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PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – PICV - ICDF 

EDITAL INTERNO Nº 01 - PICV 2020, DE 07 DE JANEIRO DE 2021. 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÁS VAGAS DO PICV-ICDF PARA O PERÍODO 

DE MARÇO/2021 A FEVEREIRO/2022 

 

 O Setor de Ensino e Pesquisa – Comissão Científica do Instituto de 

Cardiologia do Distrito Federal/Fundação Universitária de Cardiologia torna 

público o Edital do Programa de Iniciação Científica voluntária 2021 com 

vigência entre 01 de março de 2021 a 28 de fevereiro de 2022. 

  

1- Dos Objetivos 

1.1 Estimular a produção científica no Instituto de Cardiologia e propiciar meios 

para o desenvolvimento do pensamento científico.  

1.2 Fomentar habilidades crítico-reflexivas e investigativas dos discentes de 

graduação em instituições de ensino superior. 

 

2- Dos Requisitos 

2.1 Este programa destina-se a discente de graduação em nível superior em 

Medicina. 

2.2 Estar regularmente matriculado em curso de graduação durante a vigência 

desse edital, em qualquer instituição de nível superior. 

2.3 Apresentar bom desempenho acadêmico durante a vigência deste edital. 

2.4 Possuir currículo atualizado e publicado na Plataforma Lattes do CNPq. 

2.5 Estar de acordo com a modalidade de pesquisador voluntário e assinar o 

termo de compromisso de pesquisador voluntário. 

2.6 Ser membro efetivo da Liga Acadêmica de Pesquisa em Cirurgia 

Cardiotorácica (LAPCCT), apresentando mínimo de 75% de presença anual 

nas reuniões da liga. 
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3- Do Orientador  

3.1 Profissionais do quadro efetivo do Instituto de Cardiologia do Distrito 

Federal, com titulação de doutor(a) ou mestre(a) que tenham produção 

científica equivalente ao tema proposto. 

3.2 Orientadores pós-doutorandos, o prazo de finalização do programa de pós-

doutorado deve ser menor ou igual a 01 (um) ano. 

3.3 Possuir Currículo Lattes cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do 
CNPq.  
 

4- Da Inscrição 

4.1 O período de inscrição será do dia 11 de janeiro de 2021 ao dia 31 de 

janeiro de 2021, de acordo com os itens abaixo. 

4.1.1 Será admitida a inscrição somente na forma online para os (as) 

candidatos(as). 

4.2 Para realizar a inscrição, o(a) candidato deverá acessar o endereço 

eletrônico https://www.e-inscricao.com/icdf/picv2021  preencher a inscrição no link 

disponibilizado e anexar em campo disponível os documentos listados abaixo: 

 4.2.1 Histórico Escolar completo do discente. 

 4.2.2 Declaração de aluno regular. 

 4.2.3 Currículo Lattes do discente. 

 4.2.4 Declaração de membro efetivo da liga acadêmica. 

          4.2.5 Fornecer plano de atividades, com 5 (cinco) páginas, no máximo, 

conforme molde (Anexo V), que deverá conter:  

 Dados do Projeto (nome do orientador e título do projeto de pesquisa);  

 Resumo do projeto de pesquisa;  

 Objetivo(s) do projeto de pesquisa com os quais o aluno de iniciação 

científica irá contribuir;  

 Descrição do método para execução da(s) atividade(s);  

 Cronograma de atividades (mensal bimestral ou trimestral). 

  

 

 

https://www.e-inscricao.com/icdf/picv2021
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4.3 Nos casos de pesquisas com seres humanos e animais, anexar documento 

de submissão de Comitê de Ética do Instituto de Cardiologia do Distrito 

Federal; 

4.4 Cópia do RG e CPF. 

 

5- Da avaliação das candidaturas 

5.1 Apresentação da documentação completa solicitada; 

5.2 Análise preliminar dos planos de atividade, levando em consideração a 

aplicabilidade das propostas e possibilidade de execução no ICDF; 

5.3 Aceite dos orientadores; 

5.4 Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP. 

  

6- Divulgação dos aceites 

6.1 A divulgação do resultado dos alunos aceitos será realizada na página do 

Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF), no endereço eletrônico 

http://www.icdf.org.br na data provável de 15 de fevereiro de 2021. 

6.2 Os discentes selecionados deverão comparecer à Comissão Científica do 

Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, no período entre 09h e 17h do dia 

22 de fevereiro de 2021, para assinatura do Termo de Compromisso do 

programa.  

 

7- Dos Compromissos 

7.1. Dos discentes participantes: 

 7.1.1. Garantir o cumprimento do cronograma e do Plano de Trabalho; 

 7.1.2. Enviar ao orientador os Relatórios Parcial (Anexo II) e Final 

(Anexo III) dentro do prazo previsto em cronograma, no formato de artigo 

científico da respectiva área de conhecimento, com no máximo 10 (dez) 

páginas; 

 7.1.3. Apresentar os resultados finais da pesquisa em Simpósio de 

Iniciação Científica, no formato pôster, em data provável de 09 e 10 de 

novembro de 2021; 
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           7.1.4 Organizar o simpósio de iniciação científica; 

           7.1.5 Entregar no prazo previsto em cronograma todos os relatórios 

exigidos no programa (Anexos I, II, III e IV); 

           7.1.6 Cumprir carga horária de até 20 horas semanais. 

7.2. Dos Orientadores docentes: 

 7.2.1. Indicar discente com perfil e desempenho acadêmico que 

atendam às exigências previstas. 

 7.2.3. Evitar conflitos de interesse e observar princípios éticos, quando 

necessário. 

 7.2.4. Incluir o nome do discente nos trabalhos a serem publicados, 

quando houver participação deste em sua realização. 

 7.2.5. Garantir e acompanhar a participação do/a(s) discente(s) no 

cumprimento do Plano de Trabalho (Anexo IV), visando alcançar os objetivos 

do projeto de pesquisa, respeitando a metodologia e o cronograma propostos. 

 7.2.6. Garantir a participação do/a(s) estudante(s) no Simpósio Anual de 

Iniciação Científica do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal 

acompanhando a preparação do resumo e do pôster. Apresentar a justificativa 

para ausência de discente se for o caso. 

 7.2.7. Preencher e enviar o Relatório de Atividades Realizadas (Anexo II) 

junto ao Relatório Final, ou em caso de desistência/desligamento do discente.  

 

8- Do Relatório Parcial e Final 

8.1. O Relatório Parcial deve ser redigido pelo discente e corrigido pelo 

orientador docente.  

 8.1.2. Deve ser enviado após 6 (seis) meses do início da vigência do 

programa.  

 8.1.3. Deve apresentar os resultados parciais alcançados pelo discente e 

conter objetivos/ metas cumpridas até o momento, resultados parciais 

alcançados e cumprimento do cronograma.  
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8.2. O Relatório Final deve ser redigido pelo discente e corrigido pelo 

orientador docente, e ser entregue até 30 (trinta) dias após o término. Deve 

descrever as atividades desenvolvidas pelo discente durante o período em que 

fez parte do Programa, apresentar resultados alcançados com a execução do 

Plano de Atividades do discente e incluir os itens:  

 8.2.1 Título, Resumo (com descritores), Introdução (revisão bibliográfica, 

justificativa e objetivos), Metodologia, Resultados e discussão, conclusão e 

referências bibliográficas.  

8.3. O relatório deve conter, ainda, uma avaliação do discente em relação dos 

benefícios da iniciação científica no seu aprendizado e formação científica.  

  

9- Do Simpósio de Iniciação Científica 

9.1 O Simpósio de Iniciação Científica do Instituto de Cardiologia do Distrito 

Federal é o evento que encerra as atividades do programa. Com data provável 

em 09 e 10 de novembro de 2021. 

9.2. Os projetos finalizados deverão ser apresentados, em sessão de pôsteres, 

pelo discente, e avaliados por pesquisadores convidados pelos discentes e 

orientadores. 

9.3. O Comitê Avaliador Externo (CAE), composto por pesquisadores externos 

aos ICDF, emitirá parecer final de avaliação das atividades realizadas no 

Simpósio de Iniciação Científica. 

9.4 Todos os pôsteres e trabalhos apresentados no evento deverão apresentar 

o logo do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal e do Setor de Ensino e 

Pesquisa. 

9.5. Os discentes que apresentarem pôsteres no Simpósio Anual de Iniciação 

Científica receberão certificado de participação. 

 

10- Da certificação das atividades 

10.1 Terá direito a certificação de participação do Programa de Iniciação 

Científica Voluntária todos os discentes que cumprirem integralmente as 

atividades e entregas propostas; 
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10.2 Terá direito a certificação de comissão organizadora do Simpósio, todos 

os discentes que colaborarem na organização do evento; 

10.3 Terá direta a certificação todos os discentes que realizarem apresentação 

dos trabalhos durante o simpósio; 

10.4 Os certificados somente serão emitidos caso não haja nenhuma 

pendência documental; 

10.5 Os certificados serão disponibilizados em até 120 dias após a solicitação 

formal através do e-mail cursos@icdf.org.br e verificação de não pendência 

documental. 

 

11- Cronograma 

Etapa Atividade Data 

1 Publicação do Edital 11 de janeiro de 2021 

2 Período de Inscrição 11 de janeiro de 2021 

3 Divulgação do Resultado  15 de fevereiro de 2021 

4 Assinatura do termo de compromisso 22 de fevereiro de 2021 

5 Início das atividades científicas 01 de março de 2021 

6 Entrega Relatório Parcial 01 de setembro de 2021 

7 
Simpósio 

09 e 10 de novembro de 
2021 

8 Entrega de Relatório Final 10 de fevereiro de 2022 

 

 

 
 
 
 

Klícia Barbosa Bezerra Matioli 
Coren DF 318.819 

Supervisora de Ensino e Pesquisa 
Comissão Científica 

Fundação Universitária de Cardiologia 
Instituto de Cardiologia do Distrito Federal 
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ANEXO I 

 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS 

 

Avaliação do discente: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________ 

Avaliação das condições de trabalho oferecidas pela instituição: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________ 

Posicionamento quanto ao cumprimento do cronograma proposto: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________ 

Posicionamento quanto a realização do projeto e alcance dos objetivos propostos: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Brasília, ___/___/______ 

 

Assinatura do docente: _______________________ 

Assinatura do discente: __________________________ 
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ANEXO II 
 

RELATÓRIO PARCIAL 

Título do Projeto 

 

Orientador: 

 

 Aluno: 

 

Universidade de origem: 

 

E-mail: 

 

Introdução: 

 

Metodologia: 

 

Resultados parciais e objetivos/metas/atividades cumpridas até o momento: 

 

Referências bibliográficas:  
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ANEXO III 
 

RELATÓRIO FINAL 

Título do Projeto 

 

Orientador: 

 

 Aluno: 

 

Universidade de origem: 

 

E-mail: 

 

Resumo (com descritores): 

 

Introdução (Revisão bibliográfica, justificativa e objetivos): 

 

Metodologia: 

 

Resultados e discussão: 

 

Conclusão: 

 

Referências bibliográficas:  

 

Avaliação do aluno em relação aos benefícios da iniciação científica em sua formação: 
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ANEXO IV 

 
PLANO DE TRABALHO  

 

Máximo de 5 (cinco) páginas  

I. Introdução ao Plano de Trabalho; 

II. Metodologia proposta; 

III. Resultados Esperados para o trabalho proposto; 

IV. Etapas e Cronograma de Execução do Plano de Trabalho; 

Etapa 1 –  

Etapa 2 –  

Etapa 3 –  

Etapa 4 –  

Etapa 5 –  

 

Etapa Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3  

Mês 

4  

Mês 

5  

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

1 
            

2 
            

3 
            

4 
            

5 
            

 

V. Referências Bibliográficas. 

 


