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Você sabia que a USP é 

responsável por 20% da 

pesquisa produzida no 

Brasil?* 

*Fonte: http://jornal.usp.br/univrsidade/relatorio-confirma-lideranca-da-usp-na-ciencia-brasileira/



Fonte: jornal.usp.br/universidade/iniciacao-cientifica-e-o-primeiro-passo-para-se-tornar-pesquisador



Iniciação Científica
Oportunidade de: 

 Trabalhar diretamente com um professor e seu grupo de pesquisa,

formado por outros professores, estudantes de graduação e pós-

graduação, em pesquisas na área de engenharia de produção;

 Aprofundamento sobre temas de pesquisa na área de engenharia de

produção – útil para descobrir a área que mais lhe agrada e lhe ajudar

na escolha de seu percurso profissional;

 Network (rede de contatos);

 Obter pontos para o Programa de Intercâmbio.

Desenvolver habilidades:

 De pesquisa acadêmica sofisticada, contando com acesso a bases de

dados com publicações nacionais e internacionais;

 De leitura e compreensão aprofundada de temas de pesquisa em

português e inglês;

 De escrita acadêmica (introdução, objetivo, metodologia e

considerações finais).



Período ideal:
A partir do 2º ano (3º semestre)

Opções de Bolsa:

 PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação Científica

 PIBIT – Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação Científica em Desenvolvimento

Tecnológico e Inovação

PUB – Programa Unificado de Bolsas de

Estudo para Estudantes de Graduação

AEP – Associação dos Engenheiros

Politécnicos

 FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa

do Estado de São Paulo

É também possível fazer sem bolsa.

Fonte: jornal.usp.br/universidade/iniciacao-cientifica-e-o-

primeiro-passo-para-se-tornar-pesquisador



PIBIC 

Bolsas de 

Iniciação 

Científica 

PIBIT 

Desenvolvimento 

Tecnológico e 

Inovação

AEP –

Associação dos 

Engenheiros 

Politécnicos 

Programa Unificado 

de Bolsas de 

Estudo para 

Estudantes de 

Graduação

FAPESP 

(www.fapesp.br/b

olsas/)

Pesquisa 

Científica (IC)

Pesquisa 

Tecnológica (IT)

Pesquisa 

Científica (IC) e 

Desenvolvimento 

Social (DS) 

Investigação 

Científica e 

contribuição 

formação acadêmica

Pesquisa Científica 

(IC)

Chamada em 

março 

Chamada em 

março

Chamada em 

outubro
Chamada em abril Fluxo contínuo

Duração de 1 

ano (de 

Agosto a 

Julho) 

Duração de 1 ano 

(de Agosto a 

Julho) 

Duração de 1 ano 

(de Novembro a 

Outubro) 

Duração de 1 ano Duração de 1 ano

Inscrição pelo 

sistema Atena

– elaboração 

do projeto 

professor + 

aluno 

Inscrição pelo 

sistema Atena –

elaboração do 

projeto professor + 

aluno 

Elaboração do 

projeto professor + 

aluno. Se 

aprovado, aluno 

procura o Serviço 

de Pesquisa para 

cadastro 

Inscrição no PAPFE-

SAS após o cadastro 

do projeto pelo 

professor. 

Divulgação 

pontuação sistema 

Juno

Elaboração do 

projeto professor + 

aluno. 

R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 695,70



Iniciação Científica

Fonte: jornal.usp.br/universidade/iniciacao-cientifica-e-o-primeiro-passo-para-se-tornar-pesquisador



Grupos de Pesquisa do PRO

EPEF

Economia 

da Produção 

e Engenharia

Financeira

GOL

Gestão de 

Operações e 

Logística

GTI 

Gestão da 

Tecnologia 

da 

Informação

QEP

Qualidade e 

Engenharia do 

Produto

TTO 

Trabalho, 

Tecnologia e 

Organização



Laboratórios
LADOS - Laboratório de Análise, Desenvolvimento e Operação de

Sistemas

LGI - Laboratório de Gestão da Inovação

CISLOG - Centro de Inovação em Sistemas Logísticos

LETICIC - Laboratório de Gestão Estratégica da Tecnologia da

Informação, do Conhecimento e de Inteligência Competitiva

LGP - Laboratório de Gestão de Projetos

LPET - Laboratório de Projeto e Engenharia do Trabalho

InovaLab@POLI

Laboratório OCEAN

MOBILAB - Laboratório de estratégias integradas da indústria da 

mobilidade 

REDECOOP - Redes de cooperação e Gestão do Conhecimento  

LEDss – Laboratório de Estudos em Design de Serviços e em 

Sustentabilidade

GEMSE - Grupo de Estudos em Modelagem do Setor de Energia

eLabSoft – Desenvolvimento e implementação de métodos e processos 

de software

LCTU/Conecticidade – Laboratório de Cidades, Tecnologia e Urbanismo 



Dúvidas?


