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Resumo 

A Iniciação Científica se configura como um processo de ensino-

aprendizagem, e, portanto multideterminado, que envolve uma complexa rede de 

ações de diferentes naturezas. Dentre as contribuições e benefícios que a realização 

da Iniciação Científica pode apresentar para a formação, nos diversos âmbitos, são 

citados na literatura aspectos: acadêmicos, profissionais e pessoais. Torna-se 

necessário verificar se o corpo discente do UDF tem conhecimento do Programa de 

Iniciação Científica. Para tal traçou-se o perfil do o corpo discente do UDF e 

verificou-se se os mesmos têm conhecimento da existência de um Programa de 

Iniciação Científica na Instituição. Foi escolhida uma amostra representativa e 

aplicado questionário semi-estruturado. Os dados foram tratados no SPSS. 

Posteriormente foi realizada a discussão dos dados obtidos. Serão apresentados os 

resultados preliminares. 

Introdução 

A Iniciação Científica (IC) como etapa da formação acadêmica, pessoal e 

profissional do estudante, se configura como um processo de ensino-aprendizagem, 

e, portanto multideterminado, que envolve uma complexa rede de ações de 

diferentes naturezas (Simão, 2008). A IC abrange, então, muito mais que uma etapa 

inicial na formação de um pesquisador, trata-se de uma atividade que permite a 

prática da docência e da aprendizagem mediante uma postura investigativa que só 

se tornam significativas quando sustentadas por uma permanente construção do 

conhecimento (Severino apud Bridi, 2009/2010; Neuenfeld, 2011). 

Dentre as contribuições e benefícios que a realização da Iniciação Científica 

pode apresentar para a formação, nos diversos âmbitos, são citados na literatura 

aspectos: acadêmicos, como a participação do aluno na construção do 

conhecimento, o aumento do desempenho acadêmico repercutindo no aumento das 

notas da disciplina e o contato direto com o orientador e pesquisadores da área 

(Caberlon, 2003 apud Bridi, 2010; Soczek  & Alencastro, 2012); profissionais, como 

a socialização profissional e a ampliação do conhecimento sobre a área de atuação ; 

pessoais, quanto à possibilidade de crescimento em termos de maturidade e 

responsabilidade. A institucionalização do Programa e das práticas de IC no 

contexto do Centro Universitário do Distrito Federal-UDF são relativamente recentes, 

datando de 2013 (UDF).  Pressupõe-se que a IC tem um impacto na cultura 

acadêmica e desenvolvimento de habilidades outras, que possibilitam ao aluno a 



aquisição não só de um conhecimento acadêmico-científico, mas também 

habilidades fundamentais na busca de resoluções de problemas e questões que 

podem ter consequências diretas para sua prática profissional. Diante disso, torna-

se necessário verificar se o corpo discente do UDF tem conhecimento do PIC, 

dependendo dos resultados teremos condições mensurar o nível de percepção 

relacionado a IC. 

Objetivos 

Mapear o perfil do o corpo discente do UDF e verificar se os mesmos têm 

conhecimento da existência de um Programa de Iniciação Científica na Instituição. 

Metodologia 

Foi realizada uma pesquisa quantitativa por meio da aplicação de um 

questionário semi-estruturado (testado e avaliado previamente). Escolheu-se uma 

amostra representativa do universo de estudantes de todas as áreas do 

conhecimento, cursando algum curso de graduação. O erro amostral utilizado foi de 

5%, para garantir uma confiabilidade de 95% (Barbeta, 2008). Após a coleta de 

dados foi estruturado um banco de dados com o objetivo de quantificar o nível de 

consistência dos dados.Os dados foram tratados no SPSS, sendo aplicada uma 

análise estatística de forma que seja possível realizar cruzamentos e inferências 

com base em testes paramétricos e não paramétricos de acordo com as 

características das variáveis estudadas. Posteriormente foi realizada a discussão 

dos dados obtidos.  

Desenvolvimento 

Os dados foram coletados no período de Agosto à Novembro de 2013, por 

meio de questionários semi-estruturados. Todos os questionários foram adaptados 

da Pesquisa de Bridi e Pereira, 2010, que norteia nosso trabalho . Os questionários 

foram aplicados in loco, realizada por um único pesquisador nas diferentes salas, o 

que garante a consistência e robustez das respostas. Os questionários visavam, 

inicialmente, caracterizar os alunos quanto à sua formação, perfil social e perfil 

acadêmico. A segunda parte é composta por questões discursivas, com o objetivo 

de averiguar as concepções dos sujeitos envolvidos na pesquisa em relação à 

percepção sobre aspectos que envolvem a Iniciação Científica.  

Resultados preliminares 

Na primeira etapa do projeto foi avaliado o perfil dos estudantes das ciências 

sociais. Dos cursos pesquisados o maior numero de participantes eram do curso de 



relações internacionais e ciências políticas, seguidos de direito, ciências contábeis e 

administração. Na aplicação inicial do instrumento foi verificado que 9% dos 

estudantes respondentes (de um total de 150 questionários aplicados) possui 

conhecimento sobre a existência de um programa de iniciação cientifica na 

instituição. Esse resultado era esperado devido a aplicação do questionário coincidir 

com a implementação do programa de iniciação cientifica na instituição. 

Embora o trabalho esteja em uma etapa inicial um resultado importante 

chama a atenção 91% dos respondentes percebem a importância da iniciação 

cientifica para a formação profissional, ainda que de forma conceitual presumisse 

que o foco principal de um programa desta característica está voltado para a 

formação cientifica. Pretendemos discutir e comparar as dimensões e os aspectos 

obtidos com o instrumento com os dados obtidos com o instrumento aperfeiçoado a 

ser aplicado posteriormente. A partir dos dados obtidos serão propostas estratégias 

institucionais com o intuito de difundir e incentivar o desenvolvimento das 

habilidades relacionadas a pesquisa e desenvolvimento integral dos indivíduos. 
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