
 

 

CHAMADA PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA VOLUNTÁRIA 
2021 - 2022 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação Stricto Sensu da Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública (EBMSP), torna pública e convoca a sua comunidade acadêmica 

para apresentar propostas destinadas ao Programa Institucional Voluntário de Iniciação 

Científica e Tecnológica (PIVICT), em conformidade com a Resolução Normativa do 

programa. 

 

1. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA 

1.1. O(A) orientador(a) do(a) candidato(a) deverá atender aos seguintes requisitos 

mínimos: 

1.1.1. ser docente da EBMSP; 

1.1.2. fazer parte de grupo de pesquisa certificado pela EBMSP, cadastrado e 

atualizado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq; 

1.1.3. possuir currículo na Plataforma Lattes atualizado;  

1.1.4. selecionar o(a) estudante candidato(a) à Iniciação Científica Voluntária com 

perfil e desempenho acadêmico compatíveis para a execução das atividades previstas; 

1.1.5. orientar o(a) estudante nas distintas fases do trabalho científico, incluindo a 

elaboração dos relatórios parcial e final, elaboração de resumo e apresentação em 

eventos científicos decorrentes, incluindo a Jornada de Iniciação Científica da EBMSP; 

1.1.6. fazer cumprir os prazos de entregados relatórios técnicos parcial e final, 

estabelecidos pelo Núcleo de Iniciação Científica (NICTEC), bem como a submissão de 

resumos na Jornada de Iniciação Científica. 

 

1.2. O(A) candidato(a)/ estudante deverá atender aos seguintes requisitos mínimos: 

1.2.1. estar regularmente matriculado(a) em curso de graduação da EBMSP, cursando 

entre o terceiro semestre da matriz curricular do seu curso e o penúltimo semestre, 

quando da assinatura do Termo de Compromisso; 

1.2.2. ter bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar, com média 

geral igual ou superior a 6,0 (seis); 



 

1.2.3. não ter previsão de término do curso de graduação no período de vigência da 

iniciação científica voluntária; 

1.2.4. dedicar 12 (doze) horas à iniciação científica voluntária; 

1.2.5. possuir currículo na Plataforma Lattes atualizado; 

1.2.6. entregar, nas datas indicadas, todos os documentos solicitados por meio do 

seguinte endereço eletrônico: nictec@bahiana.edu.br . 

 

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

As propostas deverão ser submetidas pelos(as) pesquisadores(as) que realizarão a 

orientação, exclusivamente via internet, em formulário on-line de inscrição disponível por 

meio divulgado no site da EBMSP (www.bahiana.edu.br). 

 

PARTE 1 -  As informações a serem preenchidas no Formulário on-line de Inscrição 

referentes aos Dados do Projeto de Pesquisa e do(a) Pesquisador(a)/Orientador(a) são: 

• Nome do(a) pesquisador(a)/orientador(a); 
• E-mail institucional; 
• Titulação do(a) pesquisador (a)/orientador(a); 
• Curso; 
• Grupo de pesquisa;  
• Link do grupo de pesquisa da Bahiana; 
• Link do currículo Lattes atualizado; 
• Título do projeto;  
• Título do plano de trabalho; 
• Número do protocolo/CAAE de submissão ao CEP, quando o projeto envolver seres 

humanos, nos casos em que se aplique, ou parecer de aprovação, quando já 
aprovado. Os projetos em tramitação no CEP deverão apresentar o parecer de 
aprovação até o período de início da vigência da iniciação científica. 

 

PARTE 2 -  O projeto completo deverá ser anexado, via upload, em arquivo no formato 

PDF (ANEXO I - download do arquivo no site da EBMSP) no Formulário on-line, no ato 

da inscrição com os seguintes tópicos preenchidos: 

 

 Título do projeto; 

 Resumo (máximo de 2.000 caracteres);  

 Palavras-chave (até (03) três palavras); 

 Objetivo geral/Objetivos específicos (máximo de 800 caracteres); 

 Justificativa (máximo de 1.500 caracteres); 

 Materiais e métodos (máximo de 4.000 caracteres); 
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 Resultados esperados (máximo de 2.000 caracteres); 
 

 Viabilidade (devem constar viabilidade financeira do projeto, com apresentação do orçamento e 

da fonte financiadora, caso não esteja sendo apoiado por alguma agência de fomento); 

 Referências bibliográficas.  
 

PARTE 3 -  Planos de Trabalho e Projetos – O número de planos de trabalho não deve 

ultrapassar 02 (dois) por projeto. Da mesma forma, fica limitado até dois projetos de 

pesquisa por orientador(a). 

 

 PARTE 4 - Dados do Plano de Trabalho do(a) estudante candidato(a): 

• Título do Plano de Trabalho; 

• Objetivos específicos (máximo de 800 caracteres); 

• Justificativa do(a) estudante (máximo de 1.200 caracteres); 

• Descrição das atividades do(a) estudante (04 a 10 atividades)  

• Cronograma das atividades. 

 

PARTE 5 – Dados do(a) estudante candidato(a): 

 Nome completo do(a) estudante;  

 E-mail institucional; 

 Telefone do estudante (WhatsApp). 

 

3. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

Período de Inscrições (Formulário on-line) De 1 a 14 de junho de 2021 

Divulgação dos resultados 17 de junho de 2021 

Envio de documentação (on-line) De 21 de junho a 27 de junho de 2021 

Assinatura do Termo de Compromisso da 

IC/IT (on-line) 
De 19 de julho a 23 de julho de 2021 

Início da vigência  01 de agosto de 2021 



 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1.1. O resultado das propostas será divulgado no Portal da EBMSP, na data prevista no 

cronograma constante no item 3 desta Chamada. 

4.1.2. Os(As) estudantes classificados(as) deverão enviar, por meio do endereço 

eletrônico: nictec@bahiana.edu.br, em prazo estipulado no cronograma apresentado 

no item 3 desta Chamada, a documentação complementar relacionada abaixo: 

4.1.3. Documentação INDIVIDUAL IC Voluntária 
 

 cópia do Comprovante de Matrícula do semestre vigente; 

 cópia do Histórico Escolar do(a) estudante; 

 preenchimento do Formulário on-line de Cadastro de Estudante da Iniciação     
Científica e Tecnológica Voluntária – 2021. 
 

 

Dúvidas poderão ser encaminhadas ao NICTEC, por meio do endereço eletrônico: 

nictec@bahiana.edu.br ou pelo WhatsApp (71) 99161-0241. 

 

Salvador, 01 de junho de 2021. 

 

 

Atson Carlos de Souza Fernandes 
Coordenador do Núcleo de Iniciação Científica e Tecnológica 

Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação Stricto Sensu 
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 


