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EDITAL PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

DO CURSO DE ENFERMAGEM / 2018-2019 

 

 

As Faculdades Integradas do Vale do Ribeira – FVR, mantida pela União das 

Instituições de Ensino, Serviço e Pesquisa – LTDA - UNISEPE por meio deste edital torna 

público a abertura das inscrições para o Processo Seletivo do Programa de Iniciação 

Científica do Curso de Enfermagem 2018 – 2019 até o dia 23 de novembro de 2018, 

conforme disposto nos itens a seguir.  

 

1. O Programa de Iniciação Científica visa oferecer ao aluno a inserção no universo da 

pesquisa científica sob orientação de um professor orientador, que será o responsável 

pelo desenvolvimento do projeto em conjunto com o aluno.  

2. Serão disponibilizadas cinco vagas para Iniciação Científica (IC). 

3. No Processo Seletivo 2018-2019 é necessário que o professor orientador inscreva seu 

projeto vinculado a um aluno do curso de graduação (atentar-se aos prazos e 

documentos exigidos). Para tanto, o aluno deve estar regularmente matriculado e apto 

para a condução do projeto submetido. O aluno não deve possuir pendências 

acadêmicas que comprometa seu desempenho na iniciação científica.  

4. Os projetos de IC devem ser orientados por um docente que possua titulação mínima 

de Mestre e vinculados à área de atuação do proponente na instituição.  

5. As orientações gerais sobre a IC constam no Regulamento Institucional do Programa 

de Iniciação Científica.  

6. As documentações exigidas neste edital deverão ser entregues (versão impressa) na 

coordenação do curso de enfermagem no prazo estipulado.  

 

Das inscrições  

 

As inscrições poderão ser realizadas, impreterivelmente, até às 21:00h (vinte e uma 

horas) do dia 23 de novembro  2018, na coordenação do curso de enfermagem das FVR.  
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São requisitos para o orientador 

 

 Regime de trabalho parcial ou integral;  

 Possuir comprovação de produção científica envolvendo publicação de artigos em 

periódicos indexados da área de estudo ou áreas afins;  

 Estar vinculado ao curso de enfermagem;  

 Possuir currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq (atualizado);  

 Preferencialmente ser membro do Grupo de Pesquisa do curso de enfermagem 

cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq (GRUPO INTERDISCIPLINAR DE 

PESQUISAS EM SAÚDE NO VALE DO RIBEIRA (GIPS-VALE DO RIBEIRA);  

 Orientar o aluno de IC na elaboração do relatório final do projeto de pesquisa, a ser 

entregue na coordenação do curso de enfermagem; 

 Orientar o aluno de IC a apresentar trabalhos oriundos do projeto de pesquisa na 

Jornada Científica da Enfermagem e eventos afins; 

 Orientar o aluno de IC para publicação de artigos em periódicos indexados;  

 Não possuir pendências anteriores como orientador envolvendo o não cumprimento de 

prazos. 

 

São requisitos para o aluno de iniciação científica  

 

 Estar regularmente matriculado no curso de graduação em enfermagem da FVR (a 

partir do segundo semestre do curso);  

 Ter motivação e interesse para ingresso na carreira científica;  

 Possuir bom desempenho/rendimento acadêmico comprovado por meio das disciplinas 

cursadas;  

 Fazer referência ao Programa de Iniciação Científica nas publicações e/ou participação 

em eventos com apresentação de trabalhos resultantes da pesquisa;  

 Ter disponibilidade semanal para dedicação com as atividades de pesquisa, de no 

mínimo, 5 horas, durante o desenvolvimento do projeto;  

 Possuir currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq (atualizado);  

 Apresentar trabalhos oriundos do projeto de pesquisa na Jornada Científica da 

Enfermagem e eventos afins; 

 Apresentar o relatório final do projeto de pesquisa, a ser entregue na coordenação do 

curso de enfermagem (incluindo no mínimo uma cópia de apresentação do trabalho 
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em evento científico com publicação em ANAIS e/ou comprovante de submissão de 

artigo em periódico indexado).  

 

São requisitos para o projeto de pesquisa  

 

 Deve ser redigido de maneira clara e concisa, respeitando os padrões da norma culta e 

da linguagem científica;  

 Estar dividido em capa, folha de rosto, introdução, objetivos, justificativa, revisão da 

literatura, material e método, resultados esperados, cronograma de execução, 

orçamento detalhado com fonte financiadora e referencial teórico citado no corpo do 

texto.   

 No caso de pesquisa com Seres Humanos ou Uso de Animais, obrigatoriamente o 

projeto deverá ter aprovação do Comitê de Ética da UNISEPE.  

 

Documentos exigidos para inscrição (aluno) 

 

a) Ficha de inscrição (retirar na coordenação do curso de enfermagem).  

b) Cópia do currículo Lattes atualizada (do aluno).  

 

Documentos exigidos para iniciação científica (orientador) 

 

Após a divulgação da lista de seleção de alunos, o orientador/aluno deverá entregar 

na coordenação do curso de enfermagem os documentos descritos a seguir (preenchidos), no 

prazo máximo de 90 dias, o que corresponde até 23 de fevereiro de 2019.  

 

a) Projeto de pesquisa (impresso e grampeado - máximo de 20 páginas).  

b) Ficha de cadastro de projeto de iniciação científica.  

c) Declaração do aluno de iniciação científica voluntária (para alunos sem bolsa).  

d) Termo de compromisso de orientação de aluno bolsista de iniciação científica.  

e) Termo de compromisso de orientação. 

f) Plano de trabalho de projeto de iniciação científica.  

g) Parecer ou protocolo de submissão do projeto de pesquisa para aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa – CEP conforme Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
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Saúde para pesquisa com Seres Humanos ou Comissão de Ética no Uso de Animais – 

CEUA conforme Lei n° 11.794, de 08/10/2008, do Senado Federal.  

h) Relatório final (deve ser entregue no término da iniciação científica).  

i) CD com todas as documentações exigidas para seleção.  

 

As documentações incompletas ou submetidas fora do prazo determinado neste 

EDITAL serão desconsideradas no processo de avaliação e o projeto será EXCLUÍDO da 

seleção.  

 

 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do curso de enfermagem e em 

conjunto com a Coordenadoria de Produção de Extensão (CPEx);  

 Os resultados de seleção de alunos e projetos aprovados serão disponibilizados no site 

institucional.  

 

Abaixo seguem descritas as linhas de pesquisa e os respectivos professores do curso 

de enfermagem.  

 

 

Linhas de Pesquisa 

Temática  Docente  

Sistematização da Assistência de Enfermagem / Atenção 

Básica / Cicatrização da Pele / Saúde do Adulto 

André Luiz Thomaz de 

Souza  

Saúde do Adulto / Hipertensão Arterial / Atenção Básica / 

Assistência Hospitalar / Ensino  
Deise Aparecida Carminatte  

Saúde do Adulto / Gerontologia / Saúde da Mulher / 

Assistência Hospitalar / Saúde da Criança 
Gabriela Fulan e Silva  

Doenças Cardiovasculares / Hipertensão Arterial / Saúde do 

Adulto / Atenção Básica 
Josiane Lima de Gusmão  
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Este Processo Seletivo do Programa de Iniciação Científica seguirá o cronograma e 

prazos descritos abaixo.  

 

 

PROCESSO SELETIVO 2018 – 2019 

Datas  Descrição  

até 23/11/2018 Período de inscrição do aluno  

a partir de 07/12/2018 Divulgação de resultados de alunos selecionados  

23/02/2019  
Período para efetivação da iniciação científica  

(entrega de documentos “orientador”) 

março de 2019 Divulgação do resultado dos projetos aprovados  

março de 2019 
Início da contagem para o desenvolvimento dos projetos 

aprovados no Programa de Iniciação Científica 

 

 

 

 

 

Coordenação do Curso de Enfermagem  

Registro, SP, 05 de novembro de 2018 

 


