
Entenda as novidades nas 
bolsas do Programa de 

Iniciação Acadêmica

O que antes era chamado de Programa de Bolsas de Iniciação Acadêmica (PBIA) 
chega, em 2020, com um nome mais simples: Programa de Iniciação acadêmica. 

O Programa foi ampliado e remodelado, com o objetivo de contemplar uma maior 
diversidade de projetos e, com isso, aperfeiçoar a formação dos estudantes da UFC. 

O número de bolsas do Programa aumentou de 1.500 para 1.820 em relação ao 
ano passado. O tempo de concessão da bolsa também está maior: passou de nove 
para 10 meses.

O Programa de Iniciação Acadêmica foi dividido em três grandes linhas de atuação:

1 – Programa de Acolhida ao Recém Ingresso: voltada a estudantes no primeiro 
ano da graduação, que deverão cumprir 12 horas semanais em atividades como: 
estudos das disciplinas matriculadas, eventos, cursos, palestras e outras atividades. 

2 – Programa UFC Integra: voltada a estudantes a partir do segundo semestre de gradu-
ação, que deverão cumprir 12 horas semanais em projetos relacionados a sete eixos:

a) Eixo de Apoio à Aprendizagem: projetos que desenvolvam habilidades necessá-
rias ao aprendizado; neste eixo, poderão ser solicitadas bolsas para projetos do PACCE;

b) Eixo Arte, Cultura e Comunicação: projetos que estimulem as diversas 
percepções e expressões do fazer artístico;

c) Eixo UFC Sustentável: projetos que ajudem a fortalecer as ações de Gestão 
Ambiental na Universidade, preservando a fauna e a �ora dos campi;

d) Eixo Saúde, Esporte, Bem-Estar e Qualidade de Vida: projetos para a promo-
ção da saúde integral do estudante;

e) Eixo de Apoio ao Estudante com De�ciência: projetos voltados às ações 
inclusivas de pessoas com de�ciência e/ou transtornos de aprendizagem;

f) Eixo de Apoio à Pesquisa, Ensino, Extensão: projetos não contemplados/ca-
dastrados nas Pró-Reitorias de Graduação (PROGRAD), Extensão (PREX) e Pós-Gradu-
ação (PRPPG), que contemplem atividades formativas, aplicadas, multidisciplinares e 
voltadas para a vivência de aplicabilidade dos cursos de formação acadêmica dos 
estudantes de graduação;

g) Eixo de Apoio à Gestão da Assistência Estudantil da PRAE: projetos que 
permitam o aprimoramento dos processos de gestão da assistência estudantil 
(exclusivo para equipe técnica da PRAE).

3 – Programa Inter Pró-Reitorias: tem como público estudantes a partir do segundo 
ano de graduação, que deverão cumprir 12 horas em projetos já contemplados/cadas-
trados das Pró-Reitorias de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação e de Extensão.


