
Programas de Iniciação Científica – IC

Pré-requisitos do Orientador:

 Ser docente com vínculo efetivo no IFTO;
 Deverá dispor de carga horária mínima para orientar o estudante conforme legislação 

interna;
 Possuir currículo Lattes atualizado;
 Deverá integrar Grupo de Pesquisa do IFTO, certificado;
 Possuir ou ser participante de projeto de pesquisa cadastrado no IFTO;
 Estar adimplente com relação às obrigações e atividades de pesquisa no âmbito do 

IFTO;

PIC-IFTO – Edital Nº 11 (Processo 23235.002313/2017-09)

Modalidade de 
Bolsa

Perfil dos 
Estudantes

Objetivos Titulação do 
Orientador

Qt de Bolsas 
Aprovadas por 
Proponente

Valor da Bolsa

PIBIC
Cursando o 
Ensino
Superior

Despertar a vocação 
científica e incentivar 
talentos entre os 
alunos, por meio de 
atividades de pesquisa
científica e 
tecnológica.

Mestre ou doutor 2 R$ 400,00

PIBITI

Cursando o 
Ensino
Superior 
Tecnológico ou 
Bacharelados

A pesquisa deve gerar 
um processo, produto 
de qualquer área do 
conhecimento  ou 
ainda propriedade 
intelectual

Mestre ou doutor 2 R$ 400,00

ICJ

Cursando o 
Ensino:
 Técnico 

Subsequente
 Técnico 

Integrado ao 
Médio

Despertar a vocação 
científica e incentivar 
talentos entre os 
alunos, por meio de 
atividades de pesquisa
científica e 
tecnológica.

Especialista, mestre 
ou doutor

Especialista - 1

R$ 100,00
Mestre - 2

Doutor - 2

ICV

Cursando o 
Ensino:
 Superior
 Técnico 

Subsequente
 Técnico 

Integrado ao 
Médio

Despertar a vocação 
científica e incentivar 
talentos entre os 
alunos das três 
modalidades, por 
meio de atividades de 
pesquisa científica e 
tecnológica.

PIBIC - Mestre ou 
doutor

4 estudantes desde 
que vinculados a 
plano de trabalho 
aprovado com bolsa
ou recomendado, 
somando as três 
modalidades.

Sem BolsaPIBITI - Mestre ou 
doutor

ICJ - Especialista, 
mestre ou doutor



PIC- CNPq – Edital Nº 10 (Processo 23235.008280/2017-01)

Modalidade de 
Bolsa

Perfil dos Estudantes Objetivos Titulação do 
Orientador

Qt de Bolsas 
Aprovadas por 
Proponente

Valor da Bolsa

PIBIC Cursando o Ensino
Superior

Despertar a 
vocação 
científica e 
incentivar 
talentos entre 
os alunos, por 
meio de 
atividades de 
pesquisa 
científica e 
tecnológica.

Doutor 1 R$ 400,00

PIBIC - AF

Cursando o Ensino
Superior
AF1- Assentados da 
Reforma Agrária
AF2- Afrodescendentes 
cadastrados em 
Comunidades 
Quilombolas
AF3- Indígenas
AF4- Candidatos com 
deficiências
AF5- Estudantes que 
cursaram integralmente
o Ensino Médio em 
Escola Pública

Despertar a 
vocação 
científica e 
incentivar 
talentos entre 
os alunos, por 
meio de 
atividades de 
pesquisa 
científica e 
tecnológica.

Doutor 1 R$ 400,00

PIBITI Cursando o Ensino
Superior Tecnológico ou
Bacharelado

A pesquisa deve
gerar um 
processo, 
produto de 
qualquer área 
do 
conhecimento  
ou ainda 
propriedade 
intelectual

Doutor 1 R$ 400,00

PIBIC - EM Cursando o Ensino
Técnico Integrado ao 
Médio

Despertar a 
vocação 
científica e 
incentivar 
talentos entre 
os alunos, por 
meio de 
atividades de 
pesquisa 
científica e 
tecnológica.

Mestre ou doutor 3 R$ 100,00

ICV

Cursando o Ensino
 Superior
 Técnico Integrado ao 

Médio

Despertar a 
vocação 
científica e 
incentivar 
talentos entre 
os alunos das 
três 
modalidades, 
por meio de 
atividades de 
pesquisa 
científica e 
tecnológica.

PIBIC – Doutor

PIBIC-AF – Doutor

PIBITI - Doutor

PIBIC-EM - Mestre 
ou doutor

4 estudantes desde 
que vinculados a 
plano de trabalho 
aprovado com bolsa
ou recomendado, 
somando as três 
modalidades.

Sem Bolsa

OBS: As cotas de bolsas do PIC-IFTO tem concorrência local, enquanto que as do PIC-
CNPq são de ampla concorrência.


