PIBIC-FMJ-CNPq 2018/2019 - Análise de Reconsiderações
O Comitê Interno de Pesquisa da Faculdade de Medicina de Jundiaí realizou a primeira seleção dos
projetos submetidos para o PIBIC-FMJ-CNPq 2018/2019, conforme definido na NR PIBIC-FMJ-2017,
http://fmj.br/pibic/docs_pibic/FMJ_PIBIC_NR_2017.pdf.
Foram submetidos 58 (cinquenta e oito) e aceitos para seleção 55 (cinquenta e cinco) projetos, as
eliminações foram realizadas pela ausência dos alunos autores no Curso de Iniciação Científica, item
obrigatório no edital de chamada. Participaram 19 (dezenove) orientadores, sendo 10 orientadores para
os projetos de ÁREA BÁSICA, 12 orientadores para projetos da ÁREA CLÍNICA e 3 orientadores
participaram com projetos nas duas ÁREAS.
Os critérios utilizados para a classificação dos projetos, a serem enviados para os avaliadores do
Comitê Externo, foram classificados segundo o documento Seleção dos Projetos, onde estão
detalhadas todas as etapas dessa primeira seleção:
http://fmj.br/pibic/docs_pibic/PIBIC_SELECAO_PROJETOS_2018_2019.pdf
Desse modo, foram selecionados 36 (trinta e seis) projetos para a seleção final, em reunião com a
participação dos comitês interno e externo e definição dos projetos com bolsas e voluntários, para o
PIBIC-FMJ-CNPq 2018/2019. Enfatizamos ainda que permaneceram os 19 (dezenove) orientadores
para esta etapa final de seleção e que todos os orientadores receberam bolsas e a proporção
projetos/orientador foi de 2,9 na etapa inicial para 1,4 entre os projetos com bolsas, sendo que para os
projetos não classificados para a seleção a proporção projetos/orientador é de 3,8.
Atendendo às reinvindicações das solicitações para reconsiderações, o Comitê Interno de Pesquisa
passa a definir como projetos “VOLUNTÁRIOS 1 OU OPCIONAIS”, aqueles não classificados para
receberem Bolsas ou participarem como Voluntários, normatizados pela NR do PIBIC-FMJ-2017,
passando a serem submetidos às seguintes normas:
- Serão definidos pelo CIP dois professores para o acompanhamento e avaliação dos projetos
Voluntários 1 ou Opcionais durante o PIBIC-FMJ-CNPq 2018/2019;
- Deverão apresentar os relatórios parciais, finais e participar do Fórum anual de Iniciação Científica,
com exposição oral de seu trabalho;
- Os alunos e orientadores que concluírem seus projetos receberão Certificado de participação no
PIBIC-FMJ-CNPq 2018/2019;
- Os projetos Voluntários 1 ou Opcionais não participarão da disputa de prêmio de melhor projeto;
- Em caso de desistência dos alunos COM BOLSAS (FMJ e CNPq) OU VOLUNTÁRIOS, os alunos com
projetos Voluntários 1 ou Opcionais, NÃO disputarão a vaga aberta para receberem BOLSAS ou
mesmo para o PIBIC-VOLUNTÁRIO;
- A participação no PIBIC-FMJ-CNPq 2018/2019 não cria vínculo empregatício de qualquer natureza,
desde que observados os requisitos dispostos no artigo 3º da Lei no 11.788/2008.
As demais solicitações de reconsiderações serão analisadas pelo CIP, em reunião, com orientador(a)
e aluno(a).
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