
 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS EM DESENVOVIMENTO 

TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - PIBITI 

EDITAL INTERNO PUC-Rio – 2022/2023 

  
A coordenação do PIBITI da PUC-Rio vem divulgar os termos para solicitação de bolsas do programa para o 

período 09/2022–08/2023. As bolsas do PIBITI têm por objetivo estimular os jovens do ensino superior nas 

atividades, metodologias, conhecimentos e práticas do desenvolvimento tecnológico e processos de inovação.  

A página do PIBITI no sítio do CNPq (http://www.cnpq.br/web/guest/pibiti), informa que as bolsas serão 

concedidas por quotas às instituições de ensino e/ou pesquisa que atuam na área tecnológica e de inovação; 

que mantêm comprovada interação com empresas e/ou com a comunidade; cujos bolsistas devam participar 

de projetos vinculados a empresas e/ou organizações.  

Do orientador: Os requisitos específicos definidos pelo CNPq devem ser consultados em 

http://memoria2.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352?COMPANY_ID=10132#rn17062,  

anexo VI §7. Especificamente, deve ser pesquisador com título de doutor ou perfil equivalente, que tenha 

expressiva produção tecnológica recente, possuir experiência em atividades de geração e transferência de 

tecnologia e possuir experiência na formação de recursos humanos.  

Do bolsista: O bolsista deve ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação, ter bom desempenho 

acadêmico, dedicar-se às atividades do projeto e atender às normas do PIBITI do CNPq, definidas em 

http://memoria2.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352?COMPANY_ID=10132#rn17062. 

O Comitê do PIBITI recomenda que o bolsista já tenha cursado o primeiro ano de graduação ao fim de 

2021.2 e que não esteja no último semestre de graduação em 2022.2. Alunos calouros em 2022.1 podem ser 

indicados, mas a concessão final da bolsa estará condicionada ao desempenho acadêmico, verificado ao final 

do período. 

Valor da bolsa: Conforme tabela do CNPq.  

Os procedimentos, requisitos e prazos para solicitação de bolsas, bem como detalhes sobre o processo de 

seleção dos pedidos e alocação de quotas departamentais, podem ser encontrados no sítio oficial do PIBITI da 

PUC-Rio (http://www.puc-rio.br/pibiti ).  
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