PROGRAMAS DE
APOIO E FOMENTO
À PESQUISA
Programa de Iniciação Cientí�ica
Esse programa integra estudantes de graduação interessados em
atividades de pesquisa e inovação na UFRGS. Há quatro opções de
bolsas remuneradas: a BIC/UFRGS, a BIC/UFRGS Multidisciplinar,
a PIBIC/CNPq, a PIBIC – Ações Alternativas/CNPq
e a PROBIC/FAPERGS.
É também possível participar de pesquisas como IC Voluntário
registrado na PROPESQ, certi�icado ao �inal da sua participação.
A seleção dos estudantes interessados é realizada pelo professor
que recebe anualmente uma ou mais cotas de bolsa da PROPESQ,
mediante cumprimento das regras do Edital vigente.

Programa de Fomento à Pesquisa
É um dos mais procurados, pois apoia �inanceiramente estudantes
que apresentarão trabalhos em eventos nacionais e internacionais.
Também estimula a divulgação de trabalhos realizados no âmbito
da pesquisa por docentes e técnicos.

Programa Premium – Multiusuárias
São bolsas para atendimento técnico (não administrativas), em que
os bolsistas atuam em laboratórios operando equipamentos que
produzem insumos para a pesquisa, bem como para outros
laboratórios da universidade e empresas externas, quali�icando o
bolsista no manuseio de tecnologias avançadas.

PORTAL DA PESQUISA
Em parceria com a Divisão de Informática da PROPESQ,
o Portal da Pesquisa é um site com conteúdos atualizados
voltados à popularização das pesquisas realizadas em todas
as unidades da UFRGS. A contribuição permanente dos
estudantes é muito bem-vinda e pode ser realizada através
do email:portaldapesquisa@propesq.ufrgs.br

PROGRAMA DE DIFUSÃO DA CIÊNCIA
Programa Ciência na Sociedade e Ciência na Escola
Estimula através da concessão de bolsas e a realização de
seminários os projetos desenvolvidos na universidade
voltados à popularização e difusão da ciência e tecnologia
nos diversos grupos sociais e no meio escolar. A seleção de
bolsistas é realizada pelo professor coordenador do projeto
contemplado pela PROPESQ, nos prazos do Edital vigente.

EVENTOS
Salão de Iniciação Cientí�ica
Realizado anualmente, o SIC é o espaço máximo de
divulgação, promoção e acompanhamento dos projetos de
Iniciação Cientí�ica desenvolvidos por estudantes de
graduação, bolsistas de pesquisa, tanto da UFRGS como de
outras instituições de ensino superior, em todas as áreas do
conhecimento.
Salão UFRGS Jovem
Aqui os alunos da Educação Básica e Pro�issional de Nível
Médio, vem à Universidade apresentar suas pesquisas.
É um evento que incentiva os primeiros contatos de crianças
e jovens com o método cientí�ico, e por essa razão, os
estudantes da UFRGS tem a oportunidade de conhecer o
universo da pesquisa no meio escolar.
Seminários Temáticos
Preparam os jovens pesquisadores para atividades relativas
à promoção e à divulgação da pesquisa, como elaboração de
relatórios, resumos e apresentações, preenchimento do
currículo Lattes, atuação em congressos, etc.

