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UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

Edital de Seleção de Projetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para os alunos do 

Curso de Medicina - PIBICMED/Unit-SE nº 02/2019 

 

A Universidade Tiradentes – Unit, através da sua Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, por meio 

da Coordenação de Pesquisa e em conjunto com a Coordenação do Curso de Medicina da Unit-SE, tendo como referências 

a Resolução Normativa  № 017/2006/CNPq do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq) 

e o Programa Institucional de Iniciação Científica da Universidade Tiradentes, torna pública aos (às) interessados (as) 

que estão abertas as inscrições para o processo de seleção de projetos de pesquisa no âmbito do programa supracitado.  

  

1. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Curso de Medicina da Universidade Tiradentes 

(PIBICMED/Unit) tem como objetivo geral, neste Edital, apoiar às atividades de pesquisa científica realizadas 

exclusivamente por alunos do Curso de Medicina, orientados por docentes da Unit. Considerando como referência o 

Programa PIBIC/CNPq, o presente edital, tem os seguintes objetivos: 

 

I. Contribuir, despertar e incentivar a formação de recursos humanos para a pesquisa na área médica; 

II. Envolver os discentes de medicina em projetos de pesquisa científica; 

III. Proporcionar, aos alunos (as) orientados (as) por pesquisador (a), a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa 

nas áreas da saúde e das ciências biológicas, bem como estimular o desenvolvimento do pensar científico e da criatividade, 

decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa; 

IV. Qualificar estudantes para ingresso em programas de Pós-Graduação e potencializar o processo de formação de 

mestres e doutores no Estado de Sergipe; 

 

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para alunos de Medicina da Universidade Tiradentes 

(PIBICMED/Unit) concederá 5 bolsas de Iniciação Científica à serem disponibilizadas, por meio deste Edital de seleção. 

O valor de cada bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pagos mensalmente, durante um período de 12 (doze) meses. 

Este valor será pago diretamente ao bolsista pelo o curso de Medicina da Unit. Não serão aportados recursos financeiros 

para custeio do projeto. A duração da bolsa terá um período de vigência do mês de agosto de 2019 até julho de 2020. 

 

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DA PROPOSTA 

3.1 ORIENTADOR 

 Ser, preferencialmente, docente do curso de Medicina da Unit-SE; 

 Ter proposta de Projeto de Pesquisa aprovada e implementada na modalidade voluntária (PROVIC e PROVITI) 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação da Universidade Tiradentes – PIBIC/PIBITI/PROBIC/PROBITI/CNPq/Unit - PROVIC/PROVITI-

Unit (Edital - № 01/2019); 

 Não apresentar pendência na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão em relação a projetos de 

pesquisa e editais anteriores; 

 

3.2 DISCENTE BOLSISTA 

 Estar regularmente matriculado no curso de Medicina da Unit-SE sem pendências administrativas e/ou 

financeiras; 

 Estar, preferencialmente, entre o segundo e o nono período do referido curso; 

 Não apresentar pendências acadêmicas (disciplinas reprovadas que ainda não foram resolvidas) junto ao curso 

de Medicina; 

 Ter currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq, até a data limite de inscrição do projeto; 

 Ser apresentado como candidato por apenas um pesquisador da Unit-SE; 

 Não possuir, na vigência da bolsa, vínculo empregatício, estágios remunerados ou outra modalidade de bolsa de 

pesquisa, seja de outros programas, outras agências ou da própria instituição; 
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 Ter carga horária disponível de 12 (doze) horas semanais; 

 Não apresentar pendências na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão em relação a projetos de 

pesquisa e editais de iniciação científica anteriores; 

 

4. COMPROMISSOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NO PIBICMED/Unit-SE (2019-2020) 

 

4.1 PARA O ORIENTADOR(A) 

 Selecionar e indicar, para bolsista discente do curso de Medicina com perfil e desempenho acadêmico compatíveis 

com as atividades previstas; 

 Acompanhar o discente nas distintas fases do trabalho à ser desenvolvido, incluindo a orientação na elaboração 

dos relatórios parcial e final, assim como na apresentação do trabalho final no evento de Iniciação Científica da 

SEMPESq de 2020, constituindo a presença obrigatória. 

 Juntamente com o discente, apresentar resultados preliminares alcançados, junto com a avaliação parcial do 

mesmo, na forma de relatório parcial, a partir do sexto mês de execução do projeto; 

 Junto com o discente, encaminhar relatório final da pesquisa até a data do término do projeto; 

 Incluir o nome do discente nos trabalhos e publicações cujos resultados tenham contado com sua participação 

efetiva e derivado diretamente de seu plano de trabalho. No resumo à ser apresentado no evento de Iniciação 

Científica da Universidade, o discente deverá constar como primeiro autor; 

 Participar de todas as atividades relacionadas ao Programa de Iniciação Científica. 

 Cadastrar o (a) discente no grupo de pesquisa validado pelo Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq 

institucional. 

 

4.2 PARA O(A) DISCENTE DO CURSO DE MEDICINA DA UNIT-SE 

 Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa; 

 Executar o plano de trabalho aprovado com a supervisão do (a) orientador(a); 

 Fazer referência à sua condição de bolsista PIBICMED/Unit em todas as publicações e trabalhos decorrentes 

da pesquisa; 

 Devolver à Unit-SE, em valores atualizados, bolsas recebidas indevidamente em virtude do não cumprimento 

dos requisitos e compromissos estabelecidos neste edital; 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA 

 

 Os projetos de pesquisa que poderão concorrer a este Edital devem ter sido aprovados previamente no Edital de 

Seleção de Projetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação da Universidade Tiradentes – PIBIC/PIBITI/PROBIC/PROBITI/CNPq/Unit - 

PROVIC/PROVITI-Unit - № 01/2019; 

 O proponente deve solicitar a submissão de proposta através do preenchimento do Formulário de Submissão de 

Projeto de Pesquisa (ANEXO I); 

 As propostas deverão ser encaminhadas exclusivamente pelo(a) orientador(a) à Coordenação de Pesquisa no 

período de 20 de agosto de 2019 até às 17h do dia 23 de agosto de 2019. 

 Serão indeferidas as propostas incompletas, submetidas de forma indevida e fora do prazo de inscrição, sem direito 

a recurso. 

 

Para a submissão é obrigatória a apresentação dos documentos indicados a seguir, sob pena de desenquadramento: 

Impresso - Uma via dos seguintes documentos: 

I. Formulário de Submissão de Projeto de Pesquisa devidamente preenchido e assinado (ANEXO I); 

II. Recibo do Edital de Seleção de Projetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para alunos de 

Medicina - PIBICMED/Unit nº 02/2019, devidamente preenchido (ANEXO II). 

 

Em meio digital: O Formulário para Submissão de Projeto de Pesquisa do Edital de Seleção de Projetos do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Curso de Medicina - PIBICMED/Unit nº 02/2019 (ANEXO I) deve ser 

enviado para o e-mail pesquisa@unit.br, obrigatoriamente, em formato de PDF (editado em texto capaz de ser copiado e 

colado), com uma mensagem intitulada: SUBMISSÃO-EDITAL PIBICMED/Unit nº02/2019 – Orientador: xxxxxxx – 

Protocolo: xxx 

 

Observação 1: A Coordenação de Pesquisa não se responsabilizará por propostas não recebidas eletronicamente em 

decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamentos das linhas de comunicação; 

Observação 2: Os arquivos a serem anexados deverão ser salvos em PDF. O não preenchimento correto dos documentos 

obrigatórios pelo proponente acarretará na desenquadramento da proposta. 

mailto:pesquisa@unit.br
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6. DOS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS PIBICMED/Unit-SE E CLASSIFICAÇÃO DAS 

PROPOSTAS 

 

I. As bolsas serão distribuídas por ordem prioritária de mérito, considerando a pontuação geral (Nota Final)) obtida 

no Edital de Seleção de Projetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Universidade Tiradentes – PIBIC/PIBITI/PROBIC/PROBITI/CNPq/Unit - 

PROVIC/PROVITI-Unit - № 01/2019, sendo destinada uma bolsa para cada proposta considerando a quantidade de 

bolsas estabelecida neste Edital (Item 2). 

II. A classificação das propostas foi realizada mediante a análise dos seguintes itens, de acordo com a respectiva 

pontuação: 

 Currículo Lattes do pesquisador: (Nota A); 

 Qualificação do Projeto de Pesquisa: (Avaliação interna + Avaliação Ad hoc) /2 (Nota B), com nota superior 

ou igual a 7,0; 

 A nota final foi calculada pela equação: ((Nota A*2) + (Nota B*8))/10. 

 

Observação 1: Em caso de empate na Nota Final o primeiro critério de desempate será a maior pontuação no item 

Metodologia; o segundo critério de desempate será a maior pontuação no item Impacto Científico do projeto.  

 

7. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO  

 

Pedidos de reconsideração do resultado da análise da proposta deverão ser apresentados EXCLUSIVAMENTE, 

via internet, com mensagem para o e-mail: pesquisa@unit.br, conforme o calendário apresentado neste Edital. O resultado 

desta reavaliação será divulgado no sítio http://www.unit.br/pesquisa/ de acordo com o cronograma do item 8 deste edital. 

 

8. CRONOGRAMA 

DISCRIMINAÇÃO DATAS-LIMITE 

Inscrições De 20 de agosto de 2019 até às 17h do dia 23 

de agosto de 2019 

Resultado preliminar A partir de 26 de agosto de 2019 

Recursos Até dois dias úteis da divulgação do 

Resultado preliminar 

Resultado final  Até três dias úteis da divulgação do 

Resultado preliminar 

Implementação das bolsas 29 de agosto de 2019 

 
9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

Os resultados serão divulgados no site da Universidade Tiradentes (www.unit.br) e por meio de comunicação 

eletrônica (e-mail) aos orientadores dos projetos na data indicada. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

Impugnação do edital: 

Decairá do direito de impugnar os termos deste edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção, venha apontar, 

posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso. 

 

Revogação ou anulação do edital: 

A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão 

unilateral da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (PPgPE), seja por motivo de interesse público ou 

exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

Termo de Compromisso: 

A concessão das bolsas será formalizada mediante a prévia celebração de um Termo de Compromisso. 

 

 

mailto:pesquisa@unit.br
http://www.unit.br/
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11. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

I. O não atendimento de algum dos itens previstos neste Edital implicará no indeferimento do pedido de bolsa, 

mesmo que a inscrição tenha sido homologada. 

II. É vedada a divisão, transferência parcial ou total de responsabilidade dos bolsistas entre si, como também a 

divisão do valor da bolsa.  

III. Todas as normas e regras e exigências para deste edital foram aprovadas pelo Comitê Científico Institucional da 

Unit.  

IV. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão.  

V. Das decisões finais dos Comitês (Institucional e Externo) não caberão recursos. 

 

Aracaju, 20 de agosto de 2019. 

 

Prof. Dr. Richard Halti Cabral 

Coordenador do Curso de Medicina 

 

Profa. Dra. Adriana Karla de Lima 

Coordenadora de Pesquisa 

 

Prof. Dr. Diego Menezes 

Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão  
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ANEXO I 

 
 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão 

 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA 
ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA - PIBICMED/Unit 

 
FORMULÁRIO PARA SUBMISSÃO DE PROJETO DE PESQUISA 

MODALIDADE E VINCULAÇÃO 

Edital de Seleção de Projetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do 

Curso de Medicina - PIBICMED/Unit nº 02/2019 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: 

PROTOCOLO (de acordo com o Resultado do Edital PROBIC 

nº1/2019) 

TÍTULO DO PROJETO 

  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO ORIENTADOR(A): 

NOME COMPLETO: 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO DISCENTE 1 (obrigatório) 

NOME COMPLETO: MATRÍCULA: 

CPF: DATA DE NASCIMENTO: 

E-mail: TELEFONE: 

CURSO DE GRADUAÇÃO VINCULADO: Medicina ANO DE INGRESSO: 

SEMESTRE ATUAL: SEM. DE CONCLUSÃO: 

Observação: Caso o discente tenha previsão de conclusão do curso de graduação com data anterior ao encerramento da bolsa, o(a) 

orientador(a) deve, obrigatoriamente, indicar um outro discente (voluntário) para participar do projeto de pesquisa desde a sua 

implementação. 

 

4. IDENTIFICAÇÃO DO DISCENTE 2 (voluntário) (   ) Não se aplica 

NOME COMPLETO: MATRÍCULA: 

CPF: DATA DE NASCIMENTO: 

E-mail: TELEFONE: 

CURSO DE GRADUAÇÃO VINCULADO: Medicina ANO DE INGRESSO: 

SEMESTRE ATUAL: SEM. DE CONCLUSÃO: 

 

4 - DATA E ASSINATURA 

Declaro que conheço o conteúdo do Edital e concordo com as normas e conteúdos apresentados. 

 

Aracaju, _______ de ___________ de 2019 

 

ASSINATURA DO ORIENTADOR(A) DO PROJETO 
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ANEXO II 

 

 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão 

 
Recibo do Edital de Seleção de Projetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Curso de 

Medicina - PIBICMED/Unit nº 02/2019 

 

 

Protocolo (de acordo com o Resultado do 

Edital PROBIC nº1/2019) 

 

Título do Projeto  

Orientador(a)  

 

OBSERVAÇÕES:  

1. TODOS os documentos devem estar nas versões atualizadas para o Edital n 2/2019; 

2. Será feita a conferência de envio do Formulário para Submissão de Projeto de Pesquisa do Edital de 

Seleção de Projetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Curso de Medicina 

- PIBICMED/Unit nº 02/2019 (ANEXO I) para o e-mail da pesquisa@unit.br no ato do recebimento 

da proposta; 

3. Não serão aceitos documentos entregues fora do prazo; 

 
 

Recebido em ___ de _________________ de 2019. 
 

____________________________________________ ____________________________________________ 

PPgPE/Unit-SE Visto do Orientador 

  

Para uso da PPgPE /Unit 

Número do Protocolo PPgPE/Unit: _____________/ 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

 
 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-

GRADUAÇÃO, PESQUISA E 

EXTENSÃO-PPgPE 

Recibo do Edital de Seleção de Projetos do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Curso de 

Medicina - PIBICMED/Unit nº 02/2019 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: 
Protocolo (de acordo com o Resultado do Edital PROBIC nº1/2019): 

 

Recebido em ____ de ____________ de 2019. 

 

 

_____________________________________ 

PPgPE/Unit 

 

Para uso da PPgPE /Unit 

Número do Protocolo PPgPE/Unit: _____________/ 2019 
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