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Diretoria de Fomento à Pesquisa: 
Atuação e Funções

Responsável pela administração das bolsas de
iniciação científica e pelo fomento à pesquisa,
atuando em conjunto com a Diretoria de Produção
Científica

– gestão dos editais de fomento à pesquisa em nível de
graduação na UFMG

– administração de seus Comitês Assessores

– promoção de atividades científicas

– comunicação com seus núcleos de base nas Unidades
(Núcleos de Assessoramento à Pesquisa-NAPq)



Diretoria de Fomento à Pesquisa: 
Atuação e Funções

• Programas de Fomento → Editais e Chamadas

• Sistema de Fomento

• Financiar - FUNDEP

• Comitês Assessores → Critérios de Avaliação

• Núcleos de Assessoramento à Pesquisa

• Semana de Iniciação Científica → Semana do 
Conhecimento – 19 a 23 de Outubro

https://www.ufmg.br/prpq/editais/
https://aplicativos.ufmg.br/prpq/fomento/
https://www.financiar.org.br/index.php?pagina=user/programasrelacionados.php
https://www.ufmg.br/prpq/comites-assessores/
https://www.ufmg.br/prpq/criterios-de-avaliacao/
https://www.ufmg.br/prpq/nucleos-de-assessoramento-a-pesquisa/
https://www.ufmg.br/prpq/semana-de-iniciacao-cientifica/


Programas de Fomento
• Programa Institucional de Auxílio à Pesquisa de Docentes 

Recém-Contratados - ADRC
• Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação

– Iniciação Científica (PIBIC – CNPq)
– Iniciação Científica Ações Afirmativas (PIBIC AF – CNPq)
– Programa Institucional de Bolsas em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (PIBITI)
– Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para a 

Rede de Museus e Espaços de Ciência e Cultura da UFMG
– Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior 

(PIBIC – EM)
– Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária
– Programa Institucional de Cadastro de Bolsistas de Iniciação 

Científica - Modalidade Balcão

• Programa Institucional para Melhoria Qualitativa da 
Produção Científica



Programas de Fomento: 2019-2020
Edital Submissões Contemplados

PIBIC/CNPq 1105 619

PIBIC Ações 
Afirmativas/CNPq 

69 17

PIBITI/CNPq 245 38

Rede de Museus 37 17

IC Voluntária 1095 1095

ADRC 149 126

Taxa de Publicação em 
Periódicos Indexados 

76 51



Edital 09/2019: Programa Institucional de Auxílio 
à Pesquisa de Docentes Recém-Contratados

OBJETIVO: apoiar docentes recém-contratados pela 
UFMG, por meio da concessão de recursos 
financeiros para o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa, visando: 

– contribuir para o engajamento do docente em 
pesquisa; 

– fortalecer e ampliar a pesquisa na UFMG, 
considerando a expansão do quadro docente; 

– estimular docentes recém-contratados pela UFMG a 
submeter, como coordenador, proposta de 
financiamento à pesquisa a agências de fomento 
nacionais e internacionais. 



Edital 09/2019: Programa Institucional de Auxílio 
à Pesquisa de Docentes Recém-Contratados

REQUISITOS E COMPROMISSOS DO COORDENADOR 

• Possuir e manter atualizado o Currículo Lattes e os dados cadastrais no Sistema de 
Fomento da PRPq durante a vigência do projeto

• Ler e concordar com as Normas e Procedimentos Gerais para Programas de Iniciação 
Científica da PRPq. 

• Realizar o cadastro das atividades de pesquisa no SISGEN (Sistema Nacional de Gestão 
do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado) previamente a 
qualquer ação de divulgação dos resultados da pesquisa, se for o caso da pesquisa

• Fazer referência ao nome da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de 
Minas Gerais explicitamente, por extenso e em português, nos agradecimentos de 
todas as produções que contaram, ainda que parcialmente, com apoio do auxílio. 

• Anexar ao relatório final comprovante de submissão, como coordenador, de proposta 
de financiamento à pesquisa a agências de fomento nacionais ou internacionais.  

• Assinar e encaminhar à PRPq a terceira via do documento “Termo de 
depósito/responsabilidade”, em até 30 dias após a data de recebimento dos itens 
adquiridos na rubrica de capital



Edital 09/2019: Programa Institucional de Auxílio 
à Pesquisa de Docentes Recém-Contratados

REQUISITOS E COMPROMISSOS DO COORDENADOR 

• Participar, quando convidado(a), de Comissões de Avaliação da 
Semana de Iniciação Científica da UFMG. 

– A recusa em participar das Comissões de Avaliação da Semana 
de Iniciação Científica da UFMG sem justificativa e o 
descumprimento dos requerimentos de preenchimento dos 
relatórios implicarão no impedimento de participação em 
Editais da PRPq. 

• Participar dos Seminários, Workshops e outras atividades 
promovidas pela PRPq.  

• Preencher o relatório técnico-científico final do projeto no 
Sistema de Fomento da PRPq no prazo de até 30 dias após o 
término da execução técnico-científica.  



Edital 09/2019: Programa Institucional de Auxílio 
à Pesquisa de Docentes Recém-Contratados

Em relação ao (à) bolsista, responsabilizar-se por: 

– Instruí-lo(a) e acompanhá-lo(a) nos procedimentos necessários à implementação da bolsa;  

– Orientá-lo(a) na execução de suas atividades, conforme previsto no projeto de pesquisa; 

– Estimulá-lo(a) e orientá-lo(a) na divulgação dos resultados da pesquisa, por diferentes 
meios, indicando sua co-autoria, sempre que efetiva; 

– Orientá-lo(a) no preenchimento do Relatório Final de Atividades de Iniciação Científica, 
disponível no Sistema de Fomento da PRPq, para que seja submetido em até 30 dias após
data de encerramento da bolsa ou desvinculação do bolsista; 

– Preencher a parte do Relatório Final de Atividades de Iniciação Científica disponível no 
Sistema de Fomento da PRPq referente ao(à) orientador(a) em até 30 dias após o último
dia de atividade do(a) bolsista; 

– Auxiliá-lo(a) na produção de um Vídeo Pitch sobre os resultados da pesquisa, conforme 
orientações disponíveis na página da PRPq; 

– Auxiliá-lo(a) na preparação do trabalho desenvolvido, cuja apresentação é obrigatória na 
Semana de Iniciação Científica, promovida anualmente pela UFMG no âmbito da Semana 
do Conhecimento, conforme as normas estabelecidas pela PRPq e divulgadas pelo NAPq
da unidade acadêmica ou órgão equivalente do orientador(a)



Comitês Assessores e NAPq
Comitês Assessores: compostos de docentes escolhidos pela PRPq a partir de Lista 
Tríplice indicada pelos Diretores das Unidades Acadêmicas. Assessoram a Câmara 
de Pesquisa em suas atividades, principalmente naquelas que envolvem análise e 
julgamento de Bolsas de Iniciação Científica e demais programas de fomento à 
pesquisa. Áreas: Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas e Agrárias; 
Engenharias; Ciências Da Saúde; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; 
Linguística, Letras e Artes; Coltec; Ensino Médio; Tecnológicas

Núcleos de Assessoramento à Pesquisa (NAPq): órgãos de assessoramento das 
Diretorias das Unidades Acadêmicas para assuntos de pesquisa e que fazem a 
ligação entre as Unidades e a PRPq. Atribuições: 

– Facilitar o andamento dos editais da PRPq nas Unidades e orientar os professores 
contemplados;

– Encaminhar o processo de indicação, substituição ou cancelamento das bolsas de 
alunos;

– Atender aos alunos bolsistas e professores pesquisadores;
– Organizar a semana de Iniciação Científica e emitir os certificados ao final;
– Estabelecer a comunicação e envio de documentos para as partes envolvidas nos 

processos;
– Atender o público interno e externo às Unidades.



Eventos e Atividades Científicas

Seminários Pesquisa@UFMG

16/03 - Avaliação Universitária e Indicadores de 
Desempenho Acadêmico (12:30-Auditório FACE)
Outros Temas: Ética e Integridade em Pesquisa; Fomento 
Alternativo e Projetos Competitivos; Produção e Divulgação 
de Resultados Científicos em vídeos e imagens; Escrita de 
Projetos e Publicações; Comunicação e Divulgação 
Científica; Open Science/Open Data - Pesquisa Colaborativa

UFMG Talks

Semana da Iniciação Científica



Semana da Iniciação Científica
Semana do Conhecimento UFMG 2020 – 19 a 23/10

Apresentação nas unidades acadêmicas – 5 e 6/10



Site PRPq: www.ufmg.br/prpq

Diretoria de Fomento à Pesquisa - Equipe:
Diretora: Ana Hermeto
Assistente em administração: Regina Luiza Saldanha
Assistente em administração: Patrícia Mendes
Jovem aprendiz: Gabriela Freitas
Administrador: Wildiner Bruno Gonçalves
Auxiliar administrativo: Ailton Junior

Contato: bic@prpq.ufmg.br
Fone: 3409-4037

Diretoria de Fomento à Pesquisa
Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG

http://www.ufmg.br/prpq
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