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Ninho de professores Pardais: saiba como conseguir uma bolsa de pesquisa universitária
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RIO - Toda universidade tem alunos que não se importam em passar horas dedicados a um projeto e estão
sempre cheios de idéias. Para dar apoio a estes jovens com jeito de Professor Pardal (personagem de Walt

Disney conhecido por suas invenções), grandes instituições de pesquisa, como o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro (Faperj), oferecem aos estudantes de graduação bolsas de iniciação científica. Só no
Estado do Rio, são mais de cinco mil por ano. Veja aqui as opções.

Para quem aposta na vida acadêmica, o mestrado e o doutorado são opções naturais. Participar de um projeto de
pesquisa dentro da faculdade conta pontos para estes programas, e também abre portas para o mercado de

trabalho. O estudante de informática da UFRJ Rafael Cepêda teve destaque no projeto de iniciação científica,
que começou no segundo período. Com artigos publicados nos Estados Unidos e na Sociedade Brasileira de
Computação, ele decidiu dar um novo rumo na sua formação profissional: deixou os projetos da universidade
para estagiar na IBM.

- Com o projeto de pesquisa, pude entender a vida acadêmica e aprender coisas que eu não veria na graduação.
Isso foi determinante para que eu conseguisse um bom estágio. Mas acho que, no Brasil, os alunos recebem

pouco incentivo, o fator financeiro pesa muito. Meu ideal de futuro de carreira seria trabalhar no mercado 
fazendo pesquisa - planeja.

Professor explica o caminho das pedras para se buscar bolsas de pesquisa

No Brasil, existem mais de 60 mil pesquisadores em atividade, 80% deles nas
universidades. Grande parte são professores que orientam graduandos para

colaborar com seus projetos de pesquisa. Segundo Maurício Moutinho,
assessor da Diretoria Científica da Faperj, o primeiro passo para conseguir
uma bolsa de iniciação científica é descobrir quem são estes professores e com

que temas trabalham.

- O aluno que quer uma bolsa tem que correr atrás, procurar em sites, pesquisar os currículos dos professores
envolvidos em pesquisas. Dialogar com os professores é fundamental - ensina.

Maria Aparecida dos Santos, estudante de história da PUC-Rio, foi convidada pela professora Margarida de
Souza Neves para integrar um projeto de pesquisa quando cursava o segundo período. Com o trabalho, ganhou
menção honrosa do CNPq no concurso "Destaques da Iniciação Científica no Brasil 2005", e não pretende parar

por aí: quer fazer mestrado e doutorado e dar aulas.

- Para saber se tem vocação para a vida acadêmica, você só descobre fazendo. Acho a bolsa fundamental para que

alunos que ainda estão na graduação possam se dedicar à pesquisa - disse.

Alunos de graduação ganham até R$ 350

O valor das bolsas de iniciação científica, para estudantes de graduação, varia entre R$ 190 e R$ 350. O CNPq e a Capes oferecem bolsas de R$ 940 para
mestrado e de R$ 1.394 para doutorado. Apesar da maioria dos pesquisadores estar concentrada nas universidades, o mercado de trabalho para esses

profissionais está em expansão. Segundo o presidente do CNPq, Erney Camargo, existe um interesse crescente das empresas em investir em ciência e
tecnologia:

- Houve um aumento muito grande da interação entre ambientes acadêmicos e empresas, que passaram a contratar profissionais com formação científica. As
vagas para pesquisadores, que até pouco tempo eram restritas às universidades, institutos de pesquisa públicos e algumas poucas empresas multinacionais,
passaram a ser ofertadas por um número maior de empresas nacionais.
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