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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O programa de iniciação científica (IC) da Universidade de 

Sorocaba (UNISO) teve início no ano de 1998 e considerando a importância deste 

programa para a formação de estudantes em pesquisa e a avaliação dos cursos de 

graduação perante o Ministério da Educação, torna-se necessário avaliar sua 

efetividade. OBJETIVOS: Analisar a participação das diversas áreas do 

conhecimento, o envolvimento dos cursos de graduação e a continuidade da 

formação em pesquisa dos estudantes que participaram do Programa de IC da 

UNISO. DELINEAMENTO: Estudo transversal descritivo envolvendo projetos 

concluídos do Programa de IC da UNISO. MÉTODOS: Utilizou-se como fonte de 

coleta de dados, todos os projetos aprovados e executados durante a vigência do 

Programa de IC na UNISO, entre 1998 a 2013. A plataforma lattes foi consultada 

para identificar se o estudante deu continuidade em cursos de pós-graduação 

(especialização, mestrado ou doutorado). Considerou-se currículo Lattes atualizado, 

aqueles com data entre jan/2014 a jul/2015. RESULTADOS: Dos 975 projetos de IC 

submetidos, 666 (68,3%) foram concluídos e analisados. Verifica-se que a área que 

mais desenvolve projetos é a de Ciências da Saúde 179 (26,8%), seguida da área 

de Ciências Sociais Aplicadas 146 (22%) e da área de Ciências Biológicas 123 

(18,5%). Dos 544 estudantes que participaram do programa, 299 (54,9%) não 

atualizaram seus currículos na plataforma Lattes e 111 (20,4%) não foram 

encontrados. Dos 134 (24,6%) constantes na plataforma Lattes, 84 (62,6%) mostram 

continuidade em 109 cursos de pós-graduação, a saber, especialização (50%), 

mestrado (63,1%) e doutorado (16,6%). Nos anos de 2010, 2011 e 2012 o 

envolvimento de docentes vinculados a programas de pós-graduação foi maior que 

nos anos anteriores. Participaram do programa 116 doutores e 6 mestres. Os 

professores doutores vinculados a programa de pós-graduação orientaram 267 

(48,2%) estudantes, dos quais 49 (18,3%) prosseguiram em programas de pós-

graduação. CONCLUSÃO: A procura pelos estudantes aumentou no decorrer dos 

anos. No entanto, poderia ser mais expressivo o número de estudantes envolvidos 

em programas de pós-graduação e na publicação de seus resultados.  
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INTRODUÇÃO 



O programa de iniciação científica (IC) da Universidade de Sorocaba (UNISO) 

teve início no ano de 1998, período este em que a universidade ainda encontrava-se 

em formação, visto que foi fundada no ano de 1994. Considerando a importância 

deste programa para a formação de estudantes em pesquisa e a avaliação dos 

cursos de graduação perante o Ministério da Educação, torna-se necessário avaliar 

sua efetividade.   

Para a especialista em instituições de ensino pela PUC-MG, Maria H. S. C. 

Sieutjes, “pesquisa é um produto natural do amadurecimento do ensino”, ou seja, a 

pesquisa é o resultado do conhecimento obtido através do ensino, é a efetivação do 

conhecimento como um instrumento de novas descobertas e de confirmações 

(SIEUTJES, 1999). 

Nesse sentido, vale lembrar que a avaliação institucional e avaliação dos 

cursos realizada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) tem como critério de 

avaliação a existência ou não de programas de IC, contando como critério positivo 

para as instituições de ensino que desenvolvem programa de IC (MEC, 2012). 

Pesquisas realizadas anteriormente apontam que os estudantes que 

desenvolvem projetos de IC aprimoram algumas qualidades e despertam suas 

habilidades, podendo-se citar entre elas o raciocínio/pensamento crítico, autonomia, 

criatividade, maturidade e responsabilidade (Calazans, apud, MASSI; QUEIROZ, 

2010). 

Ainda, estudos apontam que o PIBIC oferece condições favoráveis para a 

inserção do aluno bolsista na pós-graduação. Observaram que “22% dos 

mestrandos que não tiveram bolsa de graduação também nunca tiveram de 

mestrado” e apontaram que os alunos bolsistas de IC tem ingresso mais rápido em 

programas de mestrado (VELLOSO; VELHO, apud JORGE, et al, 2010). 

Em comparação aos resultados da pesquisa específica de IC na área de 

Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi 

constatado que o índice de abandono dos cursos de graduação pelos estudantes de 

IC é inferior ao dos estudantes que não participam do programa, ou seja, estudantes 

que desenvolvem pesquisa de IC têm uma tendência maior a permanecer na 

graduação, seja pelo benefício financeiro ou pelo compromisso e interesse pela 

pesquisa (BÔAS, 2003). 

Por fim, foram apontadas as diferenças quantitativas nas áreas de 

conhecimento envolvidas no programa de IC da UNISO, bem como foram avaliados 



os dados obtidos por meio da análise dos currículos lattes dos estudantes 

envolvidos. 

 

OBJETIVOS: Analisar a participação das diversas áreas do conhecimento, o 

envolvimento dos cursos de graduação e a continuidade da formação em pesquisa 

dos estudantes que participaram do Programa de IC da UNISO. 

 

METODOLOGIA 

Delineamento: Estudo transversal descritivo, por meio de análise dos projetos de IC 

e currículo lattes de estudantes que participaram do programa. 

 

Critério de elegibilidade: Foram incluídos no estudo todos os projetos de IC 

concluídos desde 1998 até 2013, envolvendo as três modalidades do programa: 

voluntario, institucional e PIBIC-CNPq. Foram excluídos projetos não concluídos. 

 

Coleta dos dados: De cada projeto de IC coletou-se: nome do estudante, 

orientador, área do conhecimento, curso da graduação. O currículo lattes de cada 

estudante foi analisado através da plataforma lattes 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar), coletando-

se se foi ou não realizado curso de especialização, mestrado e doutorado, e quando 

positivo, extraiu-se o curso, a grande área, a instituição de ensino e o professor 

orientador. 

 

Aspectos éticos e conflitos de interesse: Foram preservados os dados privativos 

de cada projeto que foi analisado, garantindo assim o sigilo das informações 

particulares dos alunos que os desenvolveram. O Projeto foi submetido ao CEP, 

Protocolo: CAAE 390608814.6.0000.5500. 

 

Análise dos dados: Os dados foram sistematizados em planilha eletrônica no 

software Excel® versão 2013 e as variáveis, apresentadas em frequência simples. A 

amostra foi dividida entre estudantes que deram continuidade em programas de 

mestrado/doutorado e aqueles que não prosseguiram. 

 

RESULTADOS 



Foram aprovados 975 projetos de IC, porém, foram analisados 666 projetos 

concluídos por estudantes da UNISO, nas três modalidades do programa: Programa 

de Bolsas de IC(PROBIC), Programa Voluntário de IC (PROVIC) e Programa 

Institucional de Bolsas de IC (PIBIC-CNPq). A figura 2 mostra que a modalidade 

PROBIC foi a que obteve maior número de projetos aprovados, totalizando 434 

(59,3%) avaliados. Na modalidade PROVIC foram avaliados 148 (92,5%). Já na 

modalidade PIBIC-CNPq foram avaliados 84 (87,5%). 

 

Figura 1: Fluxograma de Projetos não concluídos e avaliados por modalidade 

 

Verifica-se que as grandes áreas mais envolvidas foram Ciências da Saúde 

179 (26,8%), seguida da área de Ciências Sociais Aplicadas 146 (22%) e da área de 

Ciências Biológicas 123 (18,5%), conforme figura 2. Consta como grandes áreas a 

espécie denominada “outros”, a qual representa os cursos tecnológicos (hotelaria, 

design e turismo). 

Figura 2: Quantidade de Projetos concluídos por grande área, 1998-2013 

PROVIC 

 N  160 (16,4%) 

Não Concluídos 

 N = 12 (7,5%) 

Avaliados 

 N = 148 (92,5%) 



 

 Conforme se observa na tabela 1, do total de 544 estudantes envolvidos, 84 

(15,4%) deram continuidade na carreira acadêmica desenvolvendo 109 cursos de 

especialização, mestrado ou doutorado, e apenas 69 (82,1%) deles tem algum tipo 

de produção científica. Entre os que deram continuidade na carreira acadêmica, 53 

(63,1%) prosseguiram em programas de mestrado. 

 

Tabela 1: Estudantes que continuaram na pós-graduação e realizaram 

publicações. 

Total de estudantes 544 (%) 

Estudantes prosseguiram em programas de pós-graduação* 84 (15,4) 
- Especialização 42 (50,0) 

- Mestrado 53 (63,1) 
- Doutorado 14 (16,6) 

Produção Científica 69 (82,1) 

* Um estudante pode ter realizado mais de um curso  

 

A produção científica dos estudantes que desenvolveram projetos de IC é 

baixa. Apenas 152 (27,9%) publicaram suas pesquisas e 130 (23,8%) apresentaram 

os resultados em algum tipo de evento. O envolvimento de professores da pós-

graduação é um fator determinante para a produção científica dos estudantes de IC, 

conforme tabela 2. 
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Tabela 2: Produção Científica dos ex-estudantes de IC da UNISO 

Categoria Total 
Prof. Vinculado a Pós-

Graduação 
Prof. Não Vinculado a 

Pós-Graduação 

Publicou IC 152 83 69 
Apresentou IC 130 68 62 
Tem produção 211 109 102 

Artigo Completo em Periódico 62 42 20 
Artigos Aceitos para Publicação 11 7 4 

Livro/Capítulo 26 17 9 
Textos em Jornais/Revistas 20 9 11 

Trabalho Completo em Anais 34 16 18 
Resumo em Anais 80 38 42 

Apresentação de Trabalho 137 73 64 
Resumo Expandido 17 13 4 
Outras Produções 57 24 33 

 

O envolvimento de professores vinculados à programas de pós-graduação 

estimula o ingresso do estudante nesses programas. Na tabela 3, nota-se que nos 

anos em que o envolvimento desses professores foi menor, o número de estudantes 

que prosseguiram na pós-graduação também foi menor. Em 2011 o envolvimento foi 

de 36 professores, ao passo que prosseguiram na pós-graduação nesse mesmo ano 

11 estudantes. 

 

Tabela 3: Professores orientadores vinculados à Programa de Pós-graduação e 

número de estudantes ingressantes em programas de pós-graduação 

Ano 
Orientados por Prof. da  

Pós-Graduação 
N = 320 

Estudantes que fizeram  
Pós-Graduação 

N = 45 

2001 2 0 

2003 5 0 

2004 17 5 

2005 15 3 

2006 30 4 

2007 42 7 

2008 31 4 

2009 33 6 

2010 45 3 

2011 36 11 

2012 37 2 

2013 27 0 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme já destacado anteriormente, é possível observar que a área com 

maior número de projetos concluídos é a de Ciências da Saúde, seguida de Ciências 

Sociais Aplicadas e Ciências Biológicas. Já a área com menor número de projetos é 

de Linguística, Letras e Artes, seguida dos cursos tecnológicos (design e hotelaria) e 

Engenharias. 

Em entrevista realizada com dez profissionais biomédicos atuantes no 

mercado de trabalho, descobriu-se que dentre eles, sete obtiveram sua formação em 

instituição pública e três, em Instituição particular. Dos sete que estudaram em 

instituição pública, cinco tiveram a oportunidade de participar do programa de 

Iniciação científica na sua formação e dois não participaram desse programa durante 

a graduação. Enquanto os três da Instituição particular não tiveram essa mesma 

oportunidade, pois em suas instituições não fazia parte da grade o programa de 

iniciação científica (BASTOS et al, 2010). Assim, nota-se que a instituição que 

oferece ao estudante a oportunidade de desenvolver projetos de IC, tem uma maior 

garantia de ingresso desses estudantes no mercado de trabalho, pois, no estudo 

apontado, a maioria dos profissionais desenvolveu projetos de IC. 

Uma pesquisa realizada em 1996 apontou que o Brasil formou 2.500 

doutores, enquanto os Estados Unidos formou 36.000 no mesmo ano (MORAES; 

FAVA, 2000). Considerando a pequena quantidade de estudantes que deram 

continuidade na carreira acadêmica, nota-se que tal deficiência não é peculiar da 

UNISO, pois, comparando com os resultados internacionalmente, o número de 

egressos em programas de pós-graduação no Brasil é baixo. 

O envolvimento de professores vinculados à programas de pós-graduação é 

um fator determinante para o ingresso dos estudantes em programas de pós-

graduação e para o desenvolvimento de produção científica. 

O tema em questão é de extrema relevância para a comunidade acadêmica 

de um modo geral, pois, a graduação não pode ser apenas um espaço de 

reprodução, mas sim de produção de conhecimento, viabilizado através da pesquisa 

(MASSI; QUEIROZ, 2010). Os dados obtidos através da presente pesquisa nos 

permitem demonstrar especialmente aos estudantes da UNISO os benefícios de 

realizar IC. Nesse sentido, pesquisa realizada entre os estudantes dos cursos de 

licenciatura da Universidade de Tiradentes envolvidos em projetos de IC, revelou 



que as razões de interesse da maioria dos estudantes é justamente a aquisição de 

novos conhecimentos (NASCIMENTO et al, 2012).  

O aumento das bolsas ofertadas, a inclusão da modalidade PIBIC-CNPq e a 

taxa de bancada oferecida pela UNISO, a procura pelos estudantes aumentou. No 

entanto, poderia ser mais expressivo o número de estudantes envolvidos em 

programas de pós-graduação e na publicação de seus resultados.  
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