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Curso de Medicina Campus Estância- PIBICMED/Unit-SE  

 
A Universidade Tiradentes, através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, divulga a 

comunidade científica e acadêmica, o cronograma, a documentação necessária e o resultado preliminar do 

processo seleção de Projetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para os alunos do 

Curso de Medicina Campus Estância- PIBICMED/Unit-SE. A listagem está ordenada por ordem alfabética 

pelo nome do Coordenador do projeto juntamente com a indicação da modalidade de bolsa de Iniciação 

Científica contemplada, distribuídos nas Áreas das Ciências Biológicas e da Saúde, para vigência de agosto 

de 2022 a julho de 2023. 

 

1. CRONOGRAMA PIBICMED - ciclo 2022/2023 

 

DISCRIMINAÇÃO DATAS-LIMITE 

Resultado preliminar 21 de junho de 2022 

Recursos 
Até dois dias úteis da divulgação do 

Resultado preliminar 

Resultado Final A partir de 27 de junho de 2022 

Cadastro dos documentos necessários 

para a inclusão do discente - Formulário 

eletrônico- item 2. 

 

De 27 de junho até 15 de julho de 2022 

Reunião de Implementação das bolsas 01 de agosto de 2022 

Entrega dos pareceres aprovados – Item 3 

(CEP/CEUA) 

 

Até 30 de outubro de 2022 

 

2. DO CADASTRO E DA DOCUMENTAÇÃO 

 

O cadastro da documentação do discente do curso de Medicina- Estância que participará do Programa de 

Iniciação Científica e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Unit deverá ser feito exclusivamente 

pelo(a) coordenador(a), através do Formulário Eletrônico (https://forms.gle/JG8muVaW5rJutPoW8 ). O(a) 

coordenador(a) deverá acessar o formulário, selecionar o projeto aprovado e cadastrar um discente de cada 

vez, obrigatoriamente três discentes por projeto podem ser cadastrados.

https://forms.gle/JG8muVaW5rJutPoW8


 

Este formulário deverá ser enviado até às 23h e 59min (vinte e três horas e cinquenta e nove 

minutos), do dia até 15 de julho de 2022, conforme cronograma. 

 
A inclusão do discente nas modalidades do Programa de Iniciação Científica e Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (PIBICMED/Unit-SE) depende das especificidades descritas no quadro abaixo: 

 
Modalidade Concessão Documentos exigidos* 

 

 
 

PIBICMED/Unit-SE 

 

 
 

Unit 

• Comprovante de matrícula semestral (2022.1) 

na Universidade Tiradentes (Horário do 

aluno); 
• Atestado de consulta sub-júdice (solicitar via Magister); 
• Histórico acadêmico atualizado (disponível no Magister); 
• Comprovação dos dados da conta corrente ou 

poupança individual; 

• Declaração de não vínculo empregatício (disponível na 
página da Pesquisa/Unit em ‘Declarações’). 

* Estes documentos devem ser inseridos no cadastro do discente. 

 
Observação 1: Todos os discentes (bolsistas ou voluntários) e coordenadores vinculados aos projetos 

aprovados neste Edital receberão o Termo de Compromisso do Programa de Iniciação Científica da 

Universidade Tiradentes (PIBICMED/Unit-SE) por e-mail, com as devidas instruções para o processo de 

anuência deste Termo. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A partir do dia 15 de julho de 2022 todos os projetos contemplados com bolsa que não tiverem o(s) 

discente(s) cadastrado(s) serão automaticamente cancelados e a referida bolsa poderá ser transferida para o 

próximo projeto de pesquisa aprovado de acordo com a classificação por mérito na mesma área de 

conhecimento. 

 

Projetos que necessitam de aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e Comitê de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) deverão apresentar o protocolo de aprovação até 30/10/2022, sob pena de cancelamento 

do projeto. Caso este projeto tenha sido contemplado com bolsa, esta poderá ser transferida para outro 

projeto de pesquisa, cabe a Coordenação de Pesquisa encaminhar ao Comitê Científico para deliberação. 

 

As avaliações dos projetos de pesquisa submetidos neste Edital podem ser disponibilizadas mediante 

solicitação do Coordenador (proponente) à Coordenação de Pesquisa através do e-mail pesquisa@unit.br . 
 

O resultado publicado poderá vir a ser modificado em função de deliberação ulterior sobre os recursos 

eventualmente interpostos após a publicação. 

 

Para informações e esclarecimentos adicionais, consultar a página da Pesquisa 

(https://portal.unit.br/pesquisa/iniciacao-cientifica/) ou contatar a Coordenação de Pesquisa pelo e-mail 

pesquisa@unit.br. 
 

Aracaju, 21 de junho de 2022. 

 

 

Prof. Dr. Richard Halti Cabral 

 Coordenador de Medicina 

 

Profa. Dra. Adriana Karla de Lima 

 Coordenadora de Pesquisa 

 

Prof. Dr. Diego Menezes 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão

mailto:pesquisa@unit.br
mailto:pesquisa@unit.br
https://portal.unit.br/pesquisa/iniciacao-cientifica/
mailto:pesquisa@unit.br
mailto:pesquisa@unit.br


 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 
 

 
 

ITEM 

 

PROTOCOLO 

 

COORDENADOR 

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

1. CBSMED01 Adriana de Oliveira Guimarães 
Incidência de complicações pela esquistossomose no 

município de estância no período de 2021 a 2022 

 

2. CBSMED03 Danielle Rodrigues Ribeiro 

A influência da falta de saneamento básico no 

desenvolvimento de doenças de veiculação hídrica no 

Município de Estância/SE. 

 

3. CBSMED04 Higor César Menezes Calasans 
Análise da aplicabilidade da Genética Médica na 

Atenção Primária à Saúde no Município de Estância-SE 

 

4. 
CBSMED05 Ingrid Schweter Ganda 

Levantamento das dificuldades no diagnóstico e 

referenciamento de pacientes com transtornos de 

neurodesenvolvimento em idade escolar no município 

de Estância. 

 

5. CBSMED07 Rodolfo Prado da Silva 
Impacto do curso de medicina em Estância: Perspectiva 

da População 

 

6. CBSMED08 Thayana Santos de Farias 
Perfil de contracepção em usuárias da Atenção básica 

de Saúde em Estância-SE 

 


