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E TECNOLÓGICA
EXCELÊNCIA NA FORMAÇÃO CIENTÍFICA DE RECURSOS HUMANOS 

COORDINATION OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INITIATION SCHOLARSHIPS
EXCELLENCE IN TRAINING HUMAN RESOURCES FOR SCIENCE

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS 
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC) & 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS 
DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (PIBITI) 
INSTITUTIONAL PROGRAM FOR SCIENTIFIC INITIATION 
SCHOLARSHIPS (PIBIC) & INSTITUTIONAL PROGRAM 
FOR INITIATION SCHOLARSHIPS IN TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT AND INNOVATION (PIBITI)

A Fiocruz está em constante movimento para 
proporcionar aos bolsistas a aprendizagem de técnicas 
e métodos de pesquisa, e estimular o desenvolvimento 
do pensamento cientifi co e da criatividade. Por meio 
do acompanhamento dos orientadores, a Fiocruz 
contribui para a formação científi ca de recursos 
humanos de excelência na área da saúde, em pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico e processos de inovação.

Dentre as ações para os estudantes em atividades de 
iniciação científi ca na Fiocruz estão:

■ Evento de boas-vindas e apresentação institucional;

■ qualifi cação de alunos para ingresso em programas 
de pós-graduação;

■ maior envolvimento dos pesquisadores de alta 
produtividade com estudantes de graduação nas 
atividades científi cas, tecnológicas, profi ssionais 
e artístico-culturais;

■ interação e intercambio entre pesquisadores e alunos 
das diferentes Unidades da Fiocruz e pesquisadores 
externos à Instituição;

■ reunião Anual de Iniciação Científi ca – RAIC;

■ indicação de bolsistas ao CNPq para concorrer ao melhor 
trabalho de Iniciação Científi ca e Tecnológica (Prêmio 
Destaque na Iniciativa Científi ca e Tecnológica – CNPq);

■ acompanhamento do desenvolvimento do bolsista 
também por meio do sistema eletrônico do Programa 
Pibic e Pibiti, que inclui a oferta de cursos on-line de 
temas como Qualidade, Biossegurança e Ambiente, 
por exemplo.

Fiocruz works constantly to 
enable scholarship students 
to learn research techniques 
and methods, stimulating the 
development of scientifi c thinking 
and creativity. With follow-up by 
professors, Fiocruz contributes 
to scientifi c training of human 
resources with excellence in 
the health fi eld, in research, 
technological development, and 
innovation processes.

The activities for scientifi c 
initiation students at Fiocruz 
include:

■ A welcoming event with formal 
introduction to the institution;

■ preparation of students 
to enter the foundation’s 
graduate studies programs;

■ greater collaboration between 
high-output researchers and 
undergraduate students 
in scientifi c, technological, 
professional, and artistic-
cultural activities;

■ interaction and exchange 
between researchers 
and students from the 
di� erent units of Fiocruz 
and researchers from other 
institutions;

■ annual Meeting on Scientifi c 
Initiation (RAIC);

■ nomination of scholarship 
students for the CNPq 
Outstanding Award for Best 
Scientifi c and Technological 
Initiation Project Highlight 
Award in the Scientifi c and 
Technological Initiative (CNPq);

■ follow-up of their development 
by an online system under the 
O�  ce of the Vice-President 
for Research and Biological 
Collections (VPPCB), which 
includes the o� er of online 
courses on topics such 
as Quality, Biosafety, and 
Environment, among others.

Visite a página da VPPCB 
e conheça todas as 

iniciativas: <https://portal.
fi ocruz.br/vppcb>.

To learn more about the Vice-Presidency 

of Research and Biological Collections 

visit the website <https://portal.fi ocruz.

br/vppcb> or simply follow the QR Code.

Os pesquisadores e estudantes podem 
acessar o sistema nos endereços 
<www.pibic.fi ocruz.br> ou <www.
pibiti.fi ocruz.br> após cadastramento.

Researchers and students can access the 
system at <www.pibic.fi ocruz.br> or 
<www.pibiti.fi ocruz.br> after registration.
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As unidades não possuem cotas fi xas.
The Fiocruz departments and units do not have fi xed scholarship quotas.

As unidades não possuem cotas fi xas.
The Fiocruz departments and units do not have fi xed scholarship quotas.

CENÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO DOS BOLSISTAS 
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM 2018
DISTRIBUTION OF SCIENTIFIC INITIATION 
SCHOLARSHIP STUDENTS IN 2018

FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL

4 • 1
FIOCRUZ PARANÁ/ICC

6

FIOCRUZ 
BRASÍLIA

7
FIOCRUZ RONDÔNIA

1

FIOCRUZ AMAZÔNIA/ILMD

6
FIOCRUZ 
PERNAMBUCO/IAM

39 • 3

FIOCRUZ BAHIA/IGM

29 • 2
FIOCRUZ CEARÁ

11

FIOCRUZ MINAS/IRR

34 • 2

BIO-MANGUINHOS

1
COC

8
ENSP

36
EPSJV

5
FARMANGUINHOS

17 • 13
ICICT

8

IFF

10
INCQS

6 • 3
INI

20 • 2
IOC

126 • 19
PRESIDÊNCIA

7

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científi ca (Pibic)
Institutional Program for Scientifi c Initiation Scholarships (PIBIC)

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti) 
Institutional Program for Initiation Scholarships in 
Technological Development and Innovation (PIBITI)

A Fiocruz seleciona, a cada ano, bolsistas 
de iniciação cientifi ca e tecnológica para um 
período de experiência e  desenvolvimento 
acadêmico com pesquisadores de relevância 
cientifi ca das diversas Unidades da Fiocruz.

A gestão e o acompanhamento dos estudantes 
durante o período de bolsa são realizados pela 
Coordenação de Bolsas de Iniciação Científi ca 
e Tecnológica, vinculada à Vice-Presidência de 
Pesquisa e Coleções Biológicas da Fiocruz.

As bolsas são concedidas por meio de 
convênio fi rmado entre a Fiocruz e o CNPq. 
Os estudantes de graduação de instituições de 
ensino públicas e privadas tornam-se bolsistas 
a partir da indicação dos orientadores que 
possuem projetos de pesquisa na Fiocruz.

Já passaram pelos laboratórios de pesquisa da 
Fiocruz mais de 3 mil bolsistas desde 1992, 
quando a Fundação recebeu seus primeiros 
estudantes de iniciação científi ca.

Every year, Fiocruz receives scientifi c 
and technological scholarship 
students for a period of experience 
and academic development with 
leading researchers that have 
relevant research careers in the 
various units of the Fiocruz System.

The management and follow-up of 
students during their scholarship 
period are done by the Department 
for Coordination of Scientifi c and 
Technological Initiation Scholarships, 
under the Fiocruz O�  ce of the 
Vice-President for Research 
and Biological Collections.

The scholarships are granted through 
an agreement between Fiocruz and 
the National Council for Scientifi c and 
Technological Development (CNPq). 
Undergraduate students from public 
and private teaching institutions 
receive their scholarships based on 
recommendations from supervisors 
of research projects at Fiocruz.

More than three thousand scholarship 
students have spent time in the 
Fiocruz research laboratories since 
1992, when the foundation received 
its fi rst scientifi c initiation students.

+3 mil bolsistas 
já passaram pelos laboratórios de 
pesquisa da Fiocruz desde 1992

+three thousand 
scholarship students
have spent time in the Fiocruz 
research laboratories since 1992

folder_PIBIC.indd   2 18/07/2019   14:50



As unidades não possuem cotas fi xas.
The Fiocruz departments and units do not have fi xed scholarship quotas.

As unidades não possuem cotas fi xas.
The Fiocruz departments and units do not have fi xed scholarship quotas.

CENÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO DOS BOLSISTAS 
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM 2018
DISTRIBUTION OF SCIENTIFIC INITIATION 
SCHOLARSHIP STUDENTS IN 2018

FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL

4 • 1
FIOCRUZ PARANÁ/ICC

6

FIOCRUZ 
BRASÍLIA

7
FIOCRUZ RONDÔNIA

1

FIOCRUZ AMAZÔNIA/ILMD

6
FIOCRUZ 
PERNAMBUCO/IAM

39 • 3

FIOCRUZ BAHIA/IGM

29 • 2
FIOCRUZ CEARÁ

11

FIOCRUZ MINAS/IRR

34 • 2

BIO-MANGUINHOS

1
COC

8
ENSP

36
EPSJV

5
FARMANGUINHOS

17 • 13
ICICT

8

IFF

10
INCQS

6 • 3
INI

20 • 2
IOC

126 • 19
PRESIDÊNCIA

7

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científi ca (Pibic)
Institutional Program for Scientifi c Initiation Scholarships (PIBIC)

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti) 
Institutional Program for Initiation Scholarships in 
Technological Development and Innovation (PIBITI)

A Fiocruz seleciona, a cada ano, bolsistas 
de iniciação cientifi ca e tecnológica para um 
período de experiência e  desenvolvimento 
acadêmico com pesquisadores de relevância 
cientifi ca das diversas Unidades da Fiocruz.

A gestão e o acompanhamento dos estudantes 
durante o período de bolsa são realizados pela 
Coordenação de Bolsas de Iniciação Científi ca 
e Tecnológica, vinculada à Vice-Presidência de 
Pesquisa e Coleções Biológicas da Fiocruz.

As bolsas são concedidas por meio de 
convênio fi rmado entre a Fiocruz e o CNPq. 
Os estudantes de graduação de instituições de 
ensino públicas e privadas tornam-se bolsistas 
a partir da indicação dos orientadores que 
possuem projetos de pesquisa na Fiocruz.

Já passaram pelos laboratórios de pesquisa da 
Fiocruz mais de 3 mil bolsistas desde 1992, 
quando a Fundação recebeu seus primeiros 
estudantes de iniciação científi ca.

Every year, Fiocruz receives scientifi c 
and technological scholarship 
students for a period of experience 
and academic development with 
leading researchers that have 
relevant research careers in the 
various units of the Fiocruz System.

The management and follow-up of 
students during their scholarship 
period are done by the Department 
for Coordination of Scientifi c and 
Technological Initiation Scholarships, 
under the Fiocruz O�  ce of the 
Vice-President for Research 
and Biological Collections.

The scholarships are granted through 
an agreement between Fiocruz and 
the National Council for Scientifi c and 
Technological Development (CNPq). 
Undergraduate students from public 
and private teaching institutions 
receive their scholarships based on 
recommendations from supervisors 
of research projects at Fiocruz.

More than three thousand scholarship 
students have spent time in the 
Fiocruz research laboratories since 
1992, when the foundation received 
its fi rst scientifi c initiation students.

+3 mil bolsistas 
já passaram pelos laboratórios de 
pesquisa da Fiocruz desde 1992

+three thousand 
scholarship students
have spent time in the Fiocruz 
research laboratories since 1992

folder_PIBIC.indd   2 18/07/2019   14:50



COORDENAÇÃO 
DE BOLSAS DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
E TECNOLÓGICA
EXCELÊNCIA NA FORMAÇÃO CIENTÍFICA DE RECURSOS HUMANOS 

COORDINATION OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INITIATION SCHOLARSHIPS
EXCELLENCE IN TRAINING HUMAN RESOURCES FOR SCIENCE

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS 
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC) & 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS 
DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (PIBITI) 
INSTITUTIONAL PROGRAM FOR SCIENTIFIC INITIATION 
SCHOLARSHIPS (PIBIC) & INSTITUTIONAL PROGRAM 
FOR INITIATION SCHOLARSHIPS IN TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT AND INNOVATION (PIBITI)

A Fiocruz está em constante movimento para 
proporcionar aos bolsistas a aprendizagem de técnicas 
e métodos de pesquisa, e estimular o desenvolvimento 
do pensamento cientifi co e da criatividade. Por meio 
do acompanhamento dos orientadores, a Fiocruz 
contribui para a formação científi ca de recursos 
humanos de excelência na área da saúde, em pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico e processos de inovação.

Dentre as ações para os estudantes em atividades de 
iniciação científi ca na Fiocruz estão:

■ Evento de boas-vindas e apresentação institucional;

■ qualifi cação de alunos para ingresso em programas 
de pós-graduação;

■ maior envolvimento dos pesquisadores de alta 
produtividade com estudantes de graduação nas 
atividades científi cas, tecnológicas, profi ssionais 
e artístico-culturais;

■ interação e intercambio entre pesquisadores e alunos 
das diferentes Unidades da Fiocruz e pesquisadores 
externos à Instituição;

■ reunião Anual de Iniciação Científi ca – RAIC;

■ indicação de bolsistas ao CNPq para concorrer ao melhor 
trabalho de Iniciação Científi ca e Tecnológica (Prêmio 
Destaque na Iniciativa Científi ca e Tecnológica – CNPq);

■ acompanhamento do desenvolvimento do bolsista 
também por meio do sistema eletrônico do Programa 
Pibic e Pibiti, que inclui a oferta de cursos on-line de 
temas como Qualidade, Biossegurança e Ambiente, 
por exemplo.

Fiocruz works constantly to 
enable scholarship students 
to learn research techniques 
and methods, stimulating the 
development of scientifi c thinking 
and creativity. With follow-up by 
professors, Fiocruz contributes 
to scientifi c training of human 
resources with excellence in 
the health fi eld, in research, 
technological development, and 
innovation processes.

The activities for scientifi c 
initiation students at Fiocruz 
include:

■ A welcoming event with formal 
introduction to the institution;

■ preparation of students 
to enter the foundation’s 
graduate studies programs;

■ greater collaboration between 
high-output researchers and 
undergraduate students 
in scientifi c, technological, 
professional, and artistic-
cultural activities;

■ interaction and exchange 
between researchers 
and students from the 
di� erent units of Fiocruz 
and researchers from other 
institutions;

■ annual Meeting on Scientifi c 
Initiation (RAIC);

■ nomination of scholarship 
students for the CNPq 
Outstanding Award for Best 
Scientifi c and Technological 
Initiation Project Highlight 
Award in the Scientifi c and 
Technological Initiative (CNPq);

■ follow-up of their development 
by an online system under the 
O�  ce of the Vice-President 
for Research and Biological 
Collections (VPPCB), which 
includes the o� er of online 
courses on topics such 
as Quality, Biosafety, and 
Environment, among others.

Visite a página da VPPCB 
e conheça todas as 

iniciativas: <https://portal.
fi ocruz.br/vppcb>.

To learn more about the Vice-Presidency 

of Research and Biological Collections 

visit the website <https://portal.fi ocruz.

br/vppcb> or simply follow the QR Code.

Os pesquisadores e estudantes podem 
acessar o sistema nos endereços 
<www.pibic.fi ocruz.br> ou <www.
pibiti.fi ocruz.br> após cadastramento.

Researchers and students can access the 
system at <www.pibic.fi ocruz.br> or 
<www.pibiti.fi ocruz.br> after registration.

só para produção de adesivos
Im

agens: acervo FIO
CR

U
Z Im

agens

folder_PIBIC.indd   1 18/07/2019   14:50


