
           

 

Edital PIBIC FAPESB - 2012/2013 

A Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde Pública (BAHIANA) torna público e convoca a sua comunidade 
acadêmica para apresentar propostas ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC) 2012/2013, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
da Bahia (PIBIC FAPESB) através do sistema de cotas institucionais. 

 

1. OBJETIVOS  

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) visa despertar a 
vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação, 
mediante a participação em projetos de pesquisas orientados por pesquisadores 
atuantes e qualificados, com titulação mínima de mestre e com vínculo empregatício 
com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.  

 

2. NATUREZA  

O Programa de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC FAPESB concederá 45 bolsas com 
duração de 12 (doze) meses, podendo se candidatar os alunos regulares dos Cursos de 
Graduação em Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e 
Psicologia. 

2.1 O valor da bolsa PIBIC FAPESB é igual a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) 
por mês; 

2.2  As bolsas terão início em 1º de agosto de 2012 e término em 31 de julho de 2013;  

As bolsas serão concedidas pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, ficando a 
renovação por mais 12 (doze) meses, condicionada a um novo pedido do bolsista no 
Edital de 2013/2014, desde que o orientador e bolsista não estejam inadimplentes com 
a FAPESB ou com a BAHIANA. 

 

3. ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1. O candidato à bolsa deve atender aos seguintes requisitos mínimos:  

3.1.1. Ter bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar, com média 
geral igual ou superior a 6,0 (seis); 

3.1.2. Ter tido, no máximo, 02 (duas) reprovações; 



3.1.3. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da BAHIANA; 

3.1.4. Dedicar 20 horas semanais ao projeto;  

3.1.5. Não ter vínculo empregatício, de qualquer natureza, durante toda a vigência da 
bolsa;  

3.1.6. Não ser beneficiado por outra bolsa de qualquer natureza, durante toda a vigência 
da bolsa;  

3.1.7. Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes; 

3.1.8. Estar inscrito em grupo de pesquisa no Diretório Nacional de Grupos de Pesquisa 
do CNPQ atualizado; 

3.1.8. Ter concluído o 2º semestre do curso de graduação; 

3.1.9. Não ter previsão do término do curso no período de vigência da bolsa. 

 

3.2. O orientador do candidato à bolsa deve atender aos seguintes requisitos 
mínimos:  

3.2.1. Ser pesquisador com produtividade científica destacada (conforme BAREMA do 
item 4.2.2), com titulação mínima de Mestre obtida em Programa de Pós-Graduação 
stricto sensu reconhecido pela CAPES, ou formalmente convalidado no Brasil, se obtido 
no exterior; 

3.2.2. Ter vínculo empregatício com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas com 
a BAHIANA; 

3.2.3. Integrar Grupo de Pesquisa cadastrado e atualizado no Diretório de Grupos de 
Pesquisa do CNPq;  

3.2.4. Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes; 

3.2.5. Estar adimplente com a FAPESB e com a BAHIANA; 

3.2.6. Orientar o bolsista nas distintas fases do trabalho científico, incluindo a 
elaboração do relatório e material para a apresentação dos resultados em eventos 
científicos. 
 

3.3 - A Instituição cotista deverá atender aos seguintes requisitos mínimos: 

3.3.1 Obedecer e divulgar as Normas Gerais do Programa de Iniciação Científica da 

FAPESB – 2012; 

3.3.2 Prestar contas à FAPESB através dos Relatórios Técnicos Institucionais 

(semestral e final), que deverão ser encaminhados à Fundação de acordo com o 

cronograma a seguir: 

 



RELATÓRIO DATA LIMITE 

SEMESTRAL Até 28/02/2013 ou no 7º mês de vigência da bolsa. 

FINAL   Até 16/09/2013 ou 45 dias após o final da vigência da bolsa. 

 

3.3.3 Realizar Seminário Anual de Iniciação Científica, com a participação obrigatória 
da FAPESB, convidando-a com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, 
para que a mesma possa garantir a sua presença no evento; 
 
3.3.4 Informar à FAPESB, no encerramento de cada semestre, a relação de bolsistas 
concluintes, para que as bolsas sejam rescindidas. 

 

4. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

4.1. Documentos necessários para a inscrição do candidato à bolsa: 

4.1.1. Histórico do candidato, referente à graduação, assinados pela Instituição. 

4.1.2. Curriculum Lattes atualizado do orientador (máximo de 90 dias); 

4.1.3. Curriculum Lattes atualizado do candidato (máximo de 90 dias); 

4.1.4. Comprovante dos vínculos do orientador e do candidato com o grupo de pesquisa 
do diretório de grupos de pesquisa do CNPQ atualizado (máximo de 90 dias); 

4.1.5. Projeto resumido de pesquisa conforme o anexo 01; 

4.1.6. Comprovante de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa ou à Comissão de 
Ética para Uso de Animais, nos casos em que se apliquem; 

4.1.7. Carta de encaminhamento ao Comitê Assessor de Pesquisa solicitando a 
avaliação da proposta assinada pelo aluno e pelo orientador. 

NOTAS:  

• Na proposta deve ficar bem definida a participação do bolsista no 
desenvolvimento do projeto, que é de responsabilidade do orientador.  

• Cada pesquisador poderá enviar várias propostas para pleitear a concessão da 
bolsa, contudo apenas 02 (duas) propostas poderão ser aprovadas por cada 
pesquisador solicitante, em cada modalidade.   

• O projeto deverá ser apresentado em 02 (duas) vias, rigorosamente de acordo 
com o anexo 01, sem o nome do aluno, do orientador e não constar no corpo do 
projeto informações que o identifique, para que fique assegurado o anonimato, 
quando da avaliação. 

 

 



4.2. Análise e julgamento das propostas 

Para a classificação dos candidatos será utilizada a seguinte base de cálculo: 

 

 
4.2.1. Classificação no Processo Seletivo (tabela de correspondência) 
 

1° lugar 10 pontos 
2° lugar 9 pontos 
3° lugar 8 pontos 
4° lugar 7 pontos 
5° lugar 6 pontos 
6° lugar 5 pontos 
7° lugar 4 pontos 
8° lugar 3 pontos 
9° lugar 2 pontos 

10° lugar... 1 pontos 
 
4.2.2. Barema de Produção Científica/Técnica/Didática do 
Orientador/Tutor/Preceptor/Professor 
 

Atividades (últimos 12 meses) Número de 
Pontos 

Número 
Máximo de 
Atividades 

Pontuação 
Máxima 

Envio de projeto para agência de 
fomentos 

4 1 4 

Pôster em Congresso ou Produção 
Técnica 

1 4 4 

Apresentação Oral em eventos 
científicos 

1 3 3 

Publicação em periódicos Qualis A 
até B2  

10 1 10 

Demais Publicações (artigos, livros, 
capítulos de livros) 

2 5 10 

Atividade Docente na graduação, pós-
graduação, em centros de referência 

ou núcleos de pesquisa 

3 3 9 

Participação em Grupos de Pesquisa 
Adimplentes com Relatórios 

2 1 2 

Orientação de Projetos de Pesquisa 
ou de Extensão 

2 2 4 

Participação em Projetos de Pesquisa 
ou de Extensão no PET 

2 1 2 

Participação em Projetos de Pesquisa 2 1 2 

Classificação do projeto de pesquisa no Processo Seletivo x 3,0  + Coeficiente de 

Rendimento x 2,0 + Produção Científica/Técnica/Didática do 

Orientador/Tutor/Preceptor/Professor 



ou de Extensão na Residência 
médica, multiprofissional ou em área 

profissional 
TOTAL   50 

 
4.2.3. Coeficiente de Rendimento – Obtido do Histórico Escolar da maior titulação 
 

4.2.3. Critério de desempate: 

1. Pelo escore do histórico escolar  

2. Não ter sido beneficiado por bolsa anterior  

3. Ter exercido monitoria em disciplina que componha a matriz curricular dos 
cursos da BAHIANA 

4. Caso persista o empate o Comitê de Seleção terá autonomia para propor outras 
formas de desempate. 

 

5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CONTRATAÇÃO  

5.1. O resultado do julgamento das propostas será divulgado no Portal da FAPESB e da 
BAHIANA, na data prevista no cronograma apresentado no item 7 deste Edital, cabendo 
aos candidatos a inteira responsabilidade de informar-se dos mesmos. 

5.2 Os Proponentes contemplados com as duas modalidades de bolsas deverão 
entregar à BAHIANA documentação complementar relacionada no quadro abaixo, em 
prazo estipulado no cronograma apresentado no item 7 deste Edital: 

 

Documentação 

• Formulário on-line Programa de Bolsas, específico para modalidade de IC_COTAS, 
com as assinaturas originais do candidato à bolsa e do orientador;   

• Cópia do documento de identidade do candidato; 

• Cópia do CPF do candidato;   

• Comprovante de Matrícula de 2012 do candidato; 

• Cópia do currículo do candidato (atualizado), impresso diretamente da Plataforma 
Lattes; 

• Cópia do currículo do orientador (atualizado), impresso diretamente da Plataforma 
Lattes; 

• Declaração do representante legal da instituição cotista atestando a carga horária do 
orientador;   

• Declaração do candidato informando que não tem, nem terá vínculo empregatício 
durante o período da bolsa e que não é e nem será beneficiado por outra bolsa de 



qualquer natureza, estágio ou similar, durante a bolsa;  

• Cópia do extrato de conta bancária (Banco do Brasil), em nome do candidato, 
contendo os números de agência e conta (corrente ou poupança), incluindo 
respectivos dígitos verificadores  

(OBS: Quem não possuir conta no Banco do Brasil, deverá abri-la até o prazo de 
apresentação dos documentos). 

 
5.3. A não apresentação de todos os documentos solicitados no prazo determinado no 
cronograma que corresponde ao item 7 do presente edital implicará a desclassificação 
automática do candidato; 

5.4. A bolsa será implementada a partir da data estipulada no cronograma que 
corresponde ao item 7 do presente edital, após publicação do Termo de Outorga no 
Diário Oficial do Estado, sendo paga mensalmente, através de crédito em conta corrente 
ou poupança no Banco do Brasil. 

 

6. CRONOGRAMA  

Lançamento do Edital 15 de abril de 2012 

Encerramento de Recebimento de 
Propostas 

15 de maio de 2012 

Divulgação dos Resultados 31 de maio de 2012 

Entrega da documentação dos novos 
bolsistas à EBMSP 

10 de junho de 2012 

Assinatura dos Termos de Outorga 18 de junho a 20 de julho de 2012 

Contratação 01 de agosto de 2012 

 
 
7. SUBSTITUIÇÕES 

7.1. A substituição de bolsistas só poderá ser realizada uma única vez, desde que, no 
mesmo projeto aprovado pelo Edital, mediante pleito do orientador com as devidas 
justificativas e solicitação formal (através de ofício) da Coordenação do PIBIC da 
instituição a qual o estudante está vinculado, contendo data (dia, mês e ano) a ser 
rescindida a bolsa, acompanhada da documentação completa do novo candidato, que 
deverá atender aos requisitos exigidos para a modalidade. Este tipo de solicitação só 
poderá ser realizada, desde que a documentação completa do candidato a bolsa esteja 
na FAPESB até o dia 10/04/2013; 

7.2. O substituto deverá preencher os critérios de desempenho acadêmico, explicitados 
neste edital, bem como os requisitos e condições estabelecidas nas Normas Gerais do 
Programa de Iniciação Científica da FAPESB - 2012; 



7.3. O bolsista substituído deverá apresentar à instituição cotista o Relatório Técnico 
Final, em até 15 (quinze) dias após a rescisão da bolsa, com informações referentes ao 
período que recebeu o auxílio; 

7.4. Em caso de impedimento do Orientador, a instituição poderá requerer a sua 
substituição, desde que no mesmo projeto, por pesquisador vinculado à referida 
instituição e que atenda os requisitos previstos no item 3.2 do presente edital. 

7.5 Em caso de demissão do orientador pela instituição, a bolsa será cancelada em 
caráter definitivo, não sendo admitida a substituição do orientador. 
 

8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

8.1. Do Bolsista 

8.1.1. O processo de acompanhamento e avaliação do bolsista será realizado através 
da análise dos relatórios técnicos (semestral e final) encaminhados pelo bolsista à 
instituição, nos prazos por ela estabelecidos e na participação na Jornada Anual do 
PIBIC e na Mostra Científica e Cultural (MCC). 

8.1.1.1. Relatório Técnico Semestral –  No prazo determinado pela Coordenação do 
PIBIC. 

8.1.1.2. Relatório Técnico Final – No prazo determinado pela Coordenação do PIBIC. 

8.1.1.3. Participação na Jornada de PIBIC e MCC – apresentação dos resultados da 
pesquisa através de exposições orais ou pôsteres (com o máximo de 50% nesta última 
modalidade). 

8.1.2. Fazer referência ao apoio da FAPESB e BAHIANA em qualquer material de 
divulgação da pesquisa vinculada à bolsa concedida. 

8.1.3. As mensalidades recebidas indevidamente deverão ser devolvidas integralmente 
à FAPESB pelo bolsista, em valor atualizado. 

8.1.4. O vínculo institucional do bolsista concluinte com o seu curso de graduação 
cessará no encerramento do semestre letivo e não na colação de grau. 

8.2. Da Instituição 

8.2.1. A Instituição Cotista prestará contas à FAPESB através dos Relatórios Técnicos 
Institucionais (semestral e final), que deverão ser encaminhados à FAPESB no sétimo 
mês de vigência das bolsas (semestral) e até 45 (quarenta e cinco dias) após o final da 
vigência da Bolsa (final).  

8.2.2. São 2 (dois) tipos de relatório: 

a) Relatório Técnico Semestral – encaminhado pelo bolsista no sexto mês de vigência 
da bolsa para a BAHIANA, que deverá encaminhá-lo à FAPESB acompanhado de um 
Relatório Institucional contendo a relação dos bolsistas vigentes em ordem alfabética, 
com respectivos os pareceres de APROVADO ou REPROVADO. Bolsistas substituídos 
nesse período deverão estar presentes numa lista em separado, também, em ordem 



alfabética, com devidos pareceres e acompanhado dos relatórios técnicos no modelo 
final. 

b) Relatório Técnico Final – encaminhado pelo bolsista até 45 (quarenta e cinco) dias 
após o encerramento da vigência. A instituição deverá encaminhar um Relatório 
Institucional acompanhado dos relatórios técnicos individuais de seus bolsistas, em 
ordem alfabética e com devidos pareceres de APROVADO ou REPROVADO. Bolsistas 
substituídos seguem o mesmo procedimento mencionado no Relatório Técnico 
Semestral. 

8.2.3. Nos eventos anuais, todos os bolsistas dos PIBIC FAPESB apresentarão os 
resultados da pesquisa através de exposições orais e/ou pôsteres a serem definidos 
pela Coordenação de Bolsas de Iniciação Científica. 
 

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

A Fundação da Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB possui sede à Rua 
Aristides Novis, nº 203, Colina de São Lázaro – Federal, Salvador – Bahia, CEP: 40210-
720. Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira das 8:00 às 12:00 e das 14:00 
às 18:00 horas. 

A Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão possui sede à Av.D.João VI, nº 
275, Pavilhão II, Brotas, Salvador, CEP 40290-000. Horário de funcionamento: de 
segunda à sexta-feira de 8:00 às 20:00 horas e aos sábados de 8:00 às 12:00 horas.  

As bolsas de Iniciação Científica do PIBIC FAPESB têm como responsável técnica Ana 
Góis, que responderá através do contato telefônico (71) 3116-7638 e o endereço 
eletrônico ic.bolsas@fapesb.ba.gov.br. 

As bolsas de Iniciação Científica do PIBIC BAHIANA têm como responsável 
administrativa Débora Maia, que responderá através do contato telefônico (71) 3276-
8265 e o endereço eletrônico posgrad2-debora@bahiana.edu.br. 

 
 
Prof.ª Dr.ª Kátia Nunes Sá 
Coordenadora de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da Escola Bahiana de Medicina 
e Saúde Pública. 


