar o mestrado? Quantos concluíram?  

Quais áreas mostram melhores resultados? Qual o tempo de permanência dos ex-bolsistas no 

mestrado? Há distinção do tempo de permanência dos ex-bolsistas PIBIC em relação aos 

demais alunos? 

Assim, foram selecionados os bolsistas dos seguintes cursos e áreas do 

conhecimento para compor a amostra: Agronomia, com 129 bolsistas (Ciências Agrárias); 

Ciências Biológicas, possui 113 (Ciências Biológicas); Medicina, 154 (Ciências da Saúde), 

Ciências Exatas e da Terra, 179 (Química); Pedagogia, 55 (Ciências Humanas), Ciências 

Econômicas, 31 (Ciências Sociais Aplicadas), Engenharia Civil, 87 (Engenharias);  e Letras, 

com 62 bolsistas (Linguística, Letras e Artes). Esses cursos juntos possuem um total de 810 

bolsistas para o período estudado, cujo total é de 2173, ou seja, esses bolsistas representam 

37,27% do número total de alunos vinculados ao PIBIC/CNPq nessas três vigências 2010-

2011, 2011-2012 e 2012-2013. 

Vimos que a distribuição de bolsistas por área do conhecimento não acontece de 

modo equânime. Temos, pela ordem de quantidade de bolsistas que passaram pelo PIBIC nas 

três vigências aqui estudadas, a seguinte divisão: Ciências da Saúde com 24 % dos bolsistas; 

Ciências Exatas e da Terra, 19%; Engenharias, 16%; Ciências Humanas, 10%; Ciências 

Biológicas com 7%; Ciências Sociais Aplicadas com 6%; Linguística, Letras e Artes com 3%; 

e a Multidisciplinar com 1% dos bolsistas.  
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Portanto, já que selecionamos como amostra a ser estudada os bolsistas de cursos 

com maior quantitativo de bolsistas, foram esses acima citados os escolhidos. Ocorre que de 

810 passamos a 598 bolsistas quando foram juntadas as três vigências, haja vista que muitos 

nomes se repetiam de uma vigência para outra por conta das renovações das bolsas. 

Quando voltamos nosso olhar à amostra em estudo, inicialmente, constatamos que 

53,3% de bolsistas são do sexo feminino, sendo maioria em todos as áreas, exceto, Ciências 

Agrárias e Engenharias. Constatamos ainda que os bolsistas possuíam em média 22 anos de 

idade, com idade que variavam de 15 a 46 anos. E vimos que eles concluem a graduação com 

uma idade média de 25 anos.  

Confirmamos que a maioria não permaneceu muito tempo no PIBIC da UFC. Um 

número de 422 alunos (70,56%) participou de apenas uma vigência do PIPBIC/CNPq da 

UFC. Enquanto 140 (23,41%) estiveram em duas vigências do Programa, sendo 135 em 

vigências consecutivas e 5 em vigências alternadas. Somente 36, ou seja, 6,02% dos bolsistas, 

estiveram nas três vigências estudadas. A área com maior renovação das bolsas é Ciências 

Exatas e da Terra, com 43,35% de bolsistas que permaneceram por duas ou mais vigências. 

Verificamos que a maioria desses bolsistas (68,7%) vêm atualizando seus 

Currículos Lattes, o que nos deu uma expectativa boa de que eles tenham ingressado no 

mestrado. Confirmamos que dos 598 alunos da amostra, 270 (45,15%) concluíram a 

graduação, e desses, 121 (44,81%) ingressaram no mestrado. As mulheres (70) foram maioria 

também no ingresso no mestrado, 57,85%, contra 42,14% de homens (51). Acreditamos que 

esses números poderão ser muito mais promissores se esperarmos mais alguns anos. 

O tempo médio que esses estudantes levaram para chegar à pós-graduação, em 

nível de mestrado foi de 0,84 anos, sendo que algumas áreas do conhecimento se mostraram 

mais rápidas nesse percurso, tais como Ciências Agrárias (0,33), Ciências Exatas e da Terra 

(0,78) e Engenharias (0,80). 

A idade média de ingresso no mestrado para o grupo do sexo feminino é de 24 

anos, com um desvio padrão de 2 anos, para mais ou para menos; a idade mínima é de 22 anos 

e a máxima é de 30. Por outro lado, no grupo do sexo masculino, a média é de 25 anos com 

um desvio padrão de 2 anos, para mais ou para menos; a idade mínima é de 22 anos e a 

máxima é de 32 anos. Não há significativas diferenças na idade de ingresso entre uma área e 

outra. 

A grande maioria dos alunos se encaminharam a mestrados da própria UFC, sendo 

105 (87,77%) e os demais se distribuíram por diversas regiões do País.  

Dos alunos que ingressaram no mestrado, apenas 55 já concluíram, sendo 47 
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titulados mestres pela UFC. Esses alunos demoraram em média 1,9 anos no mestrado. Esse 

resultado se mostrou inferior à média de 3 anos encontrada em algumas pesquisas sobre o 

PIBIC no País. Confirmamos que não há distinção nesse tempo gasto para o mestrado entre 

bolsistas e não bolsistas do PIBIC/CNPq na UFC. 

Acreditando termos encontrado respostas para os questionamentos inicialmente 

feitos, sentimos que maiores são as novas indagações que surgiram. Diante das limitações 

reveladas na pesquisa, acreditamos que muitas são as propostas futuras de pesquisa para esse 

tema. 

Talvez a falta de dados relativos a todos os alunos da graduação seja uma das 

maiores frustrações nesta pesquisa, pois entendemos que o estudo comparado entre bolsistas e 

não bolsistas seria mais rico para conhecermos a potencialidade do PIBIC. Por isso optamos 

por estudar aqui o bolsista do PIBIC em si e sua trajetória acadêmica.  

Uma vez que haja uma maior disponibilidade de dados da graduação, poderia ser 

comparado até mesmo o índice de rendimento acadêmico. Poderia se ver o tempo que o aluno 

leva para conquistar a bolsa, tendo-se a data de seu ingresso no curso de graduação. 

  Outras questões surgem, tais como, conhecer os ex-PIBICS que não seguiram 

carreira acadêmica, como o Programa os ajudou em suas opções profissionais, conhecer 

também informações relativas à produção científica desses bolsistas e de seus orientadores. 

 Enfim, os questionamentos que surgiram são superiores às respostas 

encontradas. 
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