Dúvidas e Perguntas Frequentes sobre
o PIBIC
Como é de conhecimento o PIBIC da FMJ
vem informando constantemente sobre os
procedimentos adotados neste programa
de Iniciação Científica, tanto por e-mails
como pelo próprio site
http://www.fmj.br/pibic/

Assim, continuaremos sempre informando
a todos sobre as atividades do PIBIC.
Nesta página apresentamos Perguntas
Frequentes sobre o PIBIC:
1-Por que o PIBIC adota o sistema de
avaliação de novos projetos por
mérito comparativo?
Resposta: Este sistema é considerado o
mais
democrático
e
o
mais
diversificado, pois é feito por vários

avaliadores, que são ad hoc, além de ser
usado pelas principais agencias de
fomento no Brasil, como FAPESP e CNPq.
Ele é indicado quando o número de
projetos é maior do que o número de
bolsas disponibilizadas. Inclusive este
formato é indicado pelo próprio CNPq e
outras Agências de Fomento.
2-O que seria este sistema de mérito
comparativo?
Resposta: Neste sistema, o critério
principal é quando o avaliador escolhe o
projeto como:
-aprovado e selecionado;
-aprovado e não selecionado ou sugerido
realização sem bolsa;
-e reprovado.
A partir daí ocorre uma pontuação do
projeto que é classificatória.

3-E
quando
dois
projetos
são
aprovados e selecionados e possuem a
mesma pontuação?
Resposta: Se ocorrer isto, o critério de
desempate é a produção científica do
Orientador, que é um fator sólido e
quantitativo.
4-Este sistema de avaliação por
mérito comparativo foi criado pelo
PIBIC da FMJ?
Resposta: Não, esta classificação não foi
criada
pelo
PIBIC
da
FMJ,
e sim é usada por Agências de Fomento
Nacionais e Internacionais, entre elas o
próprio CNPq e a FAPESP.
5-O PIBIC pode alterar um parecer de
um Avaliador?
Resposta: Não, o PIBIC acredita que um
parecer deve ser soberano. Mesmo que
não agrade a todos. Devemos respeitar
toda avaliação por pares, pois caso
contrário ela perde a função e perdemos o

mais importante que é a credibilidade e a
condição democrática.
6-O PIBIC incentiva novos projetos e
novos grupos de pesquisa?
Resposta: Sim, o PIBIC não apóia o
monopólio de bolsas ou projetos para
determinados grupos de pesquisadores.
Acredita-se que a oxigenação de projetos e
a vinda de novos pesquisadores sejam
importantíssimas para a renovação e
melhoria do programa. Isto pode ser
confirmado pela variedade de projetos e
pelas últimas classificações, onde existe
mobilidade e uma diversidade de áreas e
pesquisadores participantes, inscritos e
contemplados.
7-Quais ações estão sendo feitas para
atrair novos pesquisadores?
Resposta: O PIBIC sempre tenta detectar
novos grupos de pesquisa na Instituição e
envia comunicados por e-mail a todos

convidando sempre novos pesquisadores
para entrar no programa.
8-Todo
projeto
aprovado
e
selecionado pelo PIBIC tem garantia
de Bolsa?
Resposta: Não, a classificação do PIBIC
não
garante
Bolsa
de
Iniciação Científica para nenhum projeto.
O número de Bolsas é divulgado pelos
Órgãos Competentes e depende da
avaliação positiva do programa e do
orçamento. Portanto, o PIBIC não garante
nenhuma bolsa para Iniciação Científica.
9-O PIBIC permite a possibilidade de
pedido
de
Reconsideração
de
Projetos?
Resposta: Sim, o PIBIC implantou
atualmente na FMJ a possibilidade de
pedido de reconsideração da avaliação de
projetos e passou a enviar os pareceres
dos
projetos
e
relatórios.
Isto
é
fundamental para a transparência e

possibilidade de melhorias dos trabalhos.
O
PIBIC
oferece
este
pedido de reconsiderações pelo site:
http://www.fmj.br/pibic/reconsideracoes.a
sp aqui todos encontraram as informações
necessárias para esta solicitação.
10-Quais
outras
informações
importantes sobre o PIBIC?
Resposta: O PIBIC possui um canal
aberto
para
informações
pelo
e-mail:
pibic@fmj.br.
Além
disso,
lembramos que todos os pesquisadores do
PIBIC, possuem um compromisso com o
Programa e principalmente com o CNPq,
de realizarem seu projeto de acordo com
as normas, incluindo entregarem os
relatórios científicos de acordo com os
prazos e apresentarem seus resultados em
encontros científicos. Também, lembramos
que o CNPq acompanha todos os Bolsistas
e exige que estas etapas sejam cumpridas.
Caso o Bolsista não cumpra com os seus
deveres, este poderá perder o direito a
Bolsa.

Por fim, atualmente o PIBIC implantou e
vem
acompanhando
o
perfil
do
aluno pesquisador egresso para dar
informações da evolução deste para a FMJ
e para o próprio CNPq. Estes dados podem
ser vistos também pelo site:
http://www.fmj.br/pibic/
O PIBIC agradece e sente-se honrado
em tê-los como Pesquisadores deste
Programa de Iniciação Científica.
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