
 
FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ – FMIT 

CNPJ: 28.946.334/0001-71 
(35) 3629 8700 

www.fmit.edu.br  

Av. Rennó Junior, 368, Medicina 
37502-138 – Itajubá – MG 

 
 

 

 

EDITAL Nº 01/2023 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
 

A Diretoria Geral da Faculdade de Medicina de Itajubá, por meio da Coordenação   Acadêmica e Núcleo 
de Desenvolvimento de Pesquisa (NUP), torna público por meio deste Edital, a seleção de propostas 
de projetos de iniciação científica (IC), e convida os interessados a apresentarem propostas de 
projetos, em sintonia com o Regimento Institucional, o Projeto Pedagógico de Curso, a Política de 
Inovação, Pesquisa e Extensão, e os termos do presente Edital. 

 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A seleção de Projetos de IC, sob a supervisão do Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa 
(NUP), tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento regional, para a produção 
científica institucional, para a difusão dos hábitos de pesquisa nos estudantes de 
graduação, bem como para o aperfeiçoamento da formação profissional de seus 
participantes ao oportunizar o desenvolvimento de habilidades investigativas e de 
construção do conhecimento, o que, por sua vez, propicia o desenvolvimento e/ou 
aprimoramento de uma postura acadêmico-profissional crítica e inovadora. 

1.2. O presente Edital objetiva a captação de projetos inovadores de IC que apresentem mérito 
científico e relevância social que possibilitem o aprimoramento do ensino-aprendizagem 
em nível de graduação, orientados por docentes que possuam vínculo empregatício com 
a Faculdade de Medicina de Itajubá.  

1.3. Entende-se como projeto de IC aquele que envolve pesquisa original, relato de caso, revisão 
de literatura: sistemática com ou sem metanálise, narrativa, de escopo ou integrativa, 
protocolos clínicos e produtos de inovação normatizado metodologicamente e embasado 
em princípios científicos. 

 
2. DOS OBJETIVOS E FINALIDADES 

2.1 O Programa de IC da Faculdade de Medicina de Itajubá é voltado para o desenvolvimento 
do pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes da graduação e tem como 
objetivos: 

 
a) estimular a pesquisa científica junto aos corpos docente e discente; 
b) contribuir para a formação acadêmica no âmbito da pesquisa científica e de qualificação de 

recursos humanos; 
c) possibilitar maior interação entre docentes pesquisadores e estudantes; 
d) estimular a qualificação de estudantes para programas de pós-graduação de Mestrado e 

Doutorado. 
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3. DOS PRAZOS 
 

ATIVIDADE PERÍODO 

Publicação do Edital 15 de dezembro de 2022 

Submissão de Propostas 16 de dezembro de 2022 a 10 de fevereiro  
de 2023 

Avaliação de Propostas 13 a 28 de fevereiro de 2023 

Divulgação do Resultado 01 de março de 2023 

Recursos  02 a 03 de março de 2023 

Publicação do Resultado Final 06 de março de 2023 

Início da Vigência das Propostas 10 de março de 2023 

Entrega de Relatórios Parciais Até 01 de agosto de 2023 

Entrega de Relatório Final Até 28 de fevereiro de 2024 

Apresentação da aprovação do CEP ou da 
CEUA 

Até 01 de junho de 2023. 

 
4. DAS MODALIDADES   

 
4.1 Os docentes contemplados serão voluntários, ou seja, não receberão carga horária ou outro tipo 

de fomento para o desenvolvimento de IC aprovados neste Edital. 

4.1.1 Cada docente poderá submeter no máximo 3 (três) propostas de IC por edital.  

4.2 O fomento à participação em eventos científicos se dará por meio de programa específico, 
não sendo considerado neste Edital. 

4.3 A solicitação de materiais e insumos para realização em todo o projeto deverá constar no 
orçamento do Modelo de Projetos de Iniciação Cientifica (ANEXO A)  formulário de 
apresentação da proposta, e serão analisados e avaliados mediante os critérios projeção, 
divulgação e relevância do projeto, podendo ser aprovada, total ou parcialmente, ou reprovada. 

4.4 Os projetos poderão ser renovados por no máximo mais 6 (seis) meses, se não houver 
pendências junto ao NUP, mediante encaminhamento de justificativa do orientador ao NUP 
(nup@fmir.edu.br). A solicitação poderá ser deferida ou indeferida pela coordenação do NUP. 

mailto:nup@fmir.edu.br
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5. DA VIGÊNCIA 

Os projetos aprovados por este Edital terão vigência de 12 (doze) meses ininterruptos, sendo 
desenvolvidos entre os meses de março de 2023 a fevereiro de 2024. 

 

6. FORMAS DE SUBMISSÃO DE PROJETOS 

6.1  Projeto por Núcleos/Ligas: os núcleos/ligas aprovados e em vigência, da Faculdade de 
Medicina de Itajubá, poderão submeter projetos, prevendo a participação de estudantes na 
condição de voluntários. 

 6.1.1 Nessa modalidade, o(a) coordenador(a) de núcleo/liga poderá contar com discentes (máximo   
quatro por projeto).  
6.2 Projeto Individual: proposto por docente, individualmente, sem a necessidade dos 
núcleos/ligas, prevendo a participação de discentes.  
6.3 Projeto Interdisciplinar: proposto seja pelos núcleos/ligas ou por docentes, que apresente 
práticas de estudo e de pesquisa em grupo, que requerem autodeterminação, cooperação, relações 
mútuas, ferramentas e procedimentos vinculados à prática, à diversidade de informação, aos 
questionamentos, à reflexão e à discussão, devendo estar em sintonia e conexão com os 17 
(dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030 da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Nesse caso cada projeto pode ter no máximo quatro discentes. 

 
 

7. ÁREAS TEMÁTICAS 
 

Os projetos e os programas a serem realizados deverão concorrer em uma das áreas temáticas (área 
principal) a seguir: 

 
 

7.1.1 Epidemiologia, Saúde Pública e 
Medicina Preventiva; 

7.1.2 Políticas, Gestão e Produção 
do  C                           uidado e Práticas em Saúde; 

7.1.3 Saúde Mental, Comportamento 

7.1.4 Estudo sobre Gêneros, Grupos  

étnicos, populações vulneráveis; 

7.1.5 Clínica Médica, Cirúrgica e 

Farmacologia; 

7.1.6 Microbiologia, Parasitologia, Imulologia; 

7.1.7 Inovação, Educação 

7.1.8 Sociologia da saúde 

 

 
 

8. REQUISITOS DOS DOCENTES PROPONENTES  
 

São requisitos do Professor Orientador Proponente do Projeto de Pesquisa: 
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a) ser professor, possuindo vínculo formal (Consolidação das Leis do Trabalho) com a 
Faculdade de Medicina de Itajubá; 

b) ter Currículo Lattes-CNPq atualizado vinculando a FMIT no endereço profissional e na 
atuação profissional; 

 
 

9. COMPROMISSOS DOS DOCENTES PROPONENTES 
 

São compromissos do Professor Orientador Proponente do Projeto de Pesquisa: 
a) manter atualizados seus dados cadastrais na FMIT; 
b) orientar os discentes, nas distintas fases do trabalho, incluindo a elaboração dos relatórios 

(parcial e final), resumo e painel para apresentação na em eventos científicos fora da 
Instituição; 

c) incluir os nomes dos orientados nas publicações e nos trabalhos apresentados em 
Congressos e Seminários, cujos resultados foram obtidos nos projetos desenvolvidos no 
âmbito do presente Edital; 

d) emitir parecer sobre projetos e outros trabalhos científicos quando solicitado pelo NUP 
FMIT; 

e) cumprir as determinações e regras do Comitê de Ética em Pesquisa/CONEP, ou 
Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA. 

f) usar a FMIT como primeiro endereço nas publicações decorrentes de projeto(s) aprovados 
desenvolvidos no âmbito do presente Edital; 

g) realizar seleção de estudantes voluntários da FMIT para desenvolvimento do projeto; 
h) acompanhar os alunos na realização de suas atividades semanais; 
i) encaminhar ao NUP o relatório de atividades junto com as folhas de frequência dos 

discentes referente às atividades do período, devidamente preenchido e assinado - pelo(a) 
discente e pelo(a) Coordenador(a); 

j) os projetos que necessitam da aprovação do CEP ou da CEUA. Deverá enviar a aprovação 
até a data estipulada neste edital. Caso não seja enviado, implicará no corte de qualquer 
financiamento e impedimento de certificação da IC; 

k) participar das reuniões convocadas pelo NUP; 
l) comunicar ao NUP, por meio de carta, a não continuidade do Projeto ou Programa, para 

cancelamento da ação; 
m) motivar os membros da equipe do Projeto a publicarem artigos  em periódicos 

indexados, e a apresentarem trabalhos em eventos regionais, nacionais ou internacionais; 
n) substituir o(a) aluno(a) voluntário, no caso do não cumprimento das atividades assumidas 

ou quando necessário; 

o) encaminhar ao NUP, no prazo estabelecido, o relatório parcial/final e a relação de 
participantes do projeto de IC, de acordo com formulários próprios disponibilizados pelo 
NUP; 

p) participar com avaliador de futuros editais de IC. 
 

10. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

10.1 A proposta do projeto de IC deve seguir o “Modelo de Projetos de Iniciação Científica”, 
e assinar o Termo de Responsabilidade de Iniciação Científica Voluntária e submeter 
exclusivamente pelo link disponível na página Iniciação Científica 2023 , assim como 
aprovada previamente pelas instâncias colegiadas, evitando ad referendum; 

10.1.1 O formulário supracitado deve conter a aprovação do Colegiado e do Coordenador 
Acadêmico, com período de vigência, no mínimo, igual ao período de vigência do 
presente Edital; 

10.2 No caso de renovação, o(a) Coordenador(a) do Projeto ou Programa de Pesquisa em 
continuidade deve ter cumprido com os seguintes compromissos junto ao NUP: 

10.2.1 Entrega de relatórios parcial e final da vigência do Edital 01-2023. 
10.2.2 Submissão e apresentação de trabalho nos eventos destinados a IC quando 

promovidos pela Faculdade de Medicina de Itajubá. 

https://www.fmit.edu.br/paginas/iniciacao-cientifica-2023
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10.3 O(a) Coordenador(a) do Programa ou Projeto deve observar o somatório de horas 
dedicadas à IC, não podendo ultrapassar a carga horária estipulada pelo presente Edital; 

10.4 A proposta deve corresponder a uma das áreas temáticas apresentadas no item 7 do 
presente Edital; 

10.5 A proposta deve ter relevância acadêmica, socioeconômica, comunitária e científica; 
10.6 Realizar seleção pública de estudantes voluntários, conforme orientações do NUP; 
10.7 O projeto de Pesquisa deverá contemplar estudantes devidamente matriculados a partir 

do segundo período. 
 

11 Da relevância acadêmica: 

 
11.1 cumprimento ao preceito da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a IC, 

caracterizada pela integração da ação desenvolvida à formação técnica e cidadã do 
estudante e pela produção e socialização de novos conhecimentos e metodologias; 

11.2 interdisciplinaridade caracterizada pela interação dos diferentes saberes (acadêmicos e 
populares) e ações interprofissionais e interinstitucionais; 

11.3 impacto pessoal e social na formação técnico-científica do estudante; 
11.4 produção de artigos e comunicações, anais e em eventos acadêmicos, internos e externos 

à Faculdade de Medicina de Itajubá.  
 

12 Da relevância socioeconômica/comunitária: 
 

12.1 impacto social pela ação transformadora dos problemas sociais; 

12.2 contribuição com a inclusão socioeconômica de grupos sociais, facilitando o acesso ao 
processo de formação e de qualificação por meio da inovação técnico-científica, do 
empreendedorismo, da troca de conhecimento e da ampliação de oportunidades 
educacionais; 

12.3 relação dialógica com os outros setores da sociedade, envolvendo a interação do 
conhecimento e da experiência acumulados na Academia com o saber popular e com o 
saber de profissionais do mercado, por meio da articulação com organizações de outros 
setores da sociedade, visando ao desenvolvimento de parcerias interinstitucionais; 

12.4 contribuição na formulação, na implementação e no acompanhamento das políticas 
públicas relevantes e prioritárias ao desenvolvimento socioeconômico regional; 

12.5 potencialização da extensão integrada a iniciação à pesquisa e ao ensino, em 
comunidades no município de Itajubá e região, que apresentem vulnerabilidade 
socioeconômica e/ou ambiental objetivando, assim, a construção colaborativa de 
tecnologias sociais, diagnósticos e subsídios que visem contribuir para resolução de 
problemas existentes nestas comunidades. 

 
 

13 DAS INSCRIÇÕES 

 
a. O período de inscrição será de 15 de dezembro de 2022 a 10 de fevereiro de 2023; 

b. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo link  disponível no portal IC 
2023 (impreterivelmente até às 23h59min do dia 10  de fevereiro  de 2023); 

c. as propostas devem estar em conformidade com as condições estabelecidas no 
presente Edital; 

d. não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, com falhas de 
preenchimento, com falta de documentos ou assinaturas, ou fora do prazo estipulado 
neste Edital. Não será permitida juntada de documentos posterior ao término do 
período de inscrições; somente serão aceitas inscrições que contenham: 

a) proposta de projeto apresentada no “Modelo de Projetos de Iniciação Cietífica” com anexos  
devidamente preenchidos e assinados. 

b) um arquivo em PDF com as informações do(s) estudante(s) e orientador(a) e outro arquivo 
em PDF sem informações do(s) estudante(s) e orientador(a). 

https://www.fmit.edu.br/paginas/iniciacao-cientifica-2023
https://www.fmit.edu.br/paginas/iniciacao-cientifica-2023
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14 SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
As propostas recebidas passarão por duas etapas no processo de seleção, Análise Técnica e 
Análise de Mérito, conforme descrito nos quadros a seguir. 

 
a. ANÁLISE TÉCNICA 

 
a.1) É uma etapa preliminar e eliminatória, realizada pelo NUP, a qual procederá à análise formal das 
propostas em consonância com as exigências definidas no presente Edital, conforme Quadro 1: 

QUADRO 1 – ANÁLISE TÉCNICA 

 
 

Itens Avaliados Caráter 

 
1. Proposta de Projeto ou Programa de Pesquisa 

apresentada no “Modelo de Projetos de Iniciação 

Cietífica”, disponibilizado pelo NUP. 

 
 

Eliminatório 

b. ANÁLISE DE MÉRITO 
 

b.1) Será realizada por meio de relatoria de dois membros da Comissão Técnica, nomeada pelo                            
N                  U                  P , considerando parecer opinativo dos coordenadores de curso; 

b.2) A avaliação da proposta de Projeto e/ou Programa será feita considerando os critérios de 
avaliação indicados no Quadro 2. 

QUADRO 2 – ANÁLISE DE MÉRITO 

 
 

Critérios de Avaliação Peso 

1. Justificativa e contextualização da proposta (explicitação detalhada dos 

fundamentos teóricos que orientam a proposta, destacando a relevância do 

problema/situação). 

 

20 

2. Clareza de objetivos. 10 

3. Metodologia (explicitação dos procedimentos metodológicos e adequação  
20 da metodologia para o alcance dos resultados); verificar a ligação direta com 

a comunidade. 

4. Resultados esperados (indicar vinculação com políticas públicas); 

Indicadores/Parâmetros de avaliação (descrição do processo de avaliação, 

com explicitação dos indicadores qualitativos e quantitativos). 

10 

5. Viabilidade do cronograma e orçamento de execução. 15 

6. Parcerias institucionais (internas e externas). 10 

7. Experiência do orientador com a proposta. 15 

TOTAL 100 
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b.3) Em caso de empate, será considerada como critério de desempate a maior pontuação 
relativa ao Critério de Avaliação 1 - “Relação direta com a comunidade/sociedade [...]” 
constante no Quadro 2. Persistindo o empate, será utilizada a maior pontuação ao Critério 
de Avaliação 8 – “Experiência do orientador com a proposta” constante no Quadro 2; 

b.4) Para cada item será conferida uma pontuação, mediante a observação dos critérios, e ao 
final será obtida a média do projeto para cada um dos dois avaliadores; 

b.5) Serão aprovados Projetos com pontuação igual ou superior à média do Curso (70 pontos). 

 
 

15 DO RESULTADO 

a. Cabe ao NUP a divulgação do resultado da seleção e a publicação em seu sítio, até o 
dia 01 de março de 2023. 

 
 

16 DAS CONDIÇÕES DO(A) ESTUDANTE 
 

16.1 Os projetos aprovados em até o 15º (décimo quinto)  lugar, conforme critério de avaliação 
descrito no item 12, poderão desenvolver a IC voluntária por meio de processo seletivo.  

16.2 Os projetos classificados entre 16º (décimo sexto ) e 20ª (vigésimo) poderão ser 
contemplados em caso de desistência dos selecionados.  

16.3 Os projetos contemplados deverão selecionar o estudante conforme os requisitos 
mínimos deste edital: 

a) não possuir nenhuma pendência com a secretaria e biblioteca da Faculdade de 
Medicina de Itajubá; 

b) estar devidamente matriculado, com comprovação, no curso de graduação; 
c) possuir aproveitamento do rendimento escolar acima de 70,0 pontos. 
d) entar entre 2º (segundo) e 10º (décimo) período da graduação.  
e) é permitido realizar a IC individulamente.  

16.4   O aluno deverá ter rendimento de frequência acima de 75% nas atividades propostas 
pelo projeto, bem como deverá auxiliar o docente coordenador a alimentar as pastas 
compartilhas em nuvem pelo NUP. 

16.5 Os alunos terão direito à certificação de 04 (quatro) horas/semana da IC voluntária via 
processo seletivo, desde que: 

a. em até seis meses após o fim do período de vigência do Edital o docente orientador envie 
ao NUP (nup@fmit.edu.br) o Relatório Final que deve conter: 1) número do Edital de IC, 
identificação do(s) aluno(s) e orientador; 2) manuscrito na íntegra; 3) comprovante de 
apresentação do produto da IC em pelo menos um congresso científico e 4) comprovante 
de submissão do manuscrito em periódico científico com pelo menos uma indexação.    

 
17 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a. Qualquer alteração nesse Edital só poderá ser feita por meio de outro Edital; 
b. A submissão de projetos para este edital será exclusivamente para IC. Não podendo ser 

utilizado como Trabalho de Conclusão de Curso e vice-e-versa.  
c. É de inteira responsabilidade do(a) Coordenador(a) da proposta acompanhar a 

divulgação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a este processo 
seletivo, informados na página da Faculdade de Medicina de Itajubá.  

d. A inscrição implicará na aceitação das normas para esse processo seletivo, contidas 
neste Edital e em outros que sejam eventualmente divulgados; 

e. A classificação será feita considerando as notas obtidas no item b, conforme a 
disponibilidade de carga horária. 

f. recursos poderão ser apresentados por meio de solicitação, entregue via e-mail ao 
NUP (nup@fmit.edu.br). 

mailto:nup@fmit.edu.br
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Itajubá - MG, 15 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano Vitorino           
Coordenador do NUP 

 
 

 

 
Profª Esp. Luciana Yara Bonaldi de Biaggi 

Coordenadora de Curso 
 

 

 
 

Profª M.a. Talyta Resende de Oliveira 
Coordenadora Acadêmica 

 
 
 
 

Gustavo Alfredo Cordeiro Ferreira de Arruda 
Diretor Geral 
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ANEXO A – Modelo de Projetos de Iniciação Cietífica 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TÍTULO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Iniciação Científica submetido para 

avaliação no Edital 01/2023 

 

                                                             Nome(s) do(s) estudante(s) 
 

                                                           Nome do(a) orientador(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itajubá, mês, 2023 
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Importante: 

 

1) O projeto deverá ter no máximo 10 páginas; 

2) Usar letra Times New Roman tamanho 12, espaço 1,5 cm entre as linhas e margens 2,5 cm.  

3) Referências em Vancouver. 

 

Título  

Resumo estruturado (máximo 150 palavras) 

Palavras-chave (3 a 5), consultar https://decs.bvsalud.org/  

Área temática: item 7 

Introdução (responder): o que será abordado; justificativa e lacuna na literatura. 

Objetivo(s) 

Métodos: recomenda-se a utilização de checklist de acordo com o desenho de estudo: 

 Estudo Observacional – STROBE: https://www.equator-

network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=observational-

studies&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=+&eq_guidelin

es_study_design_sub_cat=0 

 Ensaio Clínico  - CONSORT: https://www.equator-

network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=experimental-

studies&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s= 

 Revisão Sistemática: PRISMA - https://www.equator-

network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=systematic-reviews-and-

meta-analyses&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=+ 

 Protocolo Clínico – SPIRIT: https://www.equator-

network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=study-

protocols&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=+ 

 Relato de caso – CARE: https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/care/ 

 Estudo qualitativo - COREQ: https://academic.oup.com/intqhc/article/19/6/349/1791966 

 Estudo com animais – ARRIVE: https://www.equator-network.org/reporting-

guidelines/improving-bioscience-research-reporting-the-arrive-guidelines-for-reporting-animal-

research/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=observational-studies&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=+&eq_guidelines_study_design_sub_cat=0
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=observational-studies&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=+&eq_guidelines_study_design_sub_cat=0
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=observational-studies&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=+&eq_guidelines_study_design_sub_cat=0
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=observational-studies&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=+&eq_guidelines_study_design_sub_cat=0
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=experimental-studies&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=experimental-studies&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=experimental-studies&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=systematic-reviews-and-meta-analyses&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=systematic-reviews-and-meta-analyses&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=systematic-reviews-and-meta-analyses&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=study-protocols&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=study-protocols&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=
https://www.equator-network.org/?post_type=eq_guidelines&eq_guidelines_study_design=study-protocols&eq_guidelines_clinical_specialty=0&eq_guidelines_report_section=0&s=
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/care/
https://academic.oup.com/intqhc/article/19/6/349/1791966
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/improving-bioscience-research-reporting-the-arrive-guidelines-for-reporting-animal-research/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/improving-bioscience-research-reporting-the-arrive-guidelines-for-reporting-animal-research/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/improving-bioscience-research-reporting-the-arrive-guidelines-for-reporting-animal-research/
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Cronograma 
Cronograma de atividades previstas 

Atividades 
Mês 2023/2024 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 

 X X           

  X X          

    X X X       

      X       

     X X X      

      X X X     

       X X X    

        X X    

          X X X 

 

 

Orçamento (detalhar). 

 

Considerações Éticas 

 

Referências (Estilo Vancouver).  
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ANEXO B - TERMO DE COMPROMISSO PARA DESENVOLVIMENTO DA IC - FMIT 

 

Declaramos, para fins legais junto ao Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP da FMIT que 
temos ciência das normas previstas no Edital de IC Nº 01/2023 do Programa Institucional de Iniciação 
Científica Voluntária da FMIT (Iniciação Científica 2023) e assumimos os compromissos e normas 
constantes neste termo: 

1 Compromisso do Aluno:  

1.1- Cumprir com as atividades constantes do plano de trabalho proposto pelo orientador; 

1.2- Apresentar, dentro do prazo previsto no Calendário do Edital de IC 01/2023 o relatório parcial e 
relatório final; 

1.3- Estar ciente do cumprimento do Edital de IC 01/2023. 

1.4- Cumprir as normas dos laboratórios e de outras dependências da FMIT.  

1.5 Estar ciente que o desenvolvimento da IC do Edital 01/2023 é voluntária. 

 

2. Compromisso do Orientador.  

2.1- Cumprir o prazo previsto no Calendário do Edital de IC 01/2023.  

2-2- Orientar os estudantes nas diversas fases do trabalho de pesquisa, incluindo elaboração de 
relatórios técnico-científicos e de outros meios para divulgação de resultados;  

2.3- Estimular e acompanhar a exposições dos trabalhos realizados pelos orientandos em 
congressos, seminários ou outros eventos; 

2.4- Estar ciente do cumprimento do Edital de IC 01/2023. 

2.5- Cumprir as normas dos laboratórios e de outras dependências da FMIT.  

2.6 Estar ciente que o desenvolvimento da IC do Edital 01/2023 é voluntária. 

 

 
Itajubá-MG, de de_ . 

 

 

Nome completo e assinatura do(s) aluno(s): 

 

1________________________________________________________ 

2________________________________________________________ 

3________________________________________________________ 

4________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Assinatura, do(a) prof.(a) orientador(a) 

https://www.fmit.edu.br/paginas/iniciacao-cientifica-2023

