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À comunidade acadêmica da UFABC,

Em tempo de amplos cortes orçamentários e incerteza de fontes de financiamento, a
busca de recursos em diversas frentes é imperativa para mantermos o bom funcionamento da
universidade.
No ano passado, a Pró-reitoria de Pesquisa (PROPES) e o Comitê dos Programas de
Iniciação Científica (CPIC) fizeram uma campanha para atrair alunos de alto desempenho
acadêmico para desenvolverem projetos de iniciação científica. O objetivo foi colocarmos estes
alunos em contato com docentes atuando em suas áreas de interesse, com vista a submeterem
projetos de iniciação científica à Fapesp. Entrevistamos certa de 150 alunos com CR acima de
3,0 e interessados em fazer IC, mas que não tinham orientador definido. Auxiliamos estes alunos
a identificar suas vocações e encontrar orientadores que os pudessem guiar no seu
desenvolvimento. Nas tabelas 1 e 2 abaixo, mostramos o resultado deste esforço:

Ano

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

SUBMISSÕES
DE
Solicitações
PROJETOS
IC FAPESP
edital
PIC/PIBIC/PIBIT pela UFABC
I/PIBIC-AF
UFABC
369
31
374
24
348
33
333
25
308
28
371
34
491
57

Submissões
Fapesp/Edital
UFABC (%)

Concessões
IC FAPESP
para UFABC

8,40
6,42
9,48
7,51
9,09
9,16
11,61

15
17
25
9
15
18
31
6

Sucesso ICSucesso
Concessões
UFABC
submissões
IC FAPESP
FAPESP
IC todo
todo Estado
(%)
Estado (%)
48,39
70,83
75,76
36,00
53,57
52,94
54,39

--------------------2.143
2.036
2.287

--------------------65,30
60,06
67,09

Tabela 1: Dados relativos às solicitações e concessões de bolsa de IC da UFABC para a Fapesp
nos últimos anos.
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m ed ia s u b m is s ões ed ital IC UFA BC
2010-2015
ac rés cim o s u b m is s ões d e p rojetos
ed ital in tern o 2016 s ob re a m ed ia
2010-2015 (% )
ac rés cim o s olic ita ções FA P ES P
2016 s ob re a m ed ia 2010-2015 (% )
ac rés cim o c on ces s ões FA P ES P 2016
s ob re a m ed ia 2010-2015 (% )

350,5

40,1
95,4
87,9

Tabela 2: Análise comparativa da
evolução dos dados indicados na tabela 1.

Vemos nas tabelas 1 e 2 que não apenas conseguimos um acréscimo de cerca de 40% na
quantidade de submissões de projetos de IC no nosso edital interno - em números absolutos, 140
mais submissões que a média anual - como também que os docentes da UFABC efetuaram quase
duas vezes mais submissões de projetos para a Fapesp que a média dos seis anos anteriores.
Este aumento foi generalizado nos três centros da UFABC. A proporção dos orientadores que
submeteram projetos de IC para a Fapesp em relação a quantidade de submissões em nosso edital
aumentou de uma média de 8,34% nos seis anos anteriores para 11,61% em 2016.
Quanto a obtenção de bolsas IC Fapesp, vemos que a UFABC conseguiu quase 88% mais
bolsas em 2016 que a média dos 6 anos anteriores. Estes números podem ser ainda maiores, visto
que apenas nos dois primeiros meses deste ano, 6 novas bolsas IC Fapesp foram implementadas.
Estas taxas de aumento são encorajadoras, mas ainda são números baixos, dada a
quantidade de discentes que a UFABC possui e a excelência acadêmica de nossos docentes,
atestada por diversos rankings internacionais.

Notamos ainda que a taxa de sucesso das

submissões da UFABC está abaixo da média do estado de São Paulo – cerca de 50% versus
cerca de 63%. Esta discrepância pode estar relacionada ao desconhecimento dos pareceristas e
comitês científicos da Fapesp sobre nosso sistema de avaliações e notas. Elaboramos uma carta
para ser anexada a submissão Fapesp explicando brevemente nosso sistema. Este documento está
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disponível em http://propes.ufabc.edu.br/images/cap/diversos/Calculo_CR.pdf. Contudo, a
exposição contínua e intensa destes pareceristas à realidade da UFABC é fundamental e só
poderá ser alcançada se prosseguirmos e ampliarmos a submissão de projetos para a Fapesp.
Estamos assim dando início mais uma vez ao procedimento de atração de alunos de alto
desempenho para iniciação científica. Disponibilizamos um questionário on-line para alunos
com CR igual ou superior a 3,0 e sem reprovações preencherem. Este formulário está disponível
em https://goo.gl/forms/Jt7Zq25G2ft1u7gI2.

Encaminharemos muitos destes alunos aos

docentes, conforme suas áreas de atuação e interesses dos alunos.
Pedimos aos docentes interessados em orientar estes alunos que enviem resumos de suas
linhas de pesquisa, que serão disponibilizados em:
http://propes.ufabc.edu.br/images/iniciacao_cientifica/OrientadoresdeIC_2016.pdf.

Atenciosamente,

Comitê dos Programas de Iniciação Científica
Pró-reitoria de Pesquisa

