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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
DA FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Artigo 1º - O presente regulamento tem por objetivo normatizar as 

atividades de Iniciação Científica da Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIT), 

de acordo com o que está preconizado no Projeto Pedagógico do Curso de 

Medicina da FMIT. 

 
CAPÍTULO II 

DOS COMPROMISSOS DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
Artigo 2º - As atividades de Iniciação Científica dos alunos do Curso 

de Medicina da FMIt dizem respeito à realização de pesquisa. 

 
§ Único - A pesquisa de Iniciação Científica é de natureza 

extracurricular. 
 

Artigo 3º - As atividades de Pesquisa de Iniciação Científica devem 

contribuir para o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, 

da ciência e da tecnologia, para a criação e difusão da cultura. 

 
CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
Artigo 4º - As atividades de Iniciação Científica serão desenvolvidas 

com o objetivo de incentivar o envolvimento de alunos e professores do Curso de 

Medicina da FMIT. 

 
Artigo 5º - São objetivos da Iniciação Científica: 

 
I - Fornecer ao aluno de graduação a oportunidade de desenvolver, sob 

orientação efetiva, de um professor da instituição, atividades de pesquisa 

científica; 

 
II - Incentivar e qualificar os alunos de graduação para os programas de Pós- 

graduação; 
 

III - Reformular os modelos de desenvolvimento de pesquisa da instituição; 

IV - Popularizar a pesquisa científica na instituição; 

V- Incentivar a criação de linhas de pesquisa;
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VI - Incentivar os professores da instituição a se engajarem no programa, 
como orientadores; 

 
VII - Estimular o aumento da produção científica na área da saúde. 

 
§ 1º - Por projeto, entendemos neste regulamento, toda atividade de 

pesquisa que tenha prazo limitado de realização. Por programa, compreendemos 

um conjunto de projetos inter-relacionados. 

 
§ 2º - O prazo para a realização de projetos de pesquisa será de 1 (um) 

ano. Caso haja alguma intercorrência durante o desenvolvimento de seu projeto, 

o prazo para a finalização, poderá ser prorrogado, em até seis (06) meses, 

mediante a apresentação de uma carta, endereçada ao coordenador do 

Programa, explicitando os motivos do atraso da finalização do projeto. Essa carta 

deverá ser assinada pelo orientador e pelo aluno. O Núcleo de Pesquisa e Pós- 

Graduação (NDPPG) irá analisar se o pedido é procedente ou não. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

 
Artigo 6º - Poderão ser orientadores os professores regularmente 

contratados da Instituição que tiverem no mínimo Título de Especialista. 

 
Artigo 7º - São atribuições do professor orientador: 

 
I - Propor projetos e/ou programas de pesquisa de Iniciação Científica de 

acordo com as normas deste Regulamento; 

 
II - Participar do Processo de Seleção de alunos candidatos à Iniciação 

Científica em projetos e/ou programas; 
 
 

III - Desenvolver as atividades de orientação relacionadas aos projetos e/ou 

programas; 

 
IV - Favorecer a divulgação da(s) pesquisa(s) sob sua orientação no curso de 

Medicina da FMIT; 
 

 

V - Elaborar, juntamente com os alunos (orientandos), relatórios semestrais 

das atividades de pesquisa realizadas em cada projeto, sob sua 

orientação, que serão submetidos à apreciação do Conselho de 

Pesquisa; 

 
VI - Incluir o nome do aluno nas publicações e nos trabalhos apresentados
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em congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação 
efetiva do aluno; 

 
VII - Orientar o aluno na confecção do relatório final, na forma de artigo, da 

pesquisa realizada e submetê-lo, juntamente com o aluno, à publicação 
em periódico científico indexado, de preferência com qualificação Qualis A 
ou B; 

 
VIII - Solicitar, a seu critério, a exclusão de um aluno que tenha faltado a duas 

(02) reuniões do Programa de Iniciação Científica da Instituição; sem a 
devida justificativa e/ou não esteja cumprindo com o planejamento de 
desenvolvimento do projeto ou ainda que não tenha comportamento ético 
e moral condizentes com o esperado para um aluno que ingressa em um 
Programa de Iniciação Científica. 

 
CAPÍTULO V 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
Artigo 8º - Poderão inscrever-se como candidatos ao Processo de 

Seleção para Iniciação Científica alunos do Curso de Medicina da FMIT 

que: I -  Estejam regularmente matriculados. 

II - Tenham concluído pelo menos o 1º (primeiro) semestre do curso de 

Medicina. 
 

 

III - Tenham disponibilidade para dedicação às atividades de Iniciação 

Científica. 
 

 

IV - Tenham realizado o curso: Fundamentos de Pesquisa Científica. 
 

 

Artigo 9º - Os Processos de Seleção que ocorrerão por Edital poderão 

ser realizados tanto no 1º como no 2º semestre de cada ano letivo e dependerão 

da aprovação da Diretoria da faculdade. 

 
§ 1º -  O processo de seleção se baseará nos seguintes quesitos: 

 
I - Mérito científico do projeto: Relevância do projeto, levando-se em conta o 

contexto no qual está inserido a FMIT; 
 

II - Capacidade de ser realizada com recursos próprios da instituição: 
Facilidade de acesso ao material, método e processos analíticos 
disponíveis na FMIT; 

 
III - Mérito científico do orientador: A análise se baseará no seu currículo 

(plataforma Lattes do CNPq) e deverá ser avaliada a sua disponibilidade 
para a orientação;
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IV - Mérito acadêmico do aluno: A análise se baseará no seu currículo 
(modelo Lattes do CNPq) e no seu histórico escolar (ausência de 
reprovação, coeficiente de rendimento escolar, etc.); 

 
V - Aprovação no curso Fundamentos de Pesquisa Científica, oferecido, 

gratuitamente, pelo Programa de Desenvolvimento de Iniciação Científica 
da FMIT (PDIC-FMIT). 

 
§ 2º - Cada aluno poderá concorrer com apenas um (01) projeto de 

pesquisa. É importante salientar que o candidato poderá estar vinculado a apenas 

mais 1 projeto, a título de coautor, desde que o referido projeto seja na mesma 

linha de pesquisa do projeto que o aluno está concorrendo à bolsa e orientado 

pelo mesmo orientador. A não observação dessa regra implicará em 

desclassificação de todos os projetos em que o aluno esteja vinculado. 

 
§ 3º - Os Processos de Seleção previstos no capítulo deste artigo serão 

de responsabilidade do Núcleo de Pesquisa e Pós-Graduação (NDPPG). 

 
CAPÍTULO VI 

DOS ALUNOS ORIENTANDOS 
 

 

Artigo 10- São atribuições do aluno orientando: 
 

I - Desenvolver as atividades de pesquisa do projeto em que foi admitido de 

acordo com o cronograma estabelecido pelo professor orientador, 

registrado e aprovado nos comitês de ética em pesquisa da FMIT (CEP 

e CEUA) 
 

II  -  Participar  assiduamente  das  reuniões  bimestrais  do  Programa  de 

Desenvolvimento de Iniciação Científica da FMIT; 
 

III - Relatar ao professor orientador as atividades de pesquisa cumpridas e 

que integrarão os relatórios semestrais de atividades que serão 

submetidos à apreciação do Núcleo de Pesquisa-NUP; 
 

IV - Apresentar o trabalho no Congresso de Iniciação Científica 

realizado anualmente na Semana Médica da FMIT; 
 

V - Submeter o trabalho ao menos para um (01) congresso (Nacional ou 

Internacional), no ano de concessão da bolsa (a cópia da submissão 

deverá ser entregue junto com o relatório final); 
 

VI - Apresentar um relatório (relatório parcial) no mês que completar seis 

meses de bolsa e outro (relatório final), ao final da vigência da bolsa,
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sendo o primeiro mediante preenchimento de formulário próprio, e o 

segundo, na forma de artigo; acompanhado de uma cópia da 

submissão do trabalho para um congresso e um vídeo (síntese do 

projeto); 
 

VII  - Toda divulgação  dos  resultados  da  pesquisa  (apresentações, 

congressos, publicações, etc.), deverá conter os nomes da FAPEMIG 

e do NUP/FMIT e ser informada, pelo e-mail: nup@fmit.edu.br, ao 

coordenador do NUP; 
 

VIII - Os alunos que forem aprovados para este programa assinarão um 
termo de compromisso. 

 
Artigo 11- O presente Regulamento entra em vigor nesta data. 

 
 
 

 

Itajubá, 22 de fevereiro de 2019 


