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Edital para Professor orientador no 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 

professores para orientação no 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 23 de setembro do corrente ano. E-mail- nepi@fwb.edu.br 

 

2. PERÍODO de DEDICAÇÃO PARA o PIBIC: 

 

2.1.A docente deverá cumprir 10 (dez) horas semanais de pesquisa conforme plano de trabalho da coordenadora do projeto 

e 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 experiência compatíveis e adequadas ao escopo, conforme p. 16 do manual da 

FAPEMIG, dada à complexidade e natureza do projeto de pesquisa. Neste edital o escopo da pesquisa é, “Processo de 

Enfermagem como preditor para as práticas avançadas de enfermagem”. 

3.1. Apresentação dessa comprovação impressa por meio do LATTES, que deverá ser entregue, impresso, no dia da 

entrevista, a ser pontuado conforme ANEXO A. 

3.2. Ter habilidade com informática (Word, Excel, Power point); 

3.1. Estar cadastrado no LATTES  e Sistema Everest; 

3.2. Ser docente da FWB, com vínculo empregatício, ministrando aulas no curso de graduação em enfermagem da FWB; 

3.3.  Ter comprovado em seu LATTES experiência compatível e adequada ao escopo da proposta de pesquisa, conforme 

descrito na p. 16 do manual da FAPEMIG. 

3.4. Declarar compromisso, por escrito, em publicar com demais integrantes a pesquisa em periódicos exigidos pela 

FAPEMIG; 

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

coordenadora da pesquisa e a 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; 

3.6. Ser portador de título de Mestre ou Doutor;  

3.7. Ter pesquisas científicas, evidenciadas no Lattes/CNPq no tocante ao escopo e natureza da pesquisa, conforme 

orientação no manual da FAPEMIG; 

3.8. Assumir compromisso formal com as atividades do bolsista;  

3.9. Assumir o compromisso de incluir o nome do bolsista de iniciação científica nas publicações e nos trabalhos 

apresentados em congressos e seminários, para cujos resultados houve a participação efetiva do bolsista;  
 

Parágrafo Único: A docente orientadora deverá monitorar o bolsista e comunicar qualquer irregularidade no cumprimento 

das normas do PIBIC à coordenadora da pesquisa e a gestora da FWB, conforme dito no Manual da Fapemig, p. 19, sabendo 

que se houver tal irregularidade, todas as mensalidades recebidas indevidamente pelo bolsista que estiver orientando, deverão 

ser devolvidas à FAPEMIG e a gestora irá cancelar a bolsa na FAPEMIG;  

 A docente e o bolsista serão desligados da FAPEMIG, não sendo aceitas justificativas posteriores. 
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Impedimentos:  São considerados impedimentos para a participação no PIBIC como orientadora: 
 

- docente não ter experiência de pesquisa e nem de orientação em pesquisa com o escopo ora 
mencionado no item 3. ; 
- titulação inferior a mestre; 

 

4.DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA SELEÇÃO: 

 

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

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

• Uma (1) cópia impressa do CPF; 

 

5.FASES DA SELEÇÃO: 

 

5.1A seleção ocorrerá na sala do NEPI, com a coordenadora do NEPI e comissão de pesquisa, conforme agendamento. 

5.2.A data para cumprimento da etapa da seleção: 

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

inscrição.  

5.3.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. 

 

 

6.RESULTADO DA SELEÇÃO: 

 

6.1. 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  
 

MÉRITO ACADÊMICO DO ORIENTADOR · Preenchido pelo NEPI. 
 

2. ITENS DE FORMAÇÃO   
QUANTIDADE VALORES (em 

pontos) 
PONTUAÇÃO 

2.1. Titulação: Mestrado    10,0          

2.2. Titulação: Doutorado   15,0   

2.3. Titulação Pós-Doutorado   20,0   

3 .  I T E N S   D E  P R O D U Ç Ã O (ÚLTIMOS 3 

ANOS) 

 VALORES (em 

pontos) 

PONTUAÇÃO 

3.1. Publicação em revista indexada internacional    6,0 por artigo  

3.2. Publicação em revista indexada nacional   4,0 por artigo  

3.3. Livros publicados    10,0 por livro (máx. 10)  

3.4. Capítulos de livros publicados e/ou prefácio e/ou 

posfácio   

 5,0 por capítulo (máx. 

5) 

 

3.5. Publicação em anais de congressos internacionais 

  

 5,0 por congresso 

(máx. 5) 

 

3.6. Publicação em anais de congressos nacionais    10,0 por congresso 

(máx. 5) 

 

3.7. Participação como membro de banca de 

Doutorado   

 2,0 por banca (máx. 10)  

3.8. Participação como membro de banca de Mestrado 

  

 1,0 por banca (máx. 5)  

3.9. Participação em eventos científicos como 
palestrante ou conferencista (mesa redonda, curso, 
minicurso, oficina)  

 2,0 por evento   

3.10. Participação em eventos científicos como ouvinte 

  

 2,0 por evento   

3.11. Participação em eventos científicos como 
presidente, coordenador de mesa  

 1,0 por evento   

3.12. Organização de eventos científicos   1,0 por evento (máx. 5)  

3.13. Orientação de Projeto de Doutorado    2,0 por projeto (máx. 

10) 

 

3.14. Orientação de Projeto de Mestrado    1,0 por projeto (máx. 5)  

3,15. Orientação de Projeto de Iniciação Científica    2,0 por projeto   

3.16. Orientação de TCC   1,0 por projeto   

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 Docente 
Nome: 
 
Data de Nascimento:                              Sexo:                  RG:                    Estado Civil: 
 
Endereço: 
 
Cidade:                                                             Estado:                          CEP: 
 
ORCID:                                                             CPF: 
 
NÚMERO LATTES: 
 
Telefone residencial: 
Celular: 
E-mail (ATUALIZADO E MAIS ACESSADO):  
Última titulação, local, ano, tema da dissertação ou tese: 
 
 
 
 

2) Declaração da docente  

Eu,.................................................................................... comprometo-me em orientar e atuar com a 

coordenadora da proposta de pesquisa de iniciação científica do programa PIBIC o qual estou 

concorrendo na seleção e declaro que dedicarei 10 horas semanais para a pesquisa sem ônus na 

instituição, uma vez que estarei como uma das autoras nas publicações em periódicos exigidos pela 

FAPEMIG de alto impacto.  

 

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

Itajubá,               de                                                       de  
 
 
 
 
                                                                                 Assinatura do Solicitante 
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