
				
	 	
TERMO DE CIÊNCIA: Iniciação Científica Voluntária -   

ICV/FMIT 2019-2020 
- Considerando a necessidade de regulamentação das normas inerentes aos alunos contemplados com 
bolsas de iniciação cientifica; 
 

Eu, __________________________________________________________________________ 

Aluno (a) devidamente comtemplado (a) com a iniciação cientifica voluntária, venho através deste 
documento expressar que tenho CIÊNCIA de que: 

01) Acontecerão reuniões para acompanhamento dos projetos com meu orientador. Excepcionalmente 
acontecerão reuniões extraordinárias; 
02) Deverei participar de todas as reuniões agendadas pelo orientador, podendo me ausentar em somente 
de uma (01) ocasião durante todo o período da ICV (anual); 
03) Caso ocorra ausência superior a uma (01) ocasião durante todo o período da ICV (anual), não 
contendo justificativa da ausência, serei desligado do programa; 
04) Quando estiver em atividade curricular e houver coincidência de horário com as reuniões, deverei 
solicitar ao professor da disciplina, ou para o professor responsável pelo plantão, uma declaração para 
justificar minha ausência. Essa declaração deverá ser entregue ao orientador em dois (02) dias úteis após 
reunião. 
05) Caso aconteçam imprevistos que prejudiquem o cronograma pré-estabelecido para o desenvolvimento 
do meu projeto, comunicarei o ocorrido imediatamente, por escrito, ao coordenador do NUP; 
06) Ainda que existam coautores no meu projeto, sou integralmente responsável pela execução do 
mesmo; 
07) Estou ciente de que meu Orientador fará avaliações periódicas (bimestrais) do meu desenvolvimento 
na IC, atribuindo conceito apto ou inapto. Dois conceitos inapto subsequentes resultará no meu 
desligamento da ICV-FMIt; 
08) Deverei submeter meu trabalho ao menos para um (01) congresso (Nacional ou Internacional), no 
período máximo de 24 meses, após o início da ICV. A cópia da submissão deverá ser enviada pelo e-mail: 
nup@fmit.edu.br, não entregando, não poderei participar dos programa PDIC-Fapemig nem de um novo 
período na ICV, além de não receber certificado pela IC relacionada a esse período de concessão; 
09) Ao finalizar o projeto deverei entregar um relatório final para o NUP (via e-mail), além de 
comprovações de participações em Eventos Científicos, se houver. 
10) Deverei apresentar os resultados do meu trabalho na Semana Médica do ano de 2020; 
11) Caso os resultados de minha pesquisa resultem em produtos que possam ser patenteados, a FMIt 
participara do processo e será incluída na patente tendo, portanto, direitos nos resultados obtidos (Portaria 
de propriedade intelectual da FMIt); 
12) 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. 
13) Meu Orientador tem total autonomia de interromper minha orientação, caso ele julgue necessário. 
Isso resulta automaticamente no meu desligamento do programa. 
14) Só poderei concorrer ao qualquer outro Edital de iniciação científica (PDIC-Fapemig ou ICV) no ano 
seguinte se tiver obtido desenvolvimento satisfatório até novembro do ano corrente da iniciação científica 
em andamento, atestado em carta assinada pelo Orientador. 
 
Por estar de acordo, firmo o presente termo para que surta seus efeitos. 

Itajubá (MG), ____ de _____________________ de 20____. 

 

_____________________________                                   _____________________________  

Aluno (a) Bolsista                                                                         Orientador 

 


