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Segunda chamada - Edital Bolsas de Iniciação 
CientíficaPibic/Fapemig - IRR – 2021/2022 

 

A Fapemig concedeu ao Instituto René Rachou (IRR) 30 cotas de bolsa de 

Iniciação Científica e Tecnológica para o período de 2021/2022, com o objetivo de 

contribuir para a iniciação de estudantes de graduação em atividades de pesquisa. 

Destas, três cotas não foram preenchidas no primeiro edital. 

A presente chamada segue as normas estabelecidas pela Fapemig 

https://fapemig.br/pt/linhas-de-fomento/capacitacao-de-pessoas/programa-de-

apoio-a-iniciacao-cientifica-e-tecnologia-pibic-e-bic-jr/ e tem o objetivo de selecionar 

os orientadores e estudantes que serão contemplados com bolsas novas pelo período 

de 10 meses (14/12/2021 a 30/09/2022).  

 

1. Objetivos do Programa 

1.1 Estimular pesquisadores a envolverem estudantes de graduação nas 

atividades científicas e tecnológicas da instituição; 

1.2 Proporcionar ao bolsista a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, 

bem como estimular o desenvolvimento do pensamento científico e da 

criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os 

problemas da pesquisa. 

 

2. Inscrição 

2.1 Período de inscrição: 24 novembro a 05 de dezembro de 2021.  

2.2 O orientador deverá encaminhar à Secretaria de Ensino do IRR, em arquivo 

eletrônico, toda a documentação referente à solicitação de bolsa (conforme 

descrito no item 3 deste edital), para o e-mail: coordic.minas@fiocruz.br. 

2.3 A ausência ou insuficiência de informações referentes às características 

obrigatórias do presente Edital resultará em não enquadramento e na 

eliminação da proposta; 

 

3. Documentação exigida (arquivo eletrônico) 

3.1 Resumo do Projeto do orientador (com no máximo 4.000 caracteres, sem 

contar espaços). O resumo deverá conter folha de rosto com o título do 

projeto; data de início; duração (em anos); nome do orientador e do 

https://fapemig.br/pt/linhas-de-fomento/capacitacao-de-pessoas/programa-de-apoio-a-iniciacao-cientifica-e-tecnologia-pibic-e-bic-jr/
https://fapemig.br/pt/linhas-de-fomento/capacitacao-de-pessoas/programa-de-apoio-a-iniciacao-cientifica-e-tecnologia-pibic-e-bic-jr/
mailto:pic@minas.fiocruz.br;
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coorientador (se houver); identificação da unidade e palavras-chave. O 

conteúdo deverá destacar a essência e a caracterização do problema, 

focando nos objetivos, o estado atual do conhecimento sobre o problema, a 

síntese da metodologia e perspectivas do projeto. É importante que o projeto 

tenha vínculo com as linhas de pesquisa do orientado. Recomenda-se a 

inclusão de coorientador, podendo este ser doutorando do Programa de Pós-

Graduação do IRR, ou pós-doc; 

3.2 Plano de trabalho especificando as atividades a serem desenvolvidas pelo 

bolsista, máximo de cinco páginas (folha de papel A4, fonte Arial 11 e 

espaçamento entre linhas de 1,5) e contendo os objetivos específicos, a 

metodologia a ser executada pelo bolsista e o cronograma proposto (11 

meses). O plano de trabalho deverá conter atividades híbridas (presenciais 

e remotas); 

3.3 Comprovação da viabilidade para a execução do projeto (comprovante da 

fonte de recursos; uso de dados secundários, etc.);  

3.4 Original do Histórico Escolar do candidato (será aceito documento escolar 

emitido da internet, desde que conste código de autenticação para validação 

online. Na ausência do código de autenticação, a prova de autenticidade 

pode ser realizada mediante assinatura e carimbo de servidor da Fiocruz 

Minas, conforme verificação com o original); 

3.5 Original da Declaração de Matrícula do candidato (será aceito documento 

escolar emitido da internet, desde que conste código de autenticação para 

validação online. Na ausência do código de autenticação, a prova de 

autenticidade pode ser realizada mediante assinatura e carimbo de servidor 

da Fiocruz Minas, conforme verificação com o original); 

3.6 Declaração do candidato de que não acumula bolsas e não tem vínculo 

empregatício de qualquer natureza (Anexo I); 

3.7 Cópia do CPF do candidato; 

3.8 Cópia do RG do candidato; 

3.9 Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos ou Certificado 

de Licença do Comitê de Ética no Uso de Animais ou protocolo de submissão 

do projeto aos referidos Comitês, quando necessário; 

Nota:  

1) Não pode haver rasuras em nenhum dos documentos; 

2) Todas as assinaturas devem ser iguais ao documento de identidade. 
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4. Requisitos e Compromissos do Orientador 

4.1 Ter título de doutorado e comprovada experiência na área de pesquisa;  

4.2 Ser pesquisador/tecnologista servidor do IRR durante o período de vigência 

da bolsa (regime mínimo de 40 horas semanais); 

 

Nota:  

O pesquisador que estiver em período de licença ou afastamento (igual ou superior 

a um ano) não poderá participar do presente Edital. 

 

4.3 O pesquisador/tecnologista servidor poderá ter, sob sua orientação, no 

máximo 2 (duas) bolsas institucionais (PIBIC/PIBITI-CNPq ou 

PIBIC/Fapemig) na modalidade Iniciação Científica. Outras bolsas serão 

aceitas, desde que sejam obtidas por mérito individual (ex. balcão do CNPq); 

4.4 Possuir currículo na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/) atualizado a 

partir de agosto de 2021; 

4.5 Estar cadastrado no Sistema EVEREST da Fapemig 

(http://everest.fapemig.br/home/login); 

4.6 Assumir compromisso institucional com as atividades do bolsista, envolvendo: 

(i) 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;  

(ii) a permissão e o estabelecimento de condições adequadas de acesso às 

instalações laboratoriais ou outras imprescindíveis para realização do 

Plano de Trabalho do bolsista, respeitando o plano de convivência do 

IRR;  

(iii) 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). 

4.7 Incluir o nome do bolsista de iniciação científica e tecnológica nas publicações 

e nos trabalhos apresentados em congressos e seminários, nos quais houver 

a participação efetiva do bolsista; 

4.8 Informar imediatamente à Fapemig, através da Secretaria de Ensino do IRR, 

sobre qualquer alteração na relação e compromissos do bolsista com o 

desenvolvimento das atividades de seu plano de trabalho; 

http://lattes.cnpq.br/
http://everest.fapemig.br/home/login
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4.9 Enviar mensalmente à Secretaria de Ensino do IRR o comprovante de 

frequência/cumprimento de atividades dos bolsistas financiados pela Fapemig 

que estão sob sua orientação. 

 

5. Requisitos e Compromissos do Bolsista 

5.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação, onde já deverá ter 

cursado, no mínimo, o segundo período e não estar no último período;  

5.2 Não acumular bolsa nem ter vínculo empregatício de qualquer natureza 

(declaração Anexo I);  

5.3 Ter elevado desempenho curricular; 

5.4 Não ter reprovação em disciplinas afins com as atividades do projeto de 

pesquisa;  

5.5 Possuir currículo na plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/) atualizado a 

partir de agosto de 2021; 

5.6 Estar cadastrado no sistema EVEREST da Fapemig 

(http://everest.fapemig.br/home/login) e manter esse cadastro atualizado. 

Enviar comprovante de cadastramento (print da tela com dados do bolsista);  

5.7 Desenvolver as atividades do Plano de Trabalho proposto em regime de 

dedicação de 20 (vinte) horas semanais, sob orientação do 

pesquisador/orientador; 

5.8 Cumprir integralmente as atividades previstas no Plano de Trabalho vinculado 

ao projeto de pesquisa; 

5.9 Apresentar, ao término do período de duração da bolsa, os resultados 

alcançados no desenvolvimento do plano de trabalho através de Relatório 

Técnico; 

5.10 Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua 

condição de bolsista da Fapemig/IRR; 

5.11 Devolver à Fapemig, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) 

indevidamente, caso os requisitos e compromissos não sejam cumpridos; 

5.12 Participar do Programa de Inserção do IRR; 

5.13 Participar do Curso Introdutório para Bolsistas do Programa de Iniciação 

Científica do IRR. 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/
http://everest.fapemig.br/home/login
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6. Normas Específicas e Esclarecimentos 

6.1 As bolsas terão vigência: de 1o de dezembro de 2021 a 30 de setembro de 

2022;  

6.2 O atual valor mensal da bolsa estipulado pela Fapemig é de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) e será paga por meio do Cartão BB Pesquisa, do Banco 

do Brasil. Não há necessidade de abertura de conta no Banco do Brasil; 

6.3 Os bolsistas e orientadores candidatos ao Processo Seletivo 2021 

deverão estar devidamente cadastrados no Sistema EVEREST 

(http://everest.fapemig.br/home/login) até o dia 5/12/2021; 

6.4 No caso de empate na classificação geral, as bolsas serão concedidas 

preferencialmente às propostas vinculadas a projetos de pesquisa científica e 

tecnológica contratados pela Fapemig; 

6.5 O desenvolvimento das atividades do bolsista deverá ser obrigatoriamente 

acompanhado pelo orientador. 

 

7. Cancelamentos e Substituições 

7.1 O orientador deverá solicitar o cancelamento do pagamento ao bolsista que 

descumprir o plano de trabalho, estabelecer vínculo empregatício ou concluir 

o curso de graduação (colar grau); 

7.2 Não poderão ser feitas solicitações de substituição de bolsista nos meses de 

julho, agosto e setembro; 

7.3 A substituição de bolsista solicitada até o dia 05 de cada mês será 

implementada dentro do referido mês; após esta data, a substituição do 

bolsista será implementada no mês seguinte; 

7.4 Os bolsistas desligados do programa não poderão retornar ao sistema no 

período anual de vigência da bolsa; 

7.5 A cada período anual de vigência da bolsa o orientador somente poderá 

solicitar uma substituição; 

7.6 Não haverá pagamento retroativo; 

7.7 O orientador poderá solicitar o desligamento de um bolsista e indicar novo 

aluno para a bolsa vaga até 30 dias após o desligamento; 

7.8 A bolsa poderá ser cancelada por não cumprimento das exigências do 

Programa; 

7.9 Após o desligamento ou finalização, o bolsista deverá encaminhar duas 

cópias (uma impressa e outra eletrônica em arquivo pdf) do Relatório Final 
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de atividades à Secretaria de Ensino do IRR no prazo máximo de 30 dias 

(assinado pelo bolsista e orientador); 

7.10 Será vedada a substituição de orientador. 

 

8. Seleção 

8.1 A seleção será realizada mediante a avaliação dos quesitos listados abaixo e 

no Anexo II por uma Comissão Interna de Seleção a ser nomeada pela 

coordenação do Programa de Iniciação Científica (PIC) do IRR; 

8.2 Avaliação do Orientador:  

Para os orientadores pesquisadores/tecnologistas servidores com até sete 

anos de conclusão do doutorado (e até 8 anos se gravidez no período), serão 

considerados os seguintes quesitos do Currículo Lattes: 

(i) Produção científica e formação de recursos humanos: artigos publicados 

ou aceitos para publicação; capítulo de livro; autoria de livro ou coletânea; 

orientações concluídas e em andamento; patente concedida; pedido de 

patente depositado; produtos técnicos/tecnológicos (tecnologia social, 

software/aplicativo, manual/protocolo, dentre outros); 

(ii) Financiamento do projeto do orientador (apresentar comprovante): 

coordenador do projeto financiado pela Fapemig; colaborador do projeto 

financiado pela Fapemig; coordenador do projeto financiado por outras 

agências de fomento; colaborador do projeto financiado por outras agências 

de fomento. 

Para os demais orientadores pesquisadores/tecnologistas servidores (mais 

de sete anos de conclusão do doutorado) serão considerados os seguintes 

quesitos do Currículo Lattes: 

(i) Produção científica e formação de recursos humanos: artigos publicados 

ou aceitos para publicação; capítulo de livro; autoria de livro ou coletânea; 

patente concedida; pedido de patente depositado; orientações concluídas a 

partir de 2016; produtos técnicos/tecnológicos (tecnologia social, 

software/aplicativo, manual/protocolo, dentre outros); 

(ii) Financiamento do projeto do orientador (apresentar comprovante): 

coordenador do projeto financiado pela Fapemig; colaborador do projeto 

financiado pela Fapemig; coordenador do projeto financiado por outras 

agências de fomento; colaborador do projeto financiado por outras agências 

de fomento. 
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8.3 Avaliação do aluno 

 

8.3.1 Serão avaliados histórico escolar e o curriculum vitae (currículo Lattes) 

do candidato(a) sendo pontuados os seguintes quesitos: artigos científicos 

publicados, ou aceitos para publicação, em periódicos; apresentação de 

trabalho em eventos científicos (congressos, encontros, simpósios, ou 

similares); participação em eventos científicos (congressos, encontros, 

simpósios, ou similares); cursos extracurriculares; extensão, monitoria, bolsa 

de iniciação científica, entre outros, desde que sejam apresentados os 

respectivos comprovantes. 

 

9. Resultado Preliminar e Resultado Final 

O resultado preliminar da seleção será divulgado via e-mail e intranet do IRR 

até as 17h do dia 07 de dezembro de 2021. O resultado final, após análise dos 

recursos, será divulgado pelos mesmos canais de comunicação, até as 17h do dia 09 

de dezembro de 2021. 

 

10.  Recursos 

Os recursos, deverão ser encaminhados à Comissão Interna de Seleção, por 

escrito, através do e-mail coordic.minas@fiocruz.br no prazo de 24h a partir da 

divulgação do resultado. 

 

 

11.  Cronograma das Atividades 

Atividade Data Horário 

Lançamento do Edital 23/11/2021 ------ 

Inscrições 24/11 a 05/12/2021 

e-mails recebidos até 

às 23:59h do dia 

05/12/2021 

Resultado preliminar 07/12/2021 Até às 17h 

Recurso 

Serão avaliados os 

recursos recebidos até 24 

horas após a divulgação 

do resultado 

------ 

Resultado final  9/11/2021 Até às 17h 

Assinatura Termo de 

Compromisso para concessão de 

bolsa  

10 a 13/12/2021 ------ 

mailto:pic@minas.fiocruz.br;
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12.  Informações gerais e contato 

12.1 Casos omissos do presente edital serão avaliados pela coordenação 

do Programa de Iniciação Científica (PIC) do IRR.  

12.2 Contatos 

•         Secretaria de Ensino  

Eliza de Souza Leite  

Telefones: (31) 3295-1492/7727  

       (31) 97579-4991 

e-mail: eliza.leite@fiocruz.br 

 

Endereço: Rua Uberaba 780 – sala 03 (Subsolo) - Prédio da Escola de Saúde Pública 

do Estado de Minas Gerais (ESP/MG) - Unidade Geraldo Campos Valadão - 

Barro Preto - CEP 30.180-082 - Belo Horizonte – MG 

• Equipe de Coordenação do Programa de Iniciação Científica do IRR 

Vanessa Peruhype Magalhães Pascoal – 3349-7860 

Juliana Vaz de Melo Mambrini – 3349-7737 

e-mail: coordic.minas@fiocruz.br 

 

 

 

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

Dr. Roberto Sena Rocha 

Diretor do Instituto René Rachou - IRR 

  

mailto:eliza.leite@fiocruz.br
mailto:coordic.minas@fiocruz.br
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Anexo I 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO BOLSISTA 
 

 

Eu ______(Nome Completo)________, portador do CPF nº: 

______________, declaro, para os devidos fins, que não recebo bolsa de qualquer 

espécie, paga por instituição pública ou privada, nem tenho vínculo empregatício 

de qualquer natureza. 

 

 
 
 

Belo Horizonte, ______ de _________________ de 2021. 
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Anexo II – Critérios de Pontuação 

 

BOLSAS NOVAS 

 

 
 

 

Quesito

1- Orientador: Currículo Lattes do Orientador  e 

Financiamento (Max. 50 pontos)

Currículo Lattes do Orientador

Artigos científicos indexados aceitos/publicados n=_____  

2 pts cada; máximo 20 pontos 

Autoria Livro ou Coletânea  n=_____

1 pt cada; máximo 3 pontos

Capítulos de  Livro  n=______ 

1 pt cada; máximo 3 pontos

Orientação M/D/Pós Doc concluídas e em andamento 

n=_____

1 pts cada; máximo 5 pontos

Orientação IC concluídas e em andamento n=____

0,5 pt cada; máximo 4 pontos

Patente Concedida/depositada e/ou produtos 

técnicos/tecnológicos  n=____

5 pts cada; máximo  15 pts

Financiamento do Projeto 

Coordenador do projeto financiado pela Fapemig  (5 pts);

 Colaborador do  projeto financiado pela Fapemig  (2 pts);

Coordenador do projeto financiado por outras agências de 

fomento (4 pts);

Colaborador  do projeto financiado por outras agências de 

fomento (1 pt).

Total de Pontos do Orientador 

Resumo do Projeto do Orientador (10pts) Pontuação Observação

Relevância/Justificativa (5 pts)

Objetivos /Metodologia (5 pts)

  Plano de Trabalho do Bolsista (10 pts)

Objetivos/Métodos (5 pts)

Cronograma (5 pts)  

Total de Pontos do Projeto  

2 - Projeto:   Resumo do Projeto do Orientador e Plano de Trabalho do Bolsista (20 pontos)

PIBIC FAPEMIG 2021

SELEÇÃO DE BOLSAS - NOVAS

Bolsista:

Orientador: 

Ano de conclusão do doutorado do Orientador superior a 7 anos?

 Não (   )     Sim (    )  

Gravidez no período? Não (   )     Sim (    )  

Pontuação Observação
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3- Aluno: Currículo Lattes e Histórico Escolar (30 pontos)

 Bolsista IC   (   ) Não    (   ) Sim (5 pts) 

Artigos científicos publicados ou aceitos  n=____   

(5 pts cada; máx de 10 pts) 

Resumos em congressos/eventos  n= ____

(2 pt cada;máx de 8 pts)

Participação em eventos n=____ 

1 pt cada; máx de  5 pts)

Monitoria  (    ) Não     (      ) Sim (2 pts) 

Histórico  Escolar (Curso de graduação reconhecido pelo 

MEC)

Total de Pontos do Aluno

Total Geral :

Reprovação em Disciplinas afins do projeto: (   ) Não   (   ) 

Sim, descontar um ponto por reprovação
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2- Relatório de Atividades

(máx 50 pontos) 

Avaliar: 

Clareza dos objetivos (10 pts)

Adequação dos métodos (20 pts)

Consistência de resultados (20 pts)

3- Plano de Trabalho do Bolsista 

(máx 15 pontos). Sendo:

Objetivos (5pts)

Metodologia (5 pts) 

Cronograma (5 pts)

Total  Geral (máx 100 pontos)

Quesito Pontuação Observação
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