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Ciência sem Fronteiras 

O IFB, até agora, enviou 10 estudantes para intercâmbio internacional por meio do programa 
Ciência sem Fronteiras (CsF). Em 2012 dois estudantes (Campus Planaltina) realizaram inter-
câmbio na Pontifícia Universidade Católica do Chile. Em 2013, cinco estudantes realizaram 

intercâmbio em instituições dos Estados Unidos (1 estudan-
te do Campus Brasília e 1 estudante e 1 docente do Cam-
pus Planaltina) , Itália (1 estudante do Campus Planaltina) 
e França (1 estudante do Campus Planaltina). Atualmente, 
três estudantes realizam parte de seus cursos de gradua-
ção em instituições do Canadá (1 estudante do Campus 
Planaltina e 2 estudantes do Campus Gama). Para a próxi-
ma etapa do CsF serão oferecidas cerca de 100 mil novas 

bolsas de estudo, sendo priorizados os estudantes premiados nas olímpiadas de Matemática, 
Física e Química. 

Mais informações sobre o programa: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf 

Submeta seu material para publicação 

 

Está aberto o edital RIFB 37/2014 de apoio à publicações de 
material didático-pedagógico. As inscrições para a submissão de 
propostas estão abertas desde 30 de junho e encerram em 22 
de agosto. Pelo menos um dos autores ou organizadores deve 
pertencer ao quadro de servidores do IFB e estar em efetivo 
exercício na instituição, devendo ser o responsável pela submis-
são da obra. Acesse o edital e saiba as áreas, os requisitos e 
forma de inscrição por meio do endereço eletrônico: 

 

http://intranet.ifb.local/index.php/comunicacao-social/noticias-comunicacao-social/580-ifb-divulga-edital-
de-selecao-de-material-tecnico-pedagogico-para-publicacao-250614 

Edital para financiamento de pesquisas pelo PROGRUPOS 

Lançado no dia 15 de julho, o edital para o Programa Institucional 
de Apoio e Consolidação de Grupos de Pesquisa (PROGRUPOS) 
tem os seguintes objetivos: I) Possibilitar o desenvolvimento e con-
solidação de grupos de pesquisa certificados pelo IFB; II) Promover 
a pesquisa, a extensão, o desenvolvimento tecnológico, a inovação 
e o empreendedorismo; III) Fortalecer os grupos de pesquisa com 
vistas a participação destes nas agências de fomento, bem como 
demandas advindas de empresas e/ou instituições públicas e priva-
das e órgãos conveniados, por parte dos pesquisadores do IFB; IV) 
Promover a fixação de doutores no IFB; V) Incentivar a produção 
científica dos servidores do IFB. O Progrupos é uma ótima oportu-
nidade para o desenvolvimento da pesquisa institucional. Prepare 
seu projeto! 
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PRPI em números: Iniciação Científica e Tecnológica 

Os editais de Iniciação Científica e Tecnológica lançados em abril pela PRPI obtiveram núme-

ro recorde de projetos submetidos, quando comparados com o mesmo período de 2013, com 

aumento de mais de 100%. Esse incremento de submissões para o período significou maior 

relacionamento do IFB, por meio da PRPI, com a comunidade 

científica externa para a obtenção de avaliações ad hoc para os 

projetos. No período mencionado foram estabelecidos contatos 

com mais de 80 pareceristas de instituições nacionais de ensi-

no e de pesquisa. Outro ponto de destaque relativo aos editais 

foi a implementação do Ambiente para Gestão Integrada de 

Projetos em Pesquisa e Inovação – AGIPPI, instrumento que 

conferiu agilidade e eficiência nos processos de avaliação. Es-

ses dados demonstram a maturidade que o IFB vem desenvol-

vendo no que se refere à cultura de elaboração, desenvolvi-

mento e monitoramento de projetos de pesquisa. 
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