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REGULAMENTO 
 

Programa de Iniciação Científica - Instituto René Rachou – Fiocruz/Minas 
 

A coordenação do Programa de Iniciação Científica (PIC) do Instituto René Rachou (IRR), no uso de 
suas atribuições estabelece o presente regulamento tendo como objetivo instituir uma resolução normativa 
sobre as atribuições e compromissos dos bolsistas de iniciação científica, respectivos orientadores, SGT – 
Serviço de Gestão do Trabalho e IRR. 

Entende-se por bolsistas de iniciação científica os estudantes de graduação ou ensino médio (BIC- JR) 
que desenvolvem projetos de pesquisa nas dependências do IRR. Estes devem estar vinculados aos 
Programas Institucionais ou a Projetos de Pesquisa, uma vez que não são permitidos estágios de iniciação 
científica voluntários no IRR. 

1 - INGRESSO/IMPLEMENTAÇÃO DAS BOLSAS 
 
O ingresso nos programas de iniciação científica do IRR se dá por meio de seleção mediante 

publicação das chamadas anuais do CNPq (Pibic - programa de iniciação científica e Pibiti - programa de 
iniciação tecnológica) e Fapemig (BIC - programa de iniciação científica e BIC JR - programa de iniciação 
científica júnior). As chamadas são normalmente publicadas nos meses de fevereiro (Fapemig) e abril (CNPq). 
A implementação das bolsas ocorre em março (Fapemig) e agosto (CNPq), mediante disponibilidade de 
recursos. Chamadas internas para distribuição de bolsas custeadas com recursos LOA do IRR poderão ser 
oferecidas mediante a disponibilidade de recursos e com prévia autorização da diretoria, ouvido o Conselho 
Deliberativo, caso necessário. 

O recrutamento do candidato é de inteira responsabilidade do orientador. que tem a opção de 
acessar o banco de currículos de candidatos à iniciação científica, disponível em: 
http://www.cpqrr.fiocruz.br/intranet/scripts/pesqpibic/pesq_ic_Sorted.php?exb=0&pesq=consultr 

 
  

Já a seleção de candidatos à bolsa BIC JR (ensino médio) se inicia com a divulgação do programa pelo 
coordenador em escolas públicas parceiras. Os (as) interessados (as) serão avaliados (as) por meio da 
aplicação de exame escrito e entrevista com o possível orientador. 

 
1.1 Documentação necessária à solicitação/implementação das bolsas 
 
1.1.1 Pibic/Pibiti  

 
A) Documentos gerados pelo sistema PIBIC: 

Pibic: http://www.pibic.fiocruz.br/; Pibiti: http://www.pibiti.fiocruz.br/ 
 

• Formulário de Inscrição on-line para cada bolsista, assinado e datado; 
• Declaração de Responsabilidade;  
• Declaração de Comprometimento da atualização intelectual no Repositório Intelectual, ARCA;  
• Declaração de que não recebe rendimentos de qualquer natureza;  
• Termo de Compromisso, datado e assinado pelo aluno e pelo orientador; 

http://www.cpqrr.fiocruz.br/intranet/scripts/pesqpibic/pesq_ic_Sorted.php?exb=0&pesq=consultr
http://www.pibic.fiocruz.br/
http://www.pibiti.fiocruz.br/
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B) Documentos do candidato à bolsa: 
• Original do histórico escolar – oficial, completo, atualizado (poderá ser aceito histórico emitido da 

internet desde que conste o confere com o original do orientador, assinatura e data); 
• Comprovante de matrícula (atualizado); 
• Resumo do projeto do orientador e plano de trabalho do bolsista, enviados por e-mail arquivo, em 

PDF . 
 
OBS: Toda a documentação deverá ser encaminhada ao SGT. 

 
1.1.2 BIC/BIC JR  

 
• Realização do cadastro no sistema EVEREST da Fapemig (http://everest.fapemig.br/home/login); 
• Formulários de bolsa de iniciação científica:  

10 – Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica;  
10.1 – Bolsistas sob Coordenação. 

• Cópia CPF e RG do estudante; 
• Original do histórico escolar – oficial, completo, atualizado (poderá ser aceito histórico emitido da 

internet desde que conste o confere com o original do orientador, assinatura e data); 
• Comprovante de matrícula atualizado; 
• Resumo do projeto do orientador; 
• Plano de trabalho do bolsista; 
• Resumo do projeto do orientador e plano de trabalho do bolsista, enviados por e-mail arquivo, em 

PDF . 
• Declaração do responsável legal que conhece as normas do programa consentindo com a 

participação do menor e cópia do documento de identificação do responsável (exclusivo para 
bolsistas BIC JR). 
 

• OBS: Toda a documentação deverá ser encaminhada ao SGT. 
 
1.1.3 - Documentação complementar do estudante para o início das atividades nas dependências do IRR 

(todas as bolsas, inclusive bolsistas vinculados a projetos): 
 

A) Documentos a serem inseridos durante o processo de inserção (upload): 
• CPF e RG; 
• 1 Foto 3x4 fundo branco; 
• Comprovante de residência; 
• Cartão de vacinação atualizado (Hepatite B – três doses, Tétano/Difteria – dupla adulta); 
• Solicitação de declaração para abertura de conta (ver item 2.3); 
• Certificado de reservista (bolsistas sexo masculino); 
• Plano de trabalho/subprojeto do aluno; 
• Termo de concessão de bolsa. 

http://everest.fapemig.br/home/login
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B) Documentos gerados após aprovação no Programa de Inserção: 

• Certificado do Programa de Inserção; 
• Termo de Responsabilidade; 
• Termo de Compromisso; 
• Termo de Responsabilidade de Uso de EPI (se aplicável). 

 
C) Assinatura da declaração de recebimento deste regulamento (que será entregue ao aluno no 
ato da implementação da bolsa). 

 
 
2 – DAS ATRIBUIÇÕES 
 
2.1 – Do bolsista 
 

• Não ser do círculo familiar do orientador (parentesco de primeiro grau); 
• Para bolsistas de Iniciação Científica: estar regularmente matriculado em curso de graduação de 

instituição de ensino superior pública ou privada, reconhecida pelo Ministério da Educação e cumprir 
carga horária de 20 horas semanais na Instituição; 

• Para bolsistas BIC JR: estar matriculado no ensino médio regular, em escola pública, que mantenha 
convênio com o IRR, e cumprir carga horária de 8 horas semanais na Instituição; 

• Não acumular bolsa, nem ter vínculo empregatício de qualquer natureza; 
• Participar do curso introdutório de IC e do programa de inserção do IRR. 
• Comparecer pontual e regularmente ao local onde desenvolve as atividades no IRR. Em caso de 

impossibilidade de comparecimento, justificar a ausência (apresentar eventuais atestados no SGT); 
• Seguir as recomendações de acesso e permanência nos laboratórios, segundo Ato da Diretoria do IRR 

005/2018 (anexo 1); 
• Cumprir integralmente as atividades propostas no plano de trabalho sob orientação do 

pesquisador/orientador ou pessoa por ele indicada; 
• Manter sigilo sobre todas as informações técnicas relacionadas com os projetos e as atividades 

desenvolvidas na Fiocruz. Os projetos com potencial de inovação devem ter autorização do Núcleo 
de Inovação Tecnológica - NIT para divulgação. Para maiores esclarecimentos sobre este item, 
consultar o NIT; 

• Respeitar as normas e a conduta ética exigida pela Fiocruz em todas as suas ações e projetos de 
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e gestão de C&T; 

• Para que a iniciação científica seja aceita como estágio curricular, a instituição de ensino deverá 
prever essa possiblidade no projeto pedagógico do curso. As solicitações deverão ser encaminhadas 
para a vice-diretoria de ensino para validação dos pedidos, conforme Ato da Diretoria do IRR 
004/2018 (anexo 2); 

• O desenvolvimento de projetos de conclusão de curso (TCC) poderá ser realizado durante a IC apenas 
se a instituição de ensino do estudante permitir a orientação pelos pesquisadores / tecnologistas em 
função de pesquisa do IRR, segundo Ato da Diretoria do IRR 135/2015 (anexo 3); 

• Enviar relatórios técnicos parciais contendo os resultados alcançados, assinado pelo aluno e seu 
orientador, de acordo com exigência da instituição financiadora; 
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• Entregar o relatório técnico contendo os resultados alcançados, assinado pelo aluno e seu 
orientador, ao término do período de duração da bolsa; 

• Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de bolsista da respectiva 
instituição financiadora. 
 
IMPORTANTE: O descumprimento das atribuições/regras acarretará em advertência formal. A 
segunda advertência acarretará em desligamento do bolsista do programa. Na ausência de 
justificativa plausível, o bolsista deverá devolver à instituição financiadora, em valores atualizados, 
a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os compromissos não sejam cumpridos. 

 
 
2.2 – Do orientador 
 

• Possuir currículo Lattes atualizado; 
• Estar cadastrado em Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq na Fiocruz (no caso de orientação de 

bolsista CNPq); 
• Estar cadastrado no sistema EVEREST da Fapemig (http://everest.fapemig.br/home/login) (no caso 

de orientação de bolsista Fapemig); 
• Acompanhar as atividades do bolsista ou designar um responsável para acompanhamento, 

envolvendo: 
❖ O treinamento correto do estudante (ver anexo 1, Ato da Diretoria do IRR 005/2018), bem como 

o seu acompanhamento diário e monitoramento do cumprimento de suas atividades no IRR; 
❖ A orientação do bolsista nas diversas fases do trabalho de pesquisa, incluindo elaboração de 

relatórios técnico-científicos e de outros meios para divulgação de resultados;  
❖ O acompanhamento, apoio e presença nas apresentações dos trabalhos realizados pelo bolsista 

em congressos, seminários ou outros eventos, principalmente na Reunião Anual de Iniciação 
Científica (RAIC); 

❖ Informar imediatamente ao Núcleo de Saúde do Trabalhador, caso haja ocorrência de acidente de 
trabalho com o bolsista, segundo Ato da Diretoria do IRR 005/2018; 

❖ Encaminhar ao SGT os atestados médicos do bolsista. 
• Incluir o nome do bolsista de iniciação científica e tecnológica nas publicações e nos trabalhos 

apresentados em congressos e seminários, cujos resultados tenham sido gerados com a participação 
efetiva do bolsista, incluindo agradecimento a instituição financiadora da bolsa do estudante; 

• Enviar mensalmente ao SGT o comprovante de frequência dos bolsistas financiados pela Fapemig e 
pelo IRR que estão sob sua orientação; 

• Informar imediatamente à: (I) Coordenação Executiva do Pibic-Pibiti/Fiocruz (no caso de bolsista 
CNPq) e (II) Coordenação PIC/Fiocruz Minas (no caso de bolsista BIC-BIC JR/Fapemig e IRR) sobre 
qualquer alteração (substituição e desligamento) do bolsista com o desenvolvimento das atividades 
de seu subprojeto; 

• Ter disponibilidade para participar da organização e da execução da RAIC como avaliador de 
trabalhos ou revisor de resumos, sempre que solicitado; 

• Antes da divulgação dos resultados decorrentes do trabalho do bolsista, caso necessário, solicitar 
análise prévia pelo NIT da unidade, de forma a não comprometer uma futura solicitação de depósito 
de patente; 

http://everest.fapemig.br/home/login
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• O orientador poderá propor um coorientador, quando julgar necessário; 
• Não acumular mais de dois bolsistas de iniciação científica de Programas Institucionais sob sua 

orientação; 
• As declarações de participação nos programas de IC/BIC JR serão fornecidas apenas pelo SGT. O 

orientador não pode fornecer nenhum tipo de declaração para comprovação de estágio; 
• Respeitar as normas (editais e o presente regulamento) e a conduta ética exigida pela Fiocruz em 

todas as suas ações e projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e gestão de C&T; 
• Providenciar documentações complementares para realização do projeto conforme particularidades 

de cada projeto de pesquisa (SisGen, CEUA, CEP, Conep, SisBio). 
 
2.3 – Da Instituição 
 

• Oferecer seguro saúde aos bolsistas durante o período de vigência da bolsa; 

• Garantir a realização do Programa de Inserção Institucional; 

• Garantir a realização do Curso Introdutório e da RAIC; 

• Disponibilizar a Política da Qualidade*; 
http://intranet.minas.fiocruz.br/intranet/manuais_qualidade.php 

• Disponibilizar Manual da Qualidade*;  
http://intranet.minas.fiocruz.br/intranet/manuais_qualidade.php 

• Disponibilizar Manual de Biossegurança*.  
http://intranet.minas.fiocruz.br/intranet/manuais_qualidade.php 

 
*Material disponível na página inicial da INTRANET  
 

2.3.1 – Do SGT 
 

• Receber, conferir e manter a documentação dos bolsistas; 

• Fornecer todas as declarações relacionadas à iniciação científica; 

• Receber relatórios técnico-científicos parciais e finais e documentação para desligamento dos 
bolsistas. 

 
3 – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA A SER ENTREGUE NO SGT   
 
3.1 - Substituição 
 

• Memorando de substituição; 

• Relatório das atividades do bolsista egresso assinado pelo bolsista e pelo orientador e também enviar 
uma via digital, em PDF, por email para o SGT (rh.minas@fiocruz.br) 

• Para o novo bolsista do CNPq: ver subitem 1.1.1 deste regulamento; 

• Para o novo bolsista da Fapemig: ver subitem 1.1.2 desse regulamento; 

• Para todas as bolsas: ver subitem 1.1.3 desse regulamento. 
 
3.2 - Renovação 
 

http://intranet.minas.fiocruz.br/intranet/manuais_qualidade.php
http://intranet.minas.fiocruz.br/intranet/manuais_qualidade.php
http://intranet.minas.fiocruz.br/intranet/manuais_qualidade.php
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• Para bolsas do CNPq: ver subitem 1.1.1 desse regulamento, anexar no sistema online o relatório 
parcial de atividades do bolsista; 

• Para bolsa da Fapemig: ver subitem 1.1.2 desse regulamento, enviar relatório parcial de atividades 
do bolsista em PDF, por e-mail para o SGT (rh.minas@fiocruz.br); 

• Para todas as bolsas: ver subitem 1.1.13 desse regulamento, enviar relatório parcial de atividades do 
bolsista em PDF, por e-mail para o SGT (rh.minas@fiocruz.br). 

 
3.3 – Cancelamento 
 

❖ Entregar o relatório técnico-científico final das atividades do bolsista assinado pelo bolsista e pelo 
orientador e também enviar uma via digital, em PDF, por email para o SGT (rh.minas@fiocruz.br); 

❖ Devolver o cartão do seguro (bolsistas Pibic/Pibiti); 
❖ Devolver o crachá; 
❖ Entregar a declaração de Nada Consta (GQ-92 Anexo A, disponível em: 

http://intranet.minas.fiocruz.br/intranet/centrocustos/27/documentos/104529_GQ-92_Anexo_A_-
_Nada_Consta_Rev02.docx  

❖ Formulário de Egresso. 
 
IMPORTANTE: 
 

1) Para bolsista egresso do Programa Pibic/Pibiti (CNPq/Fiocruz): encaminhar o relatório final à 
Coordenação Executiva do Pibic/Pibiti no momento do desligamento. 

2) Para bolsista egresso do Programa BIC/BIC JR (Fapemig/Fiocruz): encaminhar relatório final à 
Fundep/Fiotec no momento do desligamento. 

 
5 - REFERÊNCIAS 
 
Este regulamento se baseia nas diretrizes presentes nas seguintes normas: 
 

• Resolução Normativa RN-017/2006 CNPq 
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352 
 

• Manual da Fapemig 
https://fapemig.br/static/manual/manual-fapemig-2018_final.pdf 
 

• Link do Regulamento hoje: 

 
http://www.cpqrr.fiocruz.br/pg/ensino/iniciacao-cientifica/regulamento-pic.pdf  

http://intranet.minas.fiocruz.br/intranet/centrocustos/27/documentos/104529_GQ-92_Anexo_A_-_Nada_Consta_Rev02.docx
http://intranet.minas.fiocruz.br/intranet/centrocustos/27/documentos/104529_GQ-92_Anexo_A_-_Nada_Consta_Rev02.docx
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352
https://fapemig.br/static/manual/manual-fapemig-2018_final.pdf
https://fapemig.br/static/manual/manual-fapemig-2018_final.pdf
http://www.cpqrr.fiocruz.br/pg/ensino/iniciacao-cientifica/regulamento-pic.pdf
http://www.cpqrr.fiocruz.br/pg/ensino/iniciacao-cientifica/regulamento-pic.pdf
http://www.cpqrr.fiocruz.br/pg/ensino/iniciacao-cientifica/regulamento-pic.pdf
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ANEXO 1 
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ANEXO 2  
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ANEXO 3 
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