
Nota sobre anúncio de novas regras para concessão de bolsas do CNPq para os programas 

PIBIC, PIBIC-Af e PIBIC-Jr 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PROPESP, da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste, UNICENTRO, juntamente com o Comitê de Iniciação Cientifica, CAIC, 

e com apoio do Comitê de Iniciação Tecnológica e Inovação, CAITI, vem a público 

externar sua posição em relação às medidas anunciadas pelo CNPq sobre as Chamadas 

de bolsas PIBIC, PIBIC-Af e PIBIC-Jr, dos programas de Iniciação Científica. 

O objetivo desses programas é incentivar a participação de estudantes de graduação e do 

ensino médio, em projetos visando ao desenvolvimento do pensamento crítico por meio 

da prática científica em todas as áreas do conhecimento, assegurando assim uma maior 

interação entre professores/pesquisadores, pós-graduandos, graduandos e alunos do 

ensino médio, proporcionando a formação de recursos humanos mais qualificados, seja 

para o mercado de trabalho ou para estudos mais avançados na pós-graduação, bem 

como para despertar a vocação em jovens empreendedores. 

Conforme comunicado da Coordenação de Comunicação Social do CNPq, as bolsas de 

Iniciação Científica (IC) deverão estar vinculadas a projetos que apresentem aderência 

a, no mínimo, uma das Áreas de Tecnologias Prioritárias do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações, MCTIC, como segue: 

• Tecnologias Estratégicas, nos seguintes setores: Espacial; Nuclear; Cibernética; e 

Segurança Pública e de Fronteira.  

• Tecnologias Habilitadoras, nos seguintes setores: Inteligência Artificial; Internet das 

Coisas; Materiais Avançados; Biotecnologia; e Nanotecnologia.  

• Tecnologias de Produção, nos seguintes setores: Indústria; Agronegócio; 

Comunicações; Infraestrutura; e Serviços.  

• Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável, nos seguintes setores: Cidades 

Inteligentes e Sustentáveis; Energias Renováveis; Bioeconomia; Tratamento e 

Reciclagem de Resíduos Sólidos; Tratamento de Poluição; Monitoramento, prevenção e 

recuperação de desastres naturais e ambientais; e Preservação Ambiental.   



• Tecnologias para Qualidade de Vida, nos seguintes setores: Saúde; Saneamento 

Básico; Segurança Hídrica; e Tecnologias Assistivas.  

A Coordenação de Comunicação Social do CNPq, informa ainda que são também 

considerados prioritários, diante de sua característica essencial e transversal, os 

projetos de pesquisa básica, humanidades e ciências sociais que contribuam, em 

algum grau, para o desenvolvimento das Áreas de Tecnologias Prioritárias do 

MCTIC e, portanto, são considerados compatíveis com o requisito de aderência 

solicitado. 

Essas mesmas disposições constam na Chamada CNPq- PIBITI Nº 08/2020, publicada 

em 22 de abril de 2020, do Programa Institucional de bolsas de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI). A UNICENTRO de acordo com o 

seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), com o apoio do CNPq e da 

Fundação Araucária, mantém os programas de Iniciação Científica voltados a alunos de 

graduação e de ensino médio, de maneira inclusiva nas diferentes áreas do 

conhecimento, as quais sempre atuaram de forma livre, respeitadas as demandas 

específicas, e incentivando a multidisciplinaridade das áreas do conhecimento, bem 

como a representatividade no CAIC. 

A nota emitida pela Coordenação de Comunicação Social do CNPq inclui somente as 

áreas tecnológicas e impõe restrições às ciências básicas e as áreas de Ciências 

Humanas, Sociais, Linguística, Letras e Artes e boa parte das Ciências Sociais 

Aplicadas. 

A PROPESP, juntamente com o CAIC, e com o apoio do CAITI, consideram 

inadequadas as restrições impostas às Instituições de Ensino, aos orientadores e jovens 

pesquisadores, em prol do estabelecimento da priorização de áreas de conhecimento, 

promovendo o rompimento do incentivo às vocações científicas, ignorando e excluindo 

assim uma grande parcela das pesquisas, caso não estejam elencadas como Áreas de 

Tecnologias Prioritárias definidas pelo MCTIC ou com forte aderência a estas. 

Reiteramos a importância das ciências básicas e das áreas de Ciências Humanas, 

Sociais, Linguística, Letras e Artes, as quais apresentam contribuição significativa 

paralelamente às ações de aceleração das pesquisas em áreas consideradas 



“prioritárias”. Reafirmamos a importância das diferentes áreas do conhecimento na 

formação de jovens pesquisadores e empreendedores capazes de discutir e resolver os 

problemas da sociedade, segundo os mais diversos pontos de vista e abordagens. 

Desde as notícias que precederam os editais, a PROPESP vem se mobilizando 

juntamente com entidades representativas, como o Fórum Nacional de Pró-reitores de 

Pesquisa e Pós-Graduação, FOPROP, e o Conselho Paranaense de Pró-reitores de 

Pesquisa e Pós-Graduação, CPPG, realizando esforços para reverter esta decisão por 

parte do CNPq, que atenta contra a ciência brasileira. 

A PROPESP e o CAIC defendem a garantia de concessão de bolsas aos alunos cujos 

projetos tenham sido aprovados, considerando os critérios de pontuação e classificação 

já estabelecidos na nossa instituição, independentemente da área de conhecimento. Nos 

casos de impedimento devido às restrições impostas pelo CNPq, aos projetos 

classificados com direito a bolsa, serão concedidas cotas a serem disponibilizadas pela 

Chamada da Fundação Araucária ou bolsas Institucionais da UNICENTRO. 

 

Neste sentido, o PROPESP e o CAIC, com o apoio do CAITI, consideram inadequadas 

as restrições impostas, e solicitam que os critérios/prioridades sejam revistos, em 

consonância com as diversas manifestações já expressas pelas entidades estaduais e 

nacionais representativas da pesquisa e da pós-graduação, das quais a UNICENTRO é 

signatária. 
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