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O PIBITI (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico) visa estimular alunos 

de graduação e de ensino médio, ao desenvolvimento e transferência de novas tecnologias e soluções inovadoras, 

incentivando o desenvolvimento do pensar tecnológico e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo 

confronto direto com os problemas da pesquisa aplicada.
Os principais objetivos do PIBITI são:
a) Estimular alunos de graduação e de ensino médio a desenvolverem atividades de pesquisa que busquem 

soluções inovadoras;
b) Potencializar a pesquisa tecnológica no âmbito acadêmico, difundindo a cultura da propriedade intelectual, da 

inovação e do empreendedorismo;
c) Contribuir para a formação de recursos humanos para atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação;
d) Contribuir para a formação de recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora 

das empresas no País.

www.pesquisa.ifal.edu.br

CRONOGRAMA

pesquisa@ifal.edu.br
(82)3194-1178

INFO.:

O PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) visa o despertar da vocação científica e 

incentivar novos talentos potenciais entre estudantes de graduação.

O pibic tem por objetivos principais:

a) Contribuir para formação de recursos humanos para a pesquisa;

b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer atividade profissional;

c) Contribuir para reduzir o tempo médio dos alunos na pós-graduação;

d) Possibilitar o acesso e a integração do estudante à integração científica.

O aluno deve primeiro procurar um orientador que o aceite e escreva um projeto para ser submetido ao Edital. Caso o projeto seja 

aprovado, o aluno pode participar na condição de bolsista ou voluntário.

Como participar de um PIBIC/PIBIT?
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