
 

FACULDADE  WENCESLAU BRAZ – FWB 

NÚCLEO DE ESTUDO E PESQUISA INTERDISCIPLINAR - NEPI 

PROGRAMA  DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

OBJETIVOS:  

Promover a cultura da pesquisa científica e tecnológica para o 

acadêmico de graduação em enfermagem, mediante o 

desenvolvimento de projeto de pesquisa sob orientação da docente 

da FWB. 

 

REQUISITOS: 

A- Ser aluno, REGULAR, do curso de graduação em enfermagem, 

a partir do terceiro período do curso, após ser aprovado em 

Metodologia da Pesquisa II; 

B- Apresentar projeto de pesquisa aprovado pelo CEP 

competente, quando aplicável, ao NEPI; 

C- Possuir currículo LATTES, atualizado, último seis meses, tanto 

orientando quanto orientador; 

D- Ser orientado por docente conforme a sua LINHA DE 

PESQUISA, credenciado, em vigor,  no NEPI; 

E- Projeto estar cadastrado oficialmente no NEPI conforme 

ANEXO A do Programa de Iniciação Científica; 

F- Participação nas capacitações do NEPI do ano em vigor de 

entrada do projeto de iniciação científica; 

 

Parágrafo único: A Comissão de Pesquisa do NEPI  

disponibilizará doze vagas para esse Programa e que 

concorrerá mediante méritos projeto/orientador/orientado, para 

aprovação no Programa (ANEXO B). 

 

1- O aluno receberá CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA, emitido pela Diretora da FWB, e 
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assinado conjuntamente pela Coordenadora de Pesquisa, após 

o cumprimento das seguintes exigências: 

 Entrega de relatórios das atividades desenvolvidas 

semestralmente (ANEXO C), aprovado pela Comissão de 

Pesquisa do NEPI, estando o projeto já com seu 

respectivo Parecer Consubstanciado; 

 Entrega relatório final quando da conclusão do projeto ao 

NEPI (ANEXO D); 

 Cumprimento de DUAS HORAS semanais de atividades 

de pesquisa, preferencialmente dentro do período de 12 

meses, com assinatura de fé, da orientadora, enviada ao 

NEPI, mensalmente, por meio de declaração de próprio 

punho; especificando a atividade de pesquisa do 

orientando. Essa declaração deverá ser entregue, 

pessoalmente para a coordenadora do NEPI , nos 

observando os horários de atendimento, regularmente, 

na semana que completa o dia 30 do mês; 

 Apresentação do trabalho em Seminário de Iniciação 

Científica da FWB;  

 

2- Entende-se por ATIVIDADE DE PESQUISA: pesquisa 

bibliográfica, busca em bases de dados, trabalho de campo 

(coleta de dados), análise de dados com orientador e /ou 

estatística, redação dos relatórios, frequência nas reuniões de 

orientação de pesquisa com a orientadora, participação nas 

capacitações que configuram atualizações promovidas pelo 

NEPI/FWB, como também em eventos de PESQUISA, e em 

grupos de pesquisa, se for o caso. 

 

3- Entende-se por PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, o que 

envolve pesquisa básica ou aplicada, utilizando Método 

Científico para produção do conhecimento e/ou sem objetivo 

prático. E que esteja em CONSONÂNCIA COM AS LINHAS DE 

PESQUISA DO NEPI/FWB, em vigor. 
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4- Em cada projeto de Iniciação científica será permitido um autor 

e um coautor, estando impedido alternância posteriormente o 

cadastro no NEPI. E , apenas um projeto por vez com esses 

autores. Finalizado toda a institucionalização da pesquisa no 

NEPI/ FWB, incluindo o deposito da pesquisa na Biblioteca, 

poderá inscrever um novo projeto; 

 

5- O cancelamento no Programa de Iniciação Científica ocorrerá 

por emissão ao NEPI, por impresso pela orientadora, 

justificando o cancelamento, em um período máximo de seis 

meses após a aprovação do projeto pelo CEP e cadastramento. 

 

 

Profa. Dra. Cristiane Giffoni Braga 

Coordenadora do NEPI/FWB 

 

 

Profa. Me. Débora Vitoria A.L.Vilella 

Diretora da FWB 

 

 

 

 


