EDITAL NDCT Nº 01/2017

PROGRAMA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA – FCMS-JF/HMTJ - 2017/1
Seleção pública de propostas para apoio às atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de Ciências
da Saúde
O NDCT, por intermédio do DEPE torna público o presente Edital e convoca os
interessados a apresentarem propostas, nos termos aqui estabelecidos.

1 - INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 - Objetivo
O presente Edital tem por objetivo apoiar atividades de pesquisa e
desenvolvimento mediante o apoio financeiro através de BOLSAS DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, visando despertar no estudante o espírito crítico e
investigativo.
A Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora – SUPREMA
fomenta a iniciação científica desde o início e em todos seus cursos, pois
entende que através do incentivo científico poderá formar egressos com caráter
crítico e reflexivo. Assim, todo o processo é iniciado quando a comunidade
acadêmica desperta para uma questão que necessita ser elucidada (questão
ou questões a serem investigadas); dessa forma, é disponibilizada para a
comunidade as questões que deseja-se investigar. Em seguida o estudante

busca fundamentar respostas para tais questionamentos e, através de uma
avaliação peer review, os melhores trabalhos são selecionados. O estudante
ou grupo de estudantes, portanto passam a manter contato com o professor
orientador e inicia-se efetivamente o Programa de Iniciação Científica. Tal
metodologia foi estabelecida para que não haja nenhum tipo de seleção
arbitrária e que todos pudessem ter acesso e possibilidade de iniciarem no
processo de desenvolvimento do espírito científico.
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1.3. Público Alvo
1.3.1. Poderão apresentar projetos, na qualidade de coordenador do projeto,
professores/orientadores vinculados a Faculdade de Ciências Médicas e da
Saúde de Juiz de Fora, e/ou ao Hospital Maternidade Teresinha de Jesus.

1.4. Recursos Financeiros
1.4.1.

Os estudantes agraciados com bolsa de R$ 100,00 (cem reais)

receberão o incentivo através de desconto na mensalidade e não poderão
receber outras bolsas da Faculdade (por exemplo monitoria).
1.4.2. O número de bolsas será determinado pela disponibilidade orçamentária
e financeira do NDCT, a depender da transferência orçamentária e financeira
de recursos do DEPE. Para o presente edital serão disponibilizadas 18 bolsas.
1.4.3. Ressalte-se que o prazo de duração das bolsas não poderá ultrapassar o
prazo de vigência do projeto.

1.5. Itens financiáveis
Não há disponibilidade orçamentária para financiamento de nenhum item a não
ser a bolsa.

1.6. Prazo de execução
Os projetos a serem apoiados pelo presente Edital poderão ter seu prazo de
execução estabelecido em até 12 (doze) meses, sendo 06 (seis) meses como
bolsista e mais 6 (seis) meses como voluntário.

2. REQUISITOS E CONDIÇÕES
Os requisitos e condições indicados a seguir são válidos para o presente Edital.

2.1 Quanto ao Coordenador (Orientador do Projeto):
2.1.1. O Coordenador deve atender aos itens abaixo relacionados:
• ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes, para que seja
possível a validação da proposta enviada;
• ser professor e estar vinculado a Faculdade de Ciências Médicas
e da Saúde de Juiz de Fora – SUPREMA e/ou ao Hospital
Maternidade Teresinha de Jesus.

2.2 Quanto aos estudantes
Todos os integrantes do projeto (estudantes individualmente ou em no máximo
3) deverão estar regularmente matriculados na Faculdade de Ciências Médicas
e da Saúde de Juiz de Fora – SUPREMA e/ou ao Hospital Maternidade
Teresinha de Jesus, e não poderão acumular mais de uma bolsa;
No caso de mais de um estudante o valor da bolsa será destinado ao
nome do primeiro autor do projeto;

2.3 Outros Requisitos
2.3.1 Aspectos Éticos:
Nos termos das Resoluções 466/12 e 251/97, do Conselho Nacional de Saúde,
tratando-se de pesquisa clínica, epidemiológica ou no âmbito das Ciências
Humanas, que envolva a participação de seres humanos como sujeitos da
pesquisa, o projeto deve conter uma seção onde se explicite como estão sendo
contemplados seus aspectos éticos. Em caso de aprovação da proposta, o

parecer da Comissão de Ética das instituições envolvidas e do CONEP,
quando couber, deverá ser enviado como pré-requisito para a liberação dos
recursos.
2.3.2 Demais autorizações/permissões de caráter ético ou legal que se façam
necessárias deverão ser providenciadas pelo coordenador do projeto e
enviadas ao NDCT como requisito para liberação da (s) bolsa(s).

3. APRESENTAÇÃO E ENVIO DE PROPOSTAS
3.1. Questões a investigar:
As propostas devem ser apresentadas sob a forma de projeto, conforme
disposto no item 2 deste Edital e, ainda, segundo os itens constantes do
modelo estruturado – (ANEXO 1), também disponível através do link:
http://www.suprema.edu.br/2016/pesquisa-suprema/ndct/pic.php

“Formulário do Pesquisador com as questões a serem investigadas”.

3.2. O projeto completo deverá:
Ser preenchido obrigatoriamente no Modelo Estruturado (ANEXO 2) –
também disponível no site da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de
Juiz de Fora – SUPREMA através do link:
http://www.suprema.edu.br/2016/pesquisa-suprema/ndct/pic.php

“Modelo de Projeto de Pesquisa”.

3.3. Submissão das Propostas:
As

propostas

devem

ser

pic@suprema.edu.br

transmitidas

ao

NDCT

via

email:

e uma cópia impressa à secretária BRUNA até

a data limite de submissão das propostas indicada no item 1.4. deste Edital às
18:00h (dezoito) horas, horário de Brasília.

4. ANÁLISE E JULGAMENTO

4.1. A seleção das propostas submetidas ao NDCT, em atendimento a este
Edital, será realizada por intermédio de análises e avaliações comparativas.

4.2. Como critério de desempate será utilizado o IDA médio do grupo que
submeteu a proposta.

5. RESULTADO DO JULGAMENTO
5.1. A relação dos projetos aprovados com bolsas do presente Edital será
divulgada

na

página

da

SUPREMA,

no

endereço

da

Internet

http://www.suprema.edu.br/. E no quadro de avisos ao lado da secretária.

6. PUBLICAÇÕES
6.1. As publicações científicas e quaisquer outros meios de divulgação de
trabalhos de pesquisa, financiados com recursos do presente Edital, deverão
citar, obrigatoriamente, o apoio da SUPREMA.

7.
PRESTAÇÃO
DE
ACOMPANHAMENTO

CONTAS/AVALIAÇÃO

E

7.1. O projeto deve ser acompanhado até o final de sua vigência, por meio de:
análise de relatórios técnicos parciais de execução do projeto, quando
necessário;
relatórios de acompanhamento dos bolsistas;
relatório técnico final circunstanciado, apresentando os resultados,
conclusões e produtos obtidos, devendo ser encaminhado ao NDCT
pelo coordenador, até 60 (sessenta) dias após o prazo de encerramento
do projeto; seminários de avaliação (quando pertinentes).

7.2. Ao final da vigência, o proponente deve apresentar os resultados do
trabalho desenvolvido no formulário eletrônico disponível no endereço
(http://www.suprema.edu.br; link NDCT, programa de iniciação científica.

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital
podem

ser

obtidos

encaminhando

mensagem

para

o

endereço

pic@suprema.edu.br. O atendimento a proponentes com dificuldades no
preenchimento do Formulário de Propostas será feito pelo mesmo email

ANEXO 1 – Formulário para apresentação das questões a investigar
(PROFESSOR ORIENTADOR)
Título do Projeto de Pesquisa:
Orientador / Coordenador do Projeto
Email do Coordenador:
Enquadramento nas Linhas de Pesquisa da FCMS-SUPREMA (CNPq) (marque um X)
GRANDE ÁREA
Ciências Médicas e da Saúde

Ciências Biológicas

ÁREA
Saúde Pública e Coletiva
Medicina
Farmácia
Fisioterapia
Enfermagem
Odontologia
Fisiologia

Outras:
1 - Introdução (500 palavras)
Contextualização do tema:

Fundamentação:

Lacuna Científica:

2 - Questões a Investigar (máximo de 3)

LINHA
Epidemiologia
Medicina Preventiva
Medicina Especializada
Farmácia Especializada
Terapias Especializadas
Enfermagem Especializada
Clínica Odoltológica
Fisiologia Geral

3 - Referências Bibliográficas (máximo 10)

Coordenador do Projeto
Data

/ /

Assinatura

ANEXO 2 – Formulário para apresentação do projeto de pesquisa
(ESTUDANTE)
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora
- SUPREMA

PROJETO DE PESQUISA

ESTUDANTES:

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA:

LINHA DE PESQUISA (vigente na FCMS/JF)
Grande Área:
Ciências Médicas e da Saúde

(

)

Ciências Biológicas

(

)

Saúde Pública e Coletiva

(

)

Medicina

(

)

Área:

Farmácia

(

)

Fisioterapia

(

)

Enfermagem

(

)

Odontologia

(

)

Fisiologia

(

)

LINHA:
Medicina Preventiva

(

)

Medicina Especializada

(

)

Farmácia Especializada

(

)

Terapias Especializadas

(

)

Enfermagem Especializada

(

)

Clínica Odontológica

(

)

Fisiologia Geral

(

)

Área Conhecimento do CNPq:

Prazo previsto para o desenvolvimento do projeto:
Início:

______ / ______ / _______

Término: ______ / ______ / _______

COORDENADOR DO PROJETO (identificação por extenso):

Palavras Chaves (3 a 5 palavras)

INTRODUÇÃO
Fundamentação:

Lacuna Científica:

OBJETIVOS
Geral:

OBJETIVOS
Específicos:

DESCRIÇÃO
Materiais e Método ( amostragem, materiais, instrumentais, protocolo ou teste)

Procedimento de Análise ( estudo descritivo)

Procedimento Experimental ( estudo experimental ou quase experimental)

CRONOGRAMA (de execução do projeto):

Período
Atividades

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ORÇAMENTO FINANCEIRO (material de consumo a utilizar)

Especificação
do item

Quantidade

Valor total

Financiadora

ORÇAMENTO FINANCEIRO (material permanente a utilizar)
Especificação

Quantidade

Valor total

Financiadora

do item

ORÇAMENTO FINANCEIRO (outros serviços e encargos)
Especificação
do item

Quantidade

Valor total

Financiadora

COORDENADOR DO PROJETO

Identificação por Extenso: __________________________________________

Assinatura (com carimbo): _________________________________________
Data: _____ / ______ / _______

PARECER (do Coordenador do NDCT/JF quanto ao mérito do projeto)

Data: ____ /____ / ____ .

Assinatura: ____________________________________

Assinatura (com carimbo): _______________________________________________
Data: _____ / ______ / _______

APROVAÇÃO NO CEP: Reunião do dia: _____ / _____ / ______

Assinatura do (a) Diretor(a) do DEPE: ___________________________________

Juiz de Fora, 08 de março de 2017

_____________________________
Prof. Dr. Djalma Rabelo Ricardo
Diretor do DEPE

_________________________
Profa. Ms. Soraida Sozzi Miguel
Coodenadora do COEPE

_________________________
Prof. Dr. Plínio dos Santos Ramos
Coordenador do NDCT

