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Edital para Bolsista PIBIC FAPEMIG 2021 
 

 

 O NEPI informa que estarão abertas, no período de 17/09/2021 a 23/09/2021, as inscrições para seleção de dois 

bolsistas para o Programa de Iniciação Científica – PIBIC da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais – FAPEMIG. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1. Antes de fazer a inscrição, o (a) candidato (a) deverá ler atentamente este Edital, e todas as informações que forem 

disponibilizadas pela Internet, na página www.fwb.edu.br/nepi 

1.2. A inscrição deverá ser feita, online, pelo próprio (a) candidato (a), conforme orientações abaixo, até as 00:00, horário de 

Brasília, do dia 22 de setembro do corrente ano.  E-MAIL: nepi@fwb.edu.br 

 

2. PERÍODO de DEDICAÇÃO PARA o PIBIC: 

 

2.1.O bolsista deverá cumprir 10 (dez) horas semanais de pesquisa conforme orientações da coordenadora do projeto, e 

orientadora, por um período de doze meses. Conforme sua produtividade, poderá ser prorrogado o período mediante avaliação 

da coordenadora da pesquisa e gestora da FAPEMIG na FWB. 

 

3. CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO: 

Constar-se-á de uma entrevista e checagem de mérito acadêmico do aluno (ANEXO A) e o LATTES (participação em eventos 

científicos, publicações, que deverá ser entregue, impresso, no dia da entrevista.  

3.1. Comprovação, por escrito, de habilidade com informática (Word, Excel, Power point) e o rendimento escolar, a ser 

entregue no dia da entrevista. 

3.2. Estar cadastrado no LATTES e Sistema Everest; 

3.3. O(a) bolsista(a) deverá estar regularmente matriculado no curso de graduação em enfermagem da FWB, sem 

dependências, e não estar cursando o oitavo até o décimo períodos. 

3.4. Ter cursado pelo menos o 2° período do curso de graduação, quando do início da vigência da bolsa; 

3.5. Não estar cursando o oitavo período do curso até o décimo, quando do início da vigência da bolsa; 

3.6. Não ser bolsista de iniciação científica de agência externa; 

3.7.  Não ter sido bolsista excluído de outro PIBIC;  

3.8. Declarar compromisso, por escrito, em publicar a pesquisa em periódicos exigidos pela FAPEMIG; 

3.9. Assumir o compromisso, por escrito, mediante declaração assinada de entrega de relatório mensal de produtividade à 

gestora da FAPEMIG na FWB, conforme data estabelecida no cronograma pela mesma; e de participação no Seminário 

de Iniciação Científica da FAPEMIG na FWB; assim como participação em outros eventos científicos indicados pela 

coordenadora da pesquisa; a ser entregue tal declaração no ato da entrevista; 

 

Parágrafo Único: Devolver à FAPEMIG, todas as mensalidades recebidas indevidamente, caso os requisitos e 

compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos, uma vez que a gestora na FWB cancelar a bolsa na FAPEMIG;  

O BOLSISTA QUE NÃO CUMPRIR OS PRAZOS estabelecidos pelo NEPI, será desligado da FAPEMIG, não sendo 

aceitas justificativas posteriores de orientadora e bolsista. 

 

4. IMPEDIMENTOS 

Impedimentos:  São considerados impedimentos para a participação no PIBIC como aluno 
bolsista: 

 
-Estar cursando o primeiro período do curso quando do início da vigência da bolsa;  
-Estar cursando o último ano do curso quando do início da vigência da bolsa;  
-Ser bolsista de iniciação científica de agência externa;  
-Ter sido bolsista excluído do PIBIC;  
-No caso do PIBIC não acumular bolsa (PROUNI com bolsa permanente ou outras) nem ter vínculo 
empregatício de qualquer natureza;  
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5. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA SELEÇÃO: 

 

•Uma (1) cópia impressa do formulário de inscrição (Anexo B);  

•Uma (1) cópia impressa do Currículo Lattes do candidato atualizado nos últimos três meses;  

• Uma (1) cópia impressa do CPF;  

•Uma (1) cópia impressa de cada documento comprobatório (ANEXO A); 

•Declaração de que o aluno não recebe rendimentos de qualquer natureza (ANEXO B); 

 

 

6. FASES DA SELEÇÃO: 

 

6.1. A seleção ocorrerá na sala do NEPI, com a coordenadora do NEPI e sua comissão de pesquisa, conforme agendamento. 

6.2. A data para cumprimento da etapa da seleção: 

-entrevista: 24 de setembro (15 minutos para cada candidato(a) iniciando as 07 horas por ordem de inscrição.  

. 

6.3. Caso o número de candidatos for maior para o tempo estimado, a comissão de pesquisa do NEPI tem o direito de 

prorrogar as datas de seleção e dia de publicação do resultado. 

 

 
 

7. RESULTADO DA SELEÇÃO: 

 

7.1. A divulgação do resultado do processo seletivo PIBIC FAPEMIG na FWB será afixada no mural do NEPI no dia 27 de 

setembro do corrente ano. 

 

 

                                         

                            Itajubá, 17 de setembro de 2021. 

 
       

                Profª Dra. Cristiane Giffoni Braga 

Coordenadora do NEPI/ Coordenadora da Pesquisa PIBIC/ FAPEMIG 2021 

                          

                           Prof. Me. Débora Vitória A. L. Vilella 

         Diretora da FWB e gestora da FAPEMIG /FWB 2021 
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ANEXO A – CRITÉRIOS DE MÉRITO DO ALUNO 
 
 

A) MÉRITO ACADÊMICO DO ALUNO   Preenchida pelo NEPI (máximo de 100 pontos) mediante 
cópia impressa dos comprovantes 

 

1. ITENS DE PRODUÇÃO    QUANTIDADE VALORES (em pontos) PONTUAÇÃO 

1.1. Publicação em revista indexada internacional   20,0 por artigo  

1.2. Publicação em revista indexada nacional     10,0 por artigo  

1.3. Publicação em anais de congresso nacional    10,0  por congresso  

1.4. Publicação em anais de congresso 

internacional   
 10,0  por congresso  

1.5. Participação em congressos Regionais ou 

locais 
 5,0 cada   

1.6. Participação em jornadas, semanas dos 
cursos, mini-cursos e    palestras assistidas 

 20,0   

1.7. Participação como monitoria    10,0  

1.8 Palestras ministradas   10,0  

1.9.Participação em Ligas  5,0  

TOTAL DE PONTUAÇÂO  100pontos  
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ANEXO B 

(Preencher com Arial 12, espaçamento simples, sem parágrafos) 

FACULDADE WENCESLAU BRAZ 

NÚCLEO DE ESTUDO E PESQUISA EM ENFERMAGEM (NEPI) 

PROGRAMA DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC / FAPEMIG 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PIBIC- 2021 

1) Dados do Aluno 
Nome: 
 
Data de Nascimento:                              Sexo:                  RG:                    Estado Civil: 
 
Endereço: 
 
Cidade:                                                             Estado:                          CEP: 
 
CPF: 
ORCID: 
Número do LATTES: 
 
Telefone residencial: 
Celular atualizado e mais usado: 
E-mail: 
Período da graduação em enfermagem: 
 
 
 
 

2) Declaração do aluno  

Eu,.................................................................................... comprometo-me com a pesquisa de iniciação 

científica do programa PIBIC o qual estou concorrendo na seleção e declaro que não recebo 

rendimentos de qualquer natureza.  

 

Itajubá,              de                                                       de 
 
 
 
 
 
                                                                            Assinatura do aluno 
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3) Termo de compromisso 
 
Eu,                                                                    
aluno regularmente matriculado no curso de graduação em enfermagem, da Faculdade Wenceslau 
Braz, estou ciente que, caso seja aprovado no PIBIC FAPEMIG, deverei entregar por impresso à 
coordenadora da pesquisa do PIBIC –FAPEMIG na FWB, Profa. Dra. Cristiane Giffoni Braga, um 
relatório mensal de minha produtividade, além de participações em cursos e eventos científicos na 
temática da pesquisa assim como obrigatoriamente apresentar no Seminário de Iniciação Científica e 
publicar a pesquisa em periódicos exigidos pela FAPEMIG. 
 

Itajubá,               de                                                       de  
 
 
 
 
                                                                                 Assinatura do Solicitante 
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