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REGULAMENTO 
 
 

TITULO I 
 

DO OBJETIVO E DA ORGANIZAÇÃO GERAL 
 

Art. 1 – O Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa da Faculdade de 

Medicina de Itajubá – NUP-FMIt, composto pelo Programa de Iniciação 

Científica desta Instituição, tem como objetivo a formação de recursos 

humanos para a pesquisa e produção de conhecimento científico. 

 

DO FUNCIONAMENTO 
 

Art. 2 – Integrará o NUP professores da FMIT, além de alunos de iniciação 

científica e servidores técnico- administrativos.  

 

§1° - O corpo docente do NUP será constituído de professores nas seguintes 

categorias: 

Permanente: docente do quadro pessoal da FMIt ou de Instituição 

Associada, quando houver, que atue de forma continuada no curso, 

assumindo a realização de suas principais atividades, incluindo orientação 

formal de alunos de iniciação científica-IC, bolsistas ou voluntários; 

Colaborador: docente que atue de forma complementar ou eventual, 

participando da pesquisa e/ou co-orientação de estudantes;  

Visitante: docente de outra Instituição de Ensino Superior, chamado a 

colaborar em situação acadêmica específica, por tempo determinado. 

 



FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ- FMIt 

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa– NUP 
Programa de Desenvolvimento de Iniciação Científica – PDIC 

Adaptado por Marileia Chaves Andrade 

	
§2° - A entrada de pesquisadores permanentes no NUP estará condicionada 

à sua adequação curricular supracitada, além de critérios estabelecidos pelo 

CONSEPE. Será avaliada pelo coordenador e professores permanentes seu 

vínculo formal com a FMIt, sua adequação às áreas de concentração e linhas 

de pesquisa do NUP, ou mesmo sua capacidade de estabelecer uma nova 

linha de pesquisa.  

§3°- A permanência do pesquisador no NUP estará associada à sua 

capacidade de orientação de estudantes de IC, bem como a produção 

intelectual perene (monografias, resumos em eventos científicos, artigos 

publicados, dentre outros).  

§4° - Os proponentes a pesquisadores visitantes terão de efetuar solicitação 

formal, por meio de ofício ao coordenador do NUP, para a regularização de 

suas atividades junto ao Programa, indicando suas colaborações 

pretendidas. Caberá a um comitê avaliador a aprovação formal do ingresso 

do proponente. Serão fornecidos certificados de participação de atividades, 

para fins curriculares, pela Secretaria do NUP. 

 

TÍTULO II 
 

DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA 
 

CAPÍTULO I  
 

DO COLEGIADO DO NUP 
 

Art. 3 – O colegiado do NUP será composto por:  

I- coordenador; 

II- mínimo de 05 pesquisadores permanentes com título de mestre, doutor ou 

grau equivalente.  

II – 01 discente, eleito pelos estudantes de IC do ano corrente.  
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Art. 4 - O coordenador será eleito pelos membros da Diretoria da FMIt dentre 

os seus membros docentes, por maioria absoluta de votos, a cada três anos.  

 

Art. 5 - As reuniões ordinárias mensais serão previamente agendadas no 

início de cada ano. Reuniões extraordinárias poderão ser marcadas a juízo 

do coordenador ou mediante requerimento solicitado por um de seus 

membros. 

 

Parágrafo único – O Colegiado do NUP funcionará com a presença de seus 

membros, com garantia de maioria absoluta (50% do total de membros 

participantes mais um), e decidirá suas avaliações por maioria simples de 

votos, cabendo ao Coordenador o voto de qualidade, nos casos de empate. 

 

Art. 6 - De cada reunião do Colegiado lavrar-se-á ata assinada pela 

secretária do Programa, que será discutida e aprovada na reunião seguinte e 

assinada pelo coordenador e demais membros presentes.  

 

Art. 7 - São atribuições do Colegiado do NUP: 

I - orientar e coordenar as atividades de pesquisa, podendo recomendar a 

indicação ou substituição de pesquisadores, seguindo as orientações do Art. 

2;  

II - fixar diretrizes para o acompanhamento dos estudantes de IC;  

III - representar o NUP junto aos órgãos competentes, quando necessário;  

IV - propor à Diretoria FMIt medidas necessárias ao bom andamento do 

Núcleo; 

V - aprovar a comissão examinadora para avaliação de resumos para a 

Semana Médica e/ou outros Eventos, e defesa pública de monografia;  

VI - acompanhar e avaliar as atividades do NUP;  

VII - estabelecer os critérios para admissão ao NUP; 

VIII - aprovar a oferta de disciplinas para aprimoramento dos alunos IC;  
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IX - fazer o planejamento orçamentário do NUP e estabelecer critérios para a 

alocação de recursos juntamente com a Direção;  

X - estabelecer as normas do Regimento do NUP ou a sua alteração, 

submetendo-as à aprovação dos seus membros;  

XI - estabelecer procedimentos que assegurem ao estudantes de IC efetiva 

orientação científica;  

XII - estabelecer critérios para alocação de bolsas e acompanhamento de 

desempenho dos bolsistas;  

XIII - colaborar com os laboratórios da Instituição e outras instâncias 

envolvidas com as iniciativas de aperfeiçoamento, acompanhamento e 

avaliação da pesquisa e produção no Programa;  

XIV - aprovar a entrada ou a saída de Pesquisadores do corpo permanente, 

quadro de colaboradores e visitantes, de acordo com critérios supra-

estabelecidos;  

XV - definir os prazos para a apresentação dos projetos de pesquisas dos 

estudantes IC bolsistas (projetos em andamento, projetos concluídos e 

produtos da pesquisa);  

XVI – definir o modelo e as normas referentes à elaboração do projeto de 

pesquisa, do projeto concluído (relatório final) e a defesa do Produto Final, 

assim como o tempo máximo permitido para conclusão de cada projeto de 

pesquisa aprovado; 

XVIII- determinar o aceite ou rejeição de pedidos de Orientadores para 

entrada de alunos via fluxo contínuo; 

 

Art. 8 - O coordenador do NUP terá mandato de 3 (três) anos, sendo 

permitida uma recondução, competindo-lhe as seguintes atribuições:  

I - convocar as reuniões do Colegiado e presidi-las;  

II - coordenar a execução do Programa, de acordo com as deliberações do 

Colegiado; 

lll - enviar à Secretaria, nos prazos previstos, calendário das atividades de 

cada ano e demais informações.  
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Art. 9 – Na falta do coordenador do NUP, compete ao Diretor Acadêmico 

nomear seu substituto.  

 

CAPÍTULO II  
 

DOS PESQUISADORES E DA ORIENTAÇÃO 
 

Art. 10 - Os pesquisadores deverão ter título Mestre, Doutor ou equivalente.  

Art. 11 - Todo estudante de IC candidato ao Programa de Desenvolvimento 

de Iniciação Científica (PDIC) terá um professor orientador do NUP, à partir 

da sua admissão, e, quando necessário, poderá ser substituído de acordo 

com a aprovação do Colegiado do NUP.  

Art. 12 - O professor orientador deverá ter o título de Mestre, Doutor ou 

equivalente. 

Art. 13 - Os orientadores deverão limitar os estudantes a serem orientados 

num determinado período a um número compatível com sua linhas de 

pesquisa, infra-estrutura do laboratório, recursos financeiros, dentre outros. 

 

 Parágrafo único – Exceto em casos especiais, a critério do Colegiado do 

NUP, o número de estudantes de IC será, no máximo, de 20 (vinte) 

estudantes por orientador, incluídos estudantes remanescentes de períodos 

anteriores, e de no máximo 6 (cinco) estudantes IC voluntários. 

 

Art- 14– É facultado ao orientador solicitar o ingresso de um estudante IC no 

NUP via fluxo contínuo, em requerimento formalmente enviado ao NUP, 

desde que atenda as seguintes exigências:  

I- ter o orientador conduzido e concluído pelo menos duas orientações 

prévias; 

II- atender o limite destinado para fluxo contínuo; 

III- que o estudante IC seja voluntário. 
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Art. 15– Compete ao orientador:  

I - orientar o estudante de IC na organização do seu plano de estudos, bem 

como assisti-lo em sua formação científica; 

II - dar assistência ao estudante de IC na elaboração e execução da sua 

proposta de trabalho;  

III - escolher, quando necessário, de comum acordo com o estudante de IC, e 

para atender às necessidades da sua formação, um co-orientador; 

IV - exercer outras atividades previstas neste Regimento; 

V - presidir o processo de defesa do Produto Final da Pesquisa; 

VI- avaliar o desempenho do estudante de IC 

 

TÍTULO III  
 

DA ADMISSÃO AO PDIC  
 

CAPÍTULO I  
 

DO NÚMERO DE VAGAS 
 

Art. 16 - O número de vagas levará em consideração, entre outros, os 

seguintes elementos:  

I - a capacidade de orientação, comprovada através da existência de 

Orientadores com disponibilidade de tempo, e atendido o disposto no Art. 13; 

II- número de bolsas disponibilizadas pela FAPEMIG, também levando-se em 

consideração o número permitido de estudantes IC voluntários para cada 

orientador para cada ano; 

III - fluxo de entrada e saída de estudantes de IC;  

IV - capacidade de instalações, equipamentos e recursos do laboratório e da 

instituição para o bom andamento das atividades de pesquisa; 
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CAPÍTULO II 
 

DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 
 

Art. 17 - Poderão se inscrever no PDIC da FMIt, para concorrem à bolsas de 

IC, estudantes de graduação em medicina da Instituição, segundo Edital 

disponibilizado no site https://www.fmit.edu.br/sites/nup/iniciacao-cientifica, 

em períodos previamente determinados, além do ingresso de IC voluntária, 

via fluxo contínuo. Os candidatos deverão, obrigatoriamente, demonstrar 

disponibilidade de tempo para execução das atividades a serem 

desenvolvidas na pesquisa.  

 

Art. 18 - No ato da inscrição o candidato apresentará à secretaria do NUP os 

documentos previstos no edital do ano corrente; 

 

Art. 19 - Para ser admitido como estudante de IC, o candidato deverá 

satisfazer as seguintes exigências:  

I - estar cursando a graduação em medicina na FMIt; 

II- ser selecionado mediante: - Avaliação do projeto de pesquisa quanto a 

compatibilidade da proposta do estudante com as linhas de pesquisa do 

NUP; a viabilidade da proposta em tempo hábil e o mérito científico, 

comprovado, sobretudo pela geração de produtos; - Análise de currículo 

Lattes, tudo devidamente explicitado no edital do processo seletivo do ano 

anterior ao do início das atividades de IC. 

 

Art. 20 – Uma comissão de seleção formada por membros do NUP deverá 

estabelecer e ter aprovadas as normas geradas pelo Colegiado e publicar um 

edital de seleção, esclarecendo a natureza dos instrumentos de avaliação a 

serem utilizados, bem como os critérios de julgamento. 
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CAPÍTULO III 
 

DA ADMISSÃO 
 

Art. 21 - Para ser admitido como estudante de IC regular do NUP, o 

candidato deverá ter sido selecionado de acordo com os critérios constantes 

no edital de abertura do concurso de seleção de bolsistas ou voluntários ou 

através de fluxo contínuo, conforme as normas deste Regimento. 

 

 

TÍTULO IV  
 

DO REGIME DIDÁTICO  
 

CAPÍTULO I 
 

DO RENDIMENTO ESCOLAR 
Art. 22 - O rendimento de cada estudante de IC será expresso em notas e 

conceitos, de acordo com a seguinte escala:  

De 90 a 100 ....................... .A (excelente)  

De 80 a 89 ........................ ..B (ótimo) 

De 70 a 79 .......................... C (bom)  

De 40 a 69 ...........................D (fraco)  

De 0 a 39 .............................E (insuficiente)  

 

Art. 23 - O estudante que for reprovado (com conceitos D e E) por diferentes 

orientadores (pelo menos dois) não poderá mais se candidatar a uma bolsa 

IC no NUP-FMIt. 
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CAPÍTULO II 
 

DO PRODUTO FINAL 
 

Art. 24 – O estudante, ao final da concessão de sua bolsa IC, deverá 

apresentar ao Coordenador do NUP um produto final escrito (relatório final, 

monografia ou artigo científico publicado ou, no mínimo, submetido) e um 

vídeo de 5 minutos ao coordenador do NUP. No caso de relatório final e 

monografia, os mesmos deverão ser elaborados segundo critérios 

estabelecidos no Manual de Orientação para Elaboração de Produtos de 

Pesquisas, fornecido pela Secretaria do NUP e também disponibilizado no 

sítio eletrônico www.fmit.edu.br. Os produtos serão avaliados pelo Colegiado 

do NUP e homologados ou não, de acordo com os critérios de avaliação 

previamente estabelecidos. Não serão homologados produtos da pesquisa 

que não estiverem de acordo como as normas contidas nesse Manual.  

 

Art. 25- Para o processo de entrega do produto final, o estudante de IC 

deverá entregar ofício assinado pelo seu orientador ao Colegiado do NUP, 

contendo a data, o local, o título do trabalho, bem como todos os nomes dos 

pesquisadores envolvidos, destacando em primeira autoria a do estudante 

solicitante.  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 26 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos, em primeira 

instância pelo Colegiado do NUP e, posteriormente, pela Diretoria do 

Conselho de Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da FMIt.  
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Art. 30 - O presente Regulamento só poderá ser modificado por iniciativa do 

Colegiado do NUP ou por deliberação do CONSEPE. Propostas de 

modificações deverão ser encaminhadas ao Coordenador. 

 

Art. 31 - A alteração deste Regulamento far-se-á por norma superior ou por 

decisão de, pelo menos, dois terços (2/3) do Colegiado do NUP, submetida 

CONSEPE. 

 


