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1 - O que é o PEC-Pesquisa?
• O Programa de Educação Continuada em
Pesquisa destina-se ao aperfeiçoamento de
profissionais nas suas atividades de pesquisa
em diversas áreas de conhecimento;
• Proporciona a continuidade das atividades de
pesquisa, formalizando o acesso dos
pesquisadores sem vínculo institucional aos
espaços de pesquisa da EBMSP

2 – Quem pode participar
do PEC-Pesquisa?
• O programa é destinado a profissionais
formados participantes dos Grupos de
Pesquisa certificados institucionalmente, que
continuarão a desenvolver atividades de
pesquisa na instituição, tais como:
•
•
•
•

Coleta de dados
Participação em reuniões do grupo de pesquisa
Análise de dados e escrita de artigos científicos
Dentre outros

3 - Normativas
1. O Formulário de Requerimento do PEC-Pesquisa deverá ser enviado
devidamente preenchido, impresso e assinado, para o NUPS, localizado na
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.
2. A duração da participação no PEC-Pesquisa será de 01 ano.
3. A renovação de participação no PEC-Pesquisa poderá ser concedida por
mais um ano, desde que não exceda o período total de 02 anos.
3.1. A renovação deverá ser requerida pelo Pesquisador Orientador, através do Formulário de Requerimento,
acompanhado do Relatório Parcial das atividades até então desenvolvidas.

4. O participante do PEC-Pesquisa não poderá realizar atividades na
instituição sem o acompanhamento do Pesquisador Orientador.

5. O participante do PEC-Pesquisa não poderá utilizar carimbo profissional
para prescrição de medicamentos, bem como para emitir laudo de exames
clínicos ou laboratoriais.

3 – Normativas

(cont.)

6. O PEC se destina exclusivamente a profissionais graduados ou pósgraduados, nacionais ou estrangeiros, sem vínculo com Instituição de
Ensino Superior (IES) ou Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT).

7. Os participantes do PEC-Pesquisa deverão cumprir os regulamentos e
as normas de biossegurança definidas pela EBMSP.
8. A emissão do Certificado de participação no PEC-Pesquisa ocorrerá
após envio, pelo Orientador, do Relatório Final das atividades.
8.1. Os modelos dos relatórios (parcial e final) serão definidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e
Inovação.

9. O PEC-Pesquisa é de natureza “fluxo contínuo”.
10. O Formulário de Requerimento do PEC-Pesquisa ficará disponível no
site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.
11. O participante do PEC-Pesquisa deverá fazer uso de crachá que será
renovado a cada semestre.
11.1. O crachá será entregue ao participante do PEC-Pesquisa no NUPS

FLUXO de cadastro no PEC-Pesquisa
Acessar o site de Pesquisa da
Bahiana
Fazer o download do
formulário

Escrever plano de trabalho

Entregar plano de trabalho e
formulário assinados no NUPS

NUPS recebe plano de
trabalho e formulário

Pró-Reitoria de P&I valida
proposta

NUPS envia email ao
pesquisador e orientador

NUPS solicita confecção da
carteirinha para acesso aos
espaços de pesquisa

Enviar, quando solicitado,
relatório das atividades do
participante no PEC-Pesquisa

PESQUISADOR ORIENTADOR

Realizar pagamento da
taxa anual

Entregar duas fotos 3x4 no
NUPS

Recolher Carteirinha

Realizar atividades de
pesquisa conforme plano
de trabalho

PRÓ-REITORIA DE P&I

CANDIDATO AO PEC

• ORIENTAÇÕES GERAIS E DICAS
A solicitação deverá ser feita pelo orientador (pesquisador com vínculo formal na
instituição e parte de Grupo de Pesquisa certificado no diretório do CNPq)
O plano de trabalho consiste na descrição das atividades de pesquisa que serão
desenvolvidas pelo candidato no período de vigência do programa

•

Página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da EBMSP:
http://pos.bahiana.edu.br/pesquisa.aspx

•

Link do Programa: https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/79/programaem-educao-continuada-em-pesquisa-pec-pesquisa/

Em caso de qualquer outra dúvida, entrar em contato com o NUPS,
e-mail: nups@bahiana.edu.br ou pelo telefone: (71) 3276-8241.

