
 

 

ANEXO B- FORMULÁRIO PARA QUALIFICAÇÃO DA PESQUISA DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA FWB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Orientado da pesquisa: 

  ______________________________________________________________________________________ 

Nome do Coautor da pesquisa: ___________________________________________________________ 

Nome do Coautor da pesquisa: ___________________________________________________________ 

Título da pesquisa: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Orientador(a): ________________________________________________________________________ 

Coorientador(a): ______________________________________________________________________ 

Membros da Banca de Qualificação: 

 Membro definido pelo NEPI/FWB: 

______________________________________________________________________________:__________ 

Membro definido pelo orientador na FWB: 

 ___________________________________________________________________________________ 

Data:  _______/_______/________ 

 



 

 

ELEMENTOS DA PESQUISA CONSIDERAÇÕES DA BANCA 

1-Título (congruência interna: tema, problema, objetivo(s) da 
pesquisa e instrumento) 

 

2-Introdução (breve definição do problema estudado, justificando sua 
importância e as lacunas do conhecimento, com base em referências 
nacionais e internacionais) 

 

3-Objetivos (estabelecer a questão principal e as hipóteses a serem 
testadas, tendo clareza, coerência com a trajetória metodológica e o 
fenômeno de estudo) 

 

4-Marco Conceitual (coerência e adequação) e/ou Referencial 
teórico (sustentação ao estudo, coerência) 

 

5-Trajetória Metodológica ou Método:  
a) Desenho do estudo (delineamento e tipo) 
b) Cenário e local do estudo 
c) Procedimentos metodológicos para coleta de dados (critérios de 
seleção população, amostra); Coleta de dados; 
d) Instrumentos de coleta de dados (validação de escala se for o caso, 
e autorização para uso do instrumento); 
e) Análise e tratamento dos dados 
f) Aspectos éticos 

 

6- Resultados 
Apresentação e descrição somente dos dados encontrados, sem 
interpretações ou comentários. Para facilitar a compreensão, podem 
ser acompanhados por tabelas, quadros e figuras. O texto deve 
complementar ou destacar o que é mais importante, sem repetir os 
dados das tabelas ou das figuras. O número de participantes da 
pesquisa faz parte dos Resultados. 
 
7- Discussão  
Deve restringir-se aos dados obtidos e aos resultados alcançados, 
enfatizando aspectos novos e relevantes observados no estudo e 
discutindo as concordâncias e as divergências com outras pesquisas 
já publicadas, nacionais e internacionais. Deve apontar as limitações 
do estudo e os avanços para a área da enfermagem/saúde 

 

8- Apresentação: 
a) Layout (Estrutura do trabalho de acordo com as Normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT: 6023:2018 – 
6024:2012 – 6027:2013 – 6028:2003 – 10520:2002 – 14724: 2011) 
e/ou Manual de Normalização da respeitando a ABNT 6023:2018 para 
referências, em vigor em 2019. 
b) Recurso audiovisual (domínio e adequada) 
c) Apresentador, bolsista (autor) e coautor se for o caso (domínio do 
conteúdo e linguagem     apropriada para pesquisa, postura adequada 
e       traje) 
d) Tempo (cumpriu o tempo determinado) 
e) Conteúdo e apresentação dos slides (esquemas, itens, 
diagramas, figuras, tamanho de letras e cores) 

 

 

9-Referências máximo de 30 (exceto em estudos de revisão, a 
depender da busca e da seleção de inclusão dos estudos). Seguir a 
proporcionalidade de 80% de artigos de periódicos, no mínimo metade 
deles indexados em bases de dados internacionais. Permite-se 15% 
de autocitação dentre os citáveis.  

 

 

 

 


