INFORMATIVO
A Iniciação Científica é uma atividade voltada aos alunos de graduação
com o objetivo de inseri-lo na prática da pesquisa científica, atividade
imprescindível ao desenvolvimento de um país e meta fundamental da
universidade, prevista na Constituição.
COMO FAZER INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA UNIVERSO
A Iniciação Científica é uma atividade desenvolvida por alunos dos
cursos de graduação, sob orientação de um professor. Podem atuar como
professor orientador os docentes dos cursos de graduação ou dos Mestrados
em Ciências da Atividade Física, Psicologia e História associados às linhas de
pesquisa de cada programa.
PASSOS RECOMENDADOS AO ALUNO DE GRADUAÇÂO INTERESSADO
EM PARTICIPAR DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA:
•
•
•
•
•

Identificar a Área de Pesquisa correspondente ao seu curso de
Graduação e ao seu tema de interesse;
Encontrar um orientador habilitado;
Ajustar seu horário de modo a permitir dedicação às atividades
acadêmicas e de pesquisa;
Elaborar em conjunto com o orientador um Plano de Atividades;
Submeter, em conjunto com o orientador, o projeto de pesquisa ao
processo seletivo.

COMO PUBLICAR OS RESULTADOS OBTIDOS NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA
• Ao participar da Jornada Científica promovida pelo Programa de
Iniciação científica Universo o aluno pode publicar na Revista de
Trabalhos Acadêmicos (http://revista.universo.edu.br/index.php/1reta2)
• O aluno de Iniciação Científica em conjunto com seu orientador, deve
identificar quais eventos científicos que pode participar apresentando o
trabalho desenvolvido.
BENEFÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
• A participação efetiva no programa garante ao aluno Certificado de
Participação e comprovante de participação em Declaração de
Participação em Atividades Extracurriculares equivalente a 60 horas por
semestre.
• Programas de mestrado e doutorado no país, bem como empresas que
trabalham com pesquisa e tecnologias avançadas, valorizam candidatos
que comprovam o desenvolvimento, como aluno ou orientador, em
atividades de IC.
• Os concursos nas diversas áreas do saber pontuam a participação do
aluno e orientador em programas de IC.

