
 

 

EDITAL 001/2019 

 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA FMIT - 2020/2021 

 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2020/2021, DA 

FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ - FMIT 

 

 

No item 6, onde se lê: 

 

6. NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS PROJETOS 

As inscrições serão feitas, exclusivamente via eletrônica, pelo preenchimento do 

formulário de inscrição no site https: https://www.fmit.edu.br/sites/nup/iniciacao-

cientifica. Juntamente com o formulário de inscrição devidamente preenchido, os 

documentos abaixo listados deverão ser enviados em PDF para o e-mail: 

nup@fmit.edu.br: 

A) currículo do candidato (Modelo Lattes do CNPq); 

B) histórico escolar atualizado do candidato; 

C) currículo do orientador (Modelo Lattes do CNPq); 

D) declaração do aluno, disponível no site da FMIT 

:(https://www.fmit.edu.br/sites/nup/iniciacao-cientifica) 

E) termo de compromisso de orientação, disponível no site da FMIT: 

(https://www.fmit.edu.br/sites/nup/iniciacao-cientifica); 

F) Projeto de pesquisa, disponível no site da FMIT: 

(https://www.fmit.edu.br/sites/nup/iniciacao-cientifica); 

G) Cópia da aprovação do Projeto no CEP (Comitê em seres humanos) ou CEUA (Comitê 

em Animais). 

 

Leia-se: 

 

6. NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS PROJETOS 

As inscrições serão feitas, exclusivamente via eletrônica, pelo preenchimento do 
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documentos abaixo listados deverão ser enviados em PDF para o e-mail: 

nup@fmit.edu.br: 

A) currículo do candidato (Modelo Lattes do CNPq); 

B) histórico escolar atualizado do candidato; 

C) currículo do orientador (Modelo Lattes do CNPq); 

D) declaração do aluno, disponível no site da FMIT 

:(https://www.fmit.edu.br/sites/nup/iniciacao-cientifica) 

E) termo de compromisso de orientação, disponível no site da FMIT: 

(https://www.fmit.edu.br/sites/nup/iniciacao-cientifica); 

F) Projeto de pesquisa, disponível no site da FMIT: 

(https://www.fmit.edu.br/sites/nup/iniciacao-cientifica); 

G) Cópia da aprovação do Projeto no CEP (Comitê em seres humanos) ou CEUA (Comitê 

em Animais). 

H) Aquiescência do orientador atual (https://www.fmit.edu.br/sites/nup/iniciacao-

cientifica); 

 

 

 

 

 

Coordenação do NUP-FMIT, 16 de Setembro de 2019. 
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ANEXO 1 – Edital 001/2019 
 

                                                     Faculdade de Medicina de Itajubá                             
Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa  

   

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA PDIC/FMIt 

PROTOCOLO Nº 

TÍTULO DO TRABALHO: 
 

AUTOR: SÉRIE: 
 

ORIENTADOR: 
 

CRITÉRIOS PONTOS 

A) MÉRITO CIENTÍFICO DO PROJETO - 0 a 60 pontos 
 
 
 
 
 
 
pontos 
- Consistência – 10 pontos 
- Apresentação – 7,5 pontos 
- Impacto dos possíveis resultados/produtos – 7,5 pontos 
- Originalidade – 10 pontos 

 
Os objetivos foram claramente definidos? 5 pontos  
Há problemas gramaticais/ortográficos na escrita do projeto? 10 pontos  
A justificativa para a proposição de estudos no tema proposto é adequada? 5 pontos  
O projeto apresenta revisão da literatura (atualizada, baseada, em sua maioria, em periódicos indexados) 5 pontos  

A proposta de trabalho foi devidamente descrita? 10 pontos  

A metodologia proposta é adequada ao problema em estudo? 20 pontos  

O projeto é exequível nos prazos aceitáveis (12 meses)? 5 pontos  
B) CAPACIDADE DE SER REALIZADO COM RECURSOS JÁ EXISTENTES NA FMIt - 0 a 5 pontos  

C) MÉRITO ACADÊMICO DO ALUNO - Máximo 15 pontos  

Publicação em revista indexada nacional. 1  ponto por publicação  

Publicação em revista indexada internacional.  2 pontos por publicação  

Publicação em anais de congresso nacional.  0,5 ponto por congresso  

Publicação em anais de congresso internacional. 1 ponto por congresso  

Participação em eventos científicos (jornadas, congressos, seminários, encontros) .0,5 ponto por evento (max. 3)  

Rendimento Escolar – 5 pontos  

D) MÉRITO ACADÊMICO DO ORIENTADOR – Máximo 20 pontos  

Livros publicados – 2 pontos por livro (máx. 6 pts)  

Capítulos de livros publicados – 1 ponto por capítulo (máx. 3 pts.)  

Publicação nos últimos 5 anos  em revista indexada internacional – 3  pontos por revista  

Publicação nos últimos 5 anos em revista indexada nacional  - 1 ponto por revista (máx. 12 pts. para os dois itens)  

Publicação nos últimos 5 anos em anais de congresso nacional –  0,5 ponto por  congresso (máx. 2pts.)  

Publicação nos últimos 5 anos em anais de congresso internacional  - 1 ponto por  congresso (máx. 5 pts.)    

Participação nos últimos 5 anos em eventos científico como palestrante – 0,5 pontos por  evento (máx. 1 pt.)  

Participação nos últimos 5 anos em eventos científicos como presidente, coordenador ou moderador de mesa – 
0,5 ponto por evento (máx. 1 pt.) 

 

Participação em eventos científicos como participantes – 0,5 por evento (máx. 1pt.)  

Orientação de Projeto de Doutorado – 2 pts. por  projeto (máx. 4pts.)  

Orientação de Projeto de Mestrado – 1 ponto por projeto (máx. 2pts.)  

Orientação de Projeto de Iniciação Científica concluído – 0,5 ponto por projeto (máx. 2 pts. )  

Orientação de TCC/Pós-graduação – 0,25 ponto por projeto (máx. 1pt.)  

Participação como membro de banca de Doutorado – 2 pts.por projeto (máx.4pts.)  

Participação como membro de banca de Mestrado – 1 ponto por projeto (máx. 2pts.)  

Outros méritos a critério do avaliador (máx. 1pt.)  

Soma de todos os itens anteriores   



 

Especialista -  2pts./ Mestrado – 5pts./ Doutorado – 8pts./ Pós-Doutorado – 10pts. (considerar APENAS o grau 
máximo)   

 

                                                                         TOTAL GERAL (Máximo = 100 pontos)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


