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EDITAL COPPEX – PROBIC / PROVIC n° 1 / 2018 

 

 A FAHESA/ITPAC - Palmas, por intermédio da Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa 

e Extensão - COPPEX, torna público o presente edital exclusivo para alunos do Curso de 

Medicina, e convida os interessados a participar do processo seletivo para a seleção de 

voluntários e bolsistas que farão parte de projetos de pesquisa do PROGRAMA DE 

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PROBIC) e PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA (PROVIC) em parceria com a FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE PALMAS 

(FESP).  

 

1. OBJETIVO 

 

O presente edital tem por objetivo selecionar estudantes do primeiro ou segundo 

período de Medicina da FAHESA/ ITPAC Palmas para desenvolver projetos de pesquisa 

no período de 26 de abril de 2018 a 26 de abril de 2019, na modalidade PROBIC e 

PROVIC, em parceria com a FESP. 

  

2. DOS PROJETOS DE PESQUISA E QUANTIDADE DE VAGAS 

 

Por meio do presente Edital serão contemplados dois projetos de pesquisa, cuja 

quantidade de vagas para alunos de iniciação científica e a distribuição das mesmas 

segundo as modalidades PROBIC ou PROVIC serão as seguintes: 
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PROJETO DE PESQUISA 
PROFᵃ. 

ORIENTADORA 

N° DE ALUNOS 

PROBIC 

N° DE ALUNOS 

PROVIC 

Padrões Epidemiológicos e de Serviços de 

Saúde relacionados à Baixa Qualidade da 

Avaliação de Contatos de Hanseníase na 

Rede de Atenção 

CAAE: 79187717.7.0000.5516 

Lorena Dias 

Monteiro 
1 9 

Fatores determinantes para Incapacidades 

Físicas em Hanseníase no momento do 

diagnóstico em Palmas-TO, 2016-2017. 

CAAE: 83159318.4.0000.5516 

Lorena Dias 

Monteiro 
1 1 

 

 

4 DAS MODALIDADES PROBIC E PROBIC 

 

1- Os alunos que forem selecionados na modalidade PROBIC receberão bolsa no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, descontadas na mensalidade, durante o período 

de vigência estipulado no presente Edital.  

2- Os alunos que forem selecionados na modalidade PROVIC executarão as pesquisas 

como voluntários. 

3- Para os alunos do primeiro período de Medicina serão disponibilizadas duas vagas na 

modalidade voluntário (PROVIC). 

 

 3 DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO  

 

Para participar do processo seletivo, os alunos deverão estar regularmente matriculados 

em disciplinas do primeiro ou segundo período do curso de graduação em Medicina, nos 

semestres correspondentes ao período de vigência da pesquisa, e ter o currículo 

cadastrado na Plataforma Lattes 
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4 DAS INSCRIÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

1- Os alunos interessados deverão preencher a ficha de inscrição (ANEXO I) e entregar 

na recepção das coordenações de cursos até o dia 05/04/2018; 

2- Para a inscrição é necessário ter o currículo cadastrado na Plataforma Lattes 

3- Cada aluno poderá se inscrever em apenas um projeto de pesquisa e, no ato da 

inscrição, escolher uma modalidade (PROBIC ou PROVIC); 

4- A inscrição em mais de um projeto de pesquisa ou em mais de uma modalidade 

implica em desclassificação no processo seletivo; 

5- Os alunos inscritos participarão de prova de seleção de ampla concorrência, cujo 

tema e metodologia serão definidos pela professora orientadora dos projetos  

6- Serão convocados para participar das pesquisas os alunos mais bem classificados no 

processo seletivo, respeitando-se a quantidade de vagas para cada modalidade (PROBIC 

ou PROVIC); 

7- Em caso de empate, será selecionado o aluno que tiver maior disponibilidade de 

carga horária para o desenvolvimento das atividades da pesquisa. 

 

5 DOS COMPROMISSOS DO ALUNO SELECIONADO  

 

1-  O aluno bolsista ou voluntário deverá se comprometer, por meio de Termo de 
compromisso (ANEXO II), a: 
 

– Realizar as atividades dispostas no projeto de pesquisa, a partir do início das 

atividades;  

– Comparecer às atividades propostas pela COPPEX, quando pertinente; 

– Assistir palestras, encontros ou cursos, que sejam relevantes para o trabalho 

desenvolvido, por determinação do professor-orientador; 

– Inserir o professor-orientador como coautor das publicações e trabalhos 
apresentados; 
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– Apresentar Relatório parcial e Final das atividades (com a assinatura do coordenador) 

e cópia do certificado de apresentação e/ou publicação do trabalho de pesquisa. 

 

5 DO CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES DATAS /PERÍODOS 

Publicação do Edital pela COPPEX 29/03/2018 

Período de Inscrições De 29/03/2018 a 09/04/2018 

Realização da prova de seleção 10/04/2017 às 19h 

Entrevista dos candidatos classificados na prova 

de seleção 
12/04/18 às 19h  

Divulgação do resultado final  13/04/2018 

Início das atividades 26/04/2018 

Início do pagamento das bolsas (somente 

modalidade PROBIC) 
26/05/2018 

 

 

6 DISPOSIÇÕES FINAIS 

1- As inscrições com documentação incompleta não serão homologadas. 

2- O não cumprimento das exigências regulamentares bem como qualquer falsidade nas 

declarações e/ou irregularidades nos documentos apresentados, implicará na 

desclassificação da solicitação para participar deste Edital. 

3- As normas deste Edital entram em vigor a partir da data de sua publicação. 

Palmas, 29 de março de 2018. 

                                                                                                               Profª Ana Cláudia Garcia Rosa 

                                                                                                           Coordenadora de Pós-Graduação, Pesquisa e  

                                                                                                                                         Extensão da FAHESA/ITPAC- Palmas 
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ANEXO I - Formulário de inscrição  

Processo seletivo para Projeto de Pesquisa  

 

Nome:  

 

 

Matrícula  CPF RG 

 

 

  

E-mail Telefone  

 

 

 

Projeto de Pesquisa para o qual desejo fazer a inscrição  

(     )   Padrões Epidemiológicos e de Serviços de Saúde relacionados à Baixa Qualidade da 

Avaliação de Contatos de Hanseníase na Rede de Atenção.  CAAE: 79187717.7.0000.5516        

(     ) PROBIC                   (     ) PROVIC  

(     )  Fatores determinantes para Incapacidades Físicas em Hanseníase no momento do 

diagnóstico em Palmas, TO, 2016-2017.   CAAE: 83159318.4.0000.5516       

 (     ) PROBIC                   (     ) PROVIC    

 

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente das disposições contidas no EDITAL PROBIC / PROVIC n° 1 / 

2018 e, portanto, dos critérios de exigibilidade para participar no processo seletivo.  

  

Aluno Data:           /          /     

Recebido por Data:           /          /     

 

Inscrição nº: 

Recebido em:            /          / 

Por: 
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ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO - PROIC 

 

Eu, ___________________________________________________________________, CPF 

número ______________________________, na presente data, afirmo que estou ciente de 

minhas responsabilidades durante o desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado 

________________________________________, sob coordenação do professor (a) 

________________________________________, a saber: 

1. Realizar as atividades dispostas no projeto, a partir da concessão da bolsa ou início das 

atividades como voluntário;  

2.  Comparecer às atividades propostas pela COPPEX; 

3.  Assistir palestras, encontros ou cursos, que sejam relevantes para o trabalho desenvolvido, 

por determinação do professor-orientador; 

4. Inserir o professor-orientador como coautor das publicações e trabalhos apresentados; 

5. Apresentar relatório parcial e final das atividades (com a assinatura do coordenador). 

6. Apresentar cópia de publicação ou intenção de publicação ou certificado de apresentação 

em eventos ao término do projeto  

7. Dedicar, no mínimo, 4 (quatro) horas semanais ao desenvolvimento do projeto de 

pesquisa em ritmo compatível com as atividades exigidas ao curso de graduação 

8. Não usufruir de qualquer outra modalidade de bolsa de outras agências ou da própria 
 

Declaro, para os devidos fins, que tenho ciência destas obrigações, comprometendo-me 

a respeitar as seguintes cláusulas: 

I – Prestação de contas à COPPEX de todas as entradas e saídas financeiras referentes ao projeto 

II – Uso correto da marca FAHESA/ITPAC Palmas, procurando o setor de comunicação da 

instituição para conhecer as regras de uso. 

 

Data: ______/_______/_________. 

 

Assinatura: ________________________________________ 
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