PIBIC
O QUE É?
PIBIC é a sigla para Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação Científica.
QUAL A FINALIDADE?
O Programa de incentivo à pesquisa da SEUNE tem o objetivo de contribuir para a
reflexão acerca de temáticas da atualidade nas áreas dos quatro cursos da Instituição
(Administração, Ciências Contábeis, Direito e Enfermagem), fomentando a produção
científica na instituição e a interação com outras instituições de ensino e pesquisa.
COMO FUNCIONA?
Anualmente, por meio de seleção pública lançada por Edital e realizada sob a
supervisão de um comitê institucional, o PIBIC seleciona projetos de pesquisa e/ou
extensão, os quais serão desenvolvidos por alunos, sob a orientação de professores da
Instituição.
BOLSAS DE INICIAÇÃO À PESQUISA
O PIBIC oferece bolsa de incentivo à pesquisa equivalente a 40% (quarenta por cento)
do valor da mensalidade do curso a que o bolsista pertence. Esse valor é descontado
automaticamente do boleto de mensalidade.
Além desse tipo de bolsa, desde agosto de 2010, o PIBIC/SEUNE passou a contar com
bolsas do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). O
valor dessa bolsa é transferido diretamente para uma conta corrente do pesquisador
selecionado pelo PIBIC/SEUNE para a pesquisa.
COMO PARTICIPAR?
Anualmente, é lançado um Edital Público no qual, entre outros elementos, são
determinados os requisitos de inscrição, as vagas, as bolsas e as áreas de pesquisa. O
aluno interessado deve inscrever-se e participar do processo seletivo, o qual é composto
por prova escrita e análise do histórico escolar.
OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA
O bolsista deve, em síntese, realizar as tarefas de pesquisa ou extensão previstas no
projeto, participar de seminários de pesquisa e apresentar os resultados parciais e finais
do trabalho em dois relatórios.
EVENTO
A Coordenação de Pesquisa e Extensão organiza, anualmente, um Encontro de
Iniciação Científica, no qual são apresentados e publicados os trabalhos de pesquisa
realizados, no âmbito do PIBIC, em todos os cursos da SEUNE.

COMITÊ INSTITUCIONAL DO PIBIC/CNPq/SEUNE
Profa. Dra. Alessandra Marchioni – Membro Externo - UFAL
Profa. Dra. Anne Francialy da Costa Araújo - SEUNE
Prof. Dr. Élcio de Gusmão Verçosa – SEUNE
- Além desses professores, o PIBIC/SEUNE é acompanhado por avaliador externo
(Pesquisador PQ do CNPq).

