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EDITAL PIBIC/PIBITI UNITAU  
Período: fevereiro/2017 a dezembro/2017 

 

 As inscrições do Programa de Iniciação Científica (IC) da Universidade de 

Taubaté, nas modalidades PIBIC UNITAU – Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIC), PIBITI UNITAU - – Programa Institucional de Bolsas de 

Inovação e Tecnologia,  PITIVOL – Programa Institucional de Inovação e Tecnologia 

Voluntário e PICVOL – Programa de Iniciação Científica Voluntário estarão abertas 

até o dia 27 de novembro.  Para os programas PIBIC e PIBITI UNITAU será 

reservada 1 cota, para cada um desses programas, para projetos que incluam a 

participação de professores e alunos do ensino médio da Escola de Aplicação Dr. 

Alfredo José Balbi. 

O objetivo principal do Programa de Iniciação Científica é preparar o aluno de 

graduação para o seu futuro ingresso em cursos de residência médica e pós-

graduação, proporcionando condições para o estudante descobrir como a ciência é 

produzida e como o conhecimento é adquirido. O programa pretende ainda 

apresentar aos estudantes do ensino médio o desenvolvimento de pesquisa 

científica, estimulando seu ingresso nos cursos de graduação. 

Nesse sentido, o acadêmico deverá se associar a um grupo de pesquisa e 

escolher um orientador que irá conduzi-lo durante o desenvolvimento da pesquisa. O 

período de inscrição, normas operacionais do programa e formulários de inscrição, 

estão disponíveis em http://www.unitau.br/pagina/iniciacao-cientifica.  

 Para se inscrever nos programas IC deste edital, o orientador deve solicitar, 

junto a secretaria do Departamento ou Instituto, um número de protocolo, que deve 

ser incluído nos formulários, de cadastro do orientador e do projeto IC. Antes de 

preencher os dois formulários, o orientador deve ler as Normas Operacionais do 

programa IC. Os formulários devidamente preenchidos devem ser salvos em formato 

PDF (não serão aceitos outros formatos, ex. doc) e enviados a Pró-reitoria de 
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A divulgação dos resultados está prevista para o dia 16/12/2016. 

 


