
 
FACULDADES INTEGRADAS PADRÃO – FIPGUANAMBI 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PROIC FIPGBI  

MODALIDADE: IC VOLUNTÁRIA 

EDITAL 007/2022 

 

As Faculdades Integradas Padrão – FIPGuanambi, por meio da Coordenação de Pós-

Graduação,Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização (COPPEXII), 

comunicam que estão abertas as inscrições para os interessados (das) em concorrer 

ao processo de seleção para o PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PROIC – 

FIPGuanambi 2/2022, com a modalidade IC VOLUNTÁRIA.  

O Programa de Iniciação Científica das FIPGuanambi é voltado para o 

desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes da 

graduação e tem como objetivos:  

1) Estimular a pesquisa científica junto ao corpo docente e discente das FIPGuanambi; 

2) Contribuir para a formação acadêmica no âmbito da pesquisa científica e de 

qualificação de recursos humanos; 

3) Possibilitar maior interação entre docentes pesquisadores (ras) e estudantes; 

4) Estimular a qualificação de estudantes para programas de pós-graduação.  

Da Modalidade de Participação  

O presente Edital contempla atividades de Iniciação Científica Voluntária (sem o 

recebimento de bolsas), por um período de um ano. Serão aprovados 02 (dois) 

estudantes para a linha de pesquisa ofertada.  

Dos compromissos entre as partes  

Todas as vagas deverão ser preenchidas de modo a assegurar que os voluntários (as) 

sejam orientados pelo pesquisador. As FIPGuanambi se comprometem a 

disponibilizar toda a infra-estrutura existente de laboratórios, biblioteca e espaços 

afins para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa, mas não asseguram 

financiamento para a realização dos projetos. Assim, os(as) proponentes deverão 

estar atentos (as) à viabilidade do projeto, incluindo, os custos envolvidos. O professor 

e voluntários(as) envolvidos(as) com os projetos se comprometem a assumir os 

requisitos e compromissos apresentados neste Edital, conforme se apresenta a 

seguir:  

 



 
Requisitos e compromissos do/da estudante 

1) Ser selecionado pelo Orientador para participar do Programa; 

2) Estar regularmente matriculado(a) em curso de graduação das FIPGuanambi, a 

partir do 2º período; 

3) Ter rendimento (desempenho acadêmico) igual ou superior à média institucional de 

70 (setenta) pontos em cada disciplina do curso, não possuindo nenhuma 

dependência em curso; 

4) Dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa e ter disponibilidade de carga 

horária semanal compatível com o desenvolvimento das atividades previstas; 

5) Apresentar relatório final de atividades e participar de eventos científicos das 

FIPGuanambi e/ou de outras instituições, apresentando os resultados obtidos, 

destacando o apoio do Programa de Iniciação Científica ao qual está vinculado; 

6) Adotar as recomendações de ética em pesquisa orientadoras do projeto; 

7) Observar as determinações do(a) orientador(a) alusivas ao bom desenvolvimento 

da pesquisa; 

8) Participar da elaboração do artigo científico do trabalho e da preparação de 

apresentações científicas. 

Requisitos e compromissos do(a) orientador(a) 

1) Possuir a titulação de Doutor(a) ou Mestre(a) com experiência na área de pesquisa, 

demonstrada por meio da sua produção científica na área; 

2) Ter currículo atualizado na plataforma Lattes; 

3) Desenvolver projeto de pesquisa que reflita originalidade, relevância e viabilidade 

técnica; 

4) Selecionar para concorrer ao processo seletivo, aluno(a) com perfil e desempenho 

acadêmico compatível com as atividades previstas, observando princípios éticos e 

conflito de interesse; 

5) Manter vínculo empregatício com as FIPGuanambi; 

6) Incluir o nome do(a) estudante em publicações e trabalhos apresentados em 

congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva desse; 

7) Assumir compromisso formal com as atividades do estudante, envolvendo o 

estabelecimento de condições adequadas de acesso às instalações laboratoriais ou 

outras imprescindíveis para realização do Plano de Trabalho; 



 
8) Assumir compromisso de orientação do(a) estudante nas diversas fases do trabalho 

de pesquisa, incluindo elaboração de relatórios técnico-científicos e a divulgação de 

resultados em congressos, seminários ou outros eventos; 

9) Informar imediatamente às FIPGuanambi sobre qualquer alteração na relação e 

compromissos do(a) aluno(a) com o desenvolvimento das atividades de seu plano de 

trabalho; 

10) Adotar as recomendações de ética em pesquisa orientadoras do projeto; 

11) Zelar pelas boas condições de qualidade alusivas ao bom desenvolvimento da 

pesquisa. 

Linha de Pesquisa 

• Educação em  Saúde - Essa linha contempla projetos que buscam estudar 

as metodologias utilizadas no processo ensino-aprendizagem na área da 

saúde e a contribuição delas para a formação do estudante e para a 

aquisição de competências para a prática profissional nessa área. 

(Orientador: Prof MSc. Alan Rodrigues Azevedo). 

Inscrições 

A inscrição deverá ser feita pelo(a) candidato(a). Não serão aceitas inscrições fora do 

prazo e horário determinados neste Edital, com documentação incompleta e não será 

permitida a troca de documentos após a realização da inscrição. As inscrições 

deverão ser realizadas por meio do e-mail  <coppexii@fip-gbi.edu.br>. O(a) 

candidato(a) deve enviar a inscrição para o e-mail, apresentando, em anexo, os 

documentos digitalizados. 

Prazo de inscrição  

O Período de inscrição será de 26/08/2022 a 02/09/2022, até às 24h.  

Documentos exigidos para inscrição: 

a) Formulário de inscrição (Anexo I).  

b) Declaração de compromisso do (a) Estudante (Anexo II); 

c) Currículo do(a) estudante(Modelo Lattes - CNPq), atualizado, com comprovação; 

d) Histórico escolar do(a) estudante com as notas do último semestre cursado; 

e) Comprovante de matrícula; 

f) RG e CPF do estudante; 

g) Carta de interesse. 



 
 

Análise e julgamento 

A análise dos processos de inscrição, de acordo com critérios determinados neste 

Edital, será de responsabilidade do professor orientador. Os critérios serão baseados 

nos seguintes aspectos: 

Do Acadêmico: 

1) Desempenho escolar no último semestre cursado; 

2) Currículo Lattes - participação em eventos científicos e publicações; 

3) Carta de interesse do(a) estudante; 

4) Entrevista realizada presencialmente, conforme cronograma constando local, 

dia e horário, que será encaminhado pela COPPEXII, para o e-mail de cada 

candidato. 

As inscrições serão ranqueadas, segundo o resultado final 

Publicação do Resultado do Processo Seletivo 

Até 10 de setembro de 2021. 

Após a publicação dos resultados, os(as) selecionados(das) serão informados(das) 

sobre o processo de cadastramento. 

Informações Complementares 

Situações específicas não contempladas por este edital serão avaliadas e definidas 

pela COPPEXII, em consonância com a Diretoria das FIPGuanambi. Não caberão 

recursos sobre as decisões tomadas pela Diretoria Geral da instituição.  

Guanambi-BA, 26 de agosto de 2022 

 

Alan Rodrigues de Azevedo 

Coordenador do Curso de Medicina 

 

 

Vânia Torres 

Coordenadora da COPPEXII 



 
 

ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

FIPGBI -2022 

 

DADOS DO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A) 

Nome: Alan Rodrigues Azevedo 

Titulação: Mestre 

Linha de Pesquisa:Educação em Saúde 

 

DADOS DO(A) ESTUDANTE 

Nome: 

Curso: 

Período: 

E-mail institucional: 

RG: 

CPF: 

 

 

Data:____/____/____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DO(A) ESTUDANTE 

 

Eu, ________________________________________________, estudante do ____ 

período do curso de Medicina das Faculdades Integradas Padrão – FIPGuanambi, 

uma vez selecionado pelo Programa de Iniciação Científica 2/2022, declaro assumir 

os compromissos de desenvolvimento do projeto de pesquisa vinculado à Linha de 

Pesquisa ofertada. Em consonância com o regimento do Programa de Iniciação 

Científica das FIPGuanambi, comprometo-me a: 

 1) Continuar regularmente matriculado; 

 2) Manter desempenho acadêmico satisfatório e compatível com o acesso ao 

Programa;  

3) Dedicar-me às atividades acadêmicas e de pesquisa previstas no Plano de 

Trabalho;  e 

4) apresentar relatório final, nos moldes solicitados pelo Programa, notificando em 

todas as publicações o vínculo com as Faculdades Integradas Padrão – FIP 

Guanambi. 

 

Por ser verdade, firmo o presente documento.  

 

Guanambi-BA, ________ de _________________ de __________.  

 

________________________________________________________________ 


