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São Paulo, 01 de outubro de 2021. 

 
 

Edital 002/2021 
 
 

Programa de Iniciação Científica 
 
 
I. do Programa  

O Programa de Iniciação Científica foi criado para oferecer oportunidade aos discentes 

dos cursos de graduação da Faculdade Alvorada Saúde em desenvolverem projetos de 

pesquisa. 

Ao ser selecionado para o Programa de Iniciação Científica o discente será introduzido 

à pesquisa científica, tendo a oportunidade de desenvolver senso crítico e se familiarizar à 

metodologia científica, visando o melhor desenvolvimento de suas habilidades e competências 

na profissão. 

 

II. das Vagas e Bolsas 

Cada docente dos cursos de graduação, poderá solicitar até 02 vagas. Serão oferecidas 

6 (seis) bolsas, na forma de 10% (dez por cento) de desconto nas mensalidades, durante a 

vigência de execução do projeto constante no cronograma deste edital. Os demais candidatos 

aprovados poderão executar o projeto de forma voluntária, ou seja, sem recebimento de bolsa. 

Caso haja descumprimento das atividades combinadas com o orientador, de acordo com 

o cronograma do projeto, a bolsa será suspensa. 

 

III. dos Requisitos do Docente Orientador 

a. Ser docente da Faculdade Alvorada Saúde 

b. Possuir título de mestre ou doutor. 

 

IV. dos Requisitos do Discente 

a. Estar regularmente matriculado na Faculdade Alvorada Saúde 

b. Estar em situação regularizada com o setor financeiro 

c. Ter bom desempenho escolar. 

 

V. do Projeto de Pesquisa 

O projeto de pesquisa deve ser apresentado de maneira clara e resumida, ocupando no 

máximo 20 páginas digitadas em espaço duplo, folha formato A4, fonte Arial tamanho 12, 

seguindo modelo FAPESP disponível no link: https://fapesp.br/253/projeto-de-pesquisa. 
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Deve compreender: 

a. Página 1- Título do projeto, nome do discente e docente, curso e semestre do 

discente. 

b. Página 2- Resumo (máximo 20 linhas); 

c. Página 3- Introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental; 

d. Objetivos; 

e. Plano de trabalho e cronograma de sua execução; 

f. Material e métodos; 

g. Forma de análise dos resultados; 

h. Referências segundo norma ABNT. 

 

VI. da Inscrição 

Para inscrição no presente Programa de Iniciação Científica deverão ser entregues os 

documentos listados abaixo, em formato PDF, para o seguinte e-mail: 

pesquisa.alvorada@faculdadealvorada.com.br até as 24 horas do dia  

a. Formulário de inscrição - ANEXO I (OBRIGATÓRIO) 

b. Projeto de pesquisa (OBRIGATÓRIO) 

c. Histórico escolar da graduação do discente (OBRIGATÓRIO) 

d. Súmula curricular do orientador (OPCIONAL). Usar modelo FAPESP (Link: 

https://fapesp.br/sumula) 

 

VII. dos Critérios de Seleção e Classificação 

a. Projeto de Pesquisa: será avaliado em relação à fundamentação científica; 

clareza dos objetivos e justificativa; detalhamento e adequação da metodologia, 

resultados esperados e forma de análise dos resultados; 

b. Desempenho acadêmico do discente: por meio do histórico de desenvolvimento 

escolar das disciplinas cursadas; 

c. Currículo do orientador: será avaliada a experiência prévia em orientação (0,5 

ponto por orientação - máximo de 5 pontos), artigos científicos publicados (0,5 

ponto artigo - máximo de 5 pontos) 

Ambos os critérios terão notas individuais variando de 0 (zero) a 10 (dez) e com pesos 

iguais entre eles. A nota final de classificação será obtida pela média aritmética dos três 

critérios. 

Como critério de desempate será utilizada a média ponderada do discente. Persistindo, 

será utilizada a nota do projeto de pesquisa, e por último a nota do currículo do orientador. 
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VIII. das Obrigações 

a. O docente orientador deve controlar a assiduidade do discente nas atividades do 

Programa de Iniciação Científica (usar o ANEXO IV); 

b. O discente deve cumprir, ao menos, 8 horas por semana de dedicação ao projeto 

de pesquisa; 

c. O docente orientador e o discente devem enviar o resumo do projeto de pesquisa 

ou os resultados parcial/total na Mostra de Ciências, que ocorrerá em 2023. 

d. Entregar relatório de atividades ao final do programa a fim de validar tais 

atividades no Programa. 

 

IX. dos Relatórios  

 Ao final do primeiro semestre de execução do projeto, fica o orientador obrigado a enviar 

um relatório de desempenho do discente (ANEXO II) e controle de atividade do discente 

(ANEXO IV). 

 Ao final da vigência desta chamada do Programa de Iniciação Científica deverá ser 

apresentado, além do relatório de desempenho do discente (ANEXO II) e controle de atividade 

do discente (ANEXO IV), um relatório de atividade final, de acordo com o cronograma abaixo 

(item X desse documento), seguindo os seguintes critérios: 

a. Deve conter os seguintes itens: Título, Resumo, Introdução e justificativa (com 

síntese da bibliografia fundamental); Objetivos, Metodologia, Resultados, 

Discussão e Referências (segundo norma ABNT). 

b. Ser redigido em folha formato A4, fonte Arial tamanho 12, parágrafos justificados 

e com espaçamento de 1,5 e referências segundo norma ABNT.  

c. Possuir, no máximo, 20 páginas. 

d. Ter clareza e objetividade na escrita. 

 O relatório de atividade final poderá ser substituído por uma publicação, que pode 

ser resumo ou resumo expandido ou artigo, não podendo ser o mesmo enviado para a Mostra 

de Ciências da Faculdade Alvorada Saúde.  

No caso de resumo ou resumo expandido enviar junto o certificado de apresentação. 

Caso o evento não tenha ocorrido no período de vigência da iniciação cientifica, pode ser 

enviado o esboço do resumo ou resumo expandido e o link do evento. A aprovação do relatório 

ficará condicionada à apresentação do certificado após a data do respectivo evento. 

No caso do artigo enviado a revista e que está em análise é necessário enviar, junto 

com o arquivo do artigo, um comprovante de envio e/ou recebimento, ou ainda, de um 

comprovante de que o artigo está em análise. A aprovação final do relatório ficará condicionada 

a confirmação da publicação do artigo. 

O projeto de pesquisa que não obtiver desempenho satisfatório após avaliação do 
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relatório, deverá ter o relatório apresentado seguindo orientações sugeridas pela comissão 

avaliadora. 

 O discente que não entregar o relatório e/ou não tiver aprovação do mesmo após 

reapresentação não terá direito a certificado de participação do Programa, e, portanto, não terá 

direito às horas de atividades complementares. 

 

X. da Desistência 

O discente pode desistir do Programa a qualquer momento da vigência desta chamada. 

Entretanto deve apresentar relatório com atividades parciais, que será avaliado pela comissão 

de avaliação. Após aprovação do relatório, o certificado de participação será disponibilizado, 

porém com horas de atividades complementares proporcionais ao período de participação no 

Programa. 

Se o docente orientador for desligado da Instituição, por qualquer motivo, a orientação 

do discente será disponibilizada para outro docente da instituição, para que não haja prejuízo à 

participação do discente ao Programa. 

 

XI. Cronograma 

 Datas 

Divulgação do edital 01/10/2021

Prazo para Inscrições 13/12/2021

Divulgação dos Resultados 20/12/2021

Início das Atividades 07/03/2022

Entrega de Relatório Parcial 30/06/2022

Finalização das Atividades 30/11/2022

Entrega de Relatório Final 19/12/2022
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ANEXO I 

 
Formulário de Inscrição no Programa de Iniciação Científica da 

Faculdade alvorada Saúde 
 

1. Informações do docente 

Nome [Assunto] 

Link para Currículo Lattes: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

E-mail: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 
 

2. Informações do discente 

Nome: [Gerente] 

Link para Currículo Lattes: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

Curso: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

E-mail: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 
 

3. Informações do projeto 

Título: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

Início das atividades (item XI desse documento): Clique ou toque aqui para inserir uma 
data. 

Término das atividades (item XI desse documento): Clique ou toque aqui para inserir 
uma data. 

Linha /tema de pesquisa: Clique ou toque aqui para inserir o texto. (ANEXO III) 

 
 
 

__________________________________________ 
Nome do Discente [Gerente] 

 
 

_____________________________________________ 
Nome do Docente [Assunto] 

 
 

______________________________ 
Coordenador Prof. Tarley Santos Oliveira 
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ANEXO II 

 
RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO DISCENTE 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome do docente: [Assunto] 

Nome do discente: [Gerente] 

Período a que se refere o relatório: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

Relatório parcial   ☐                                                               Relatório final:   ☐ 

 
 

2. APRECIAÇÃO DO ORIENTADOR SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 Ótimo Bom Regular Fraco 

Etapa cumprida no período ☐ ☐ ☐ ☐ 

Programa de trabalho para próxima etapa     

 Acima Dentro Aquém Muito aquém 

Em relação às expectativas da proposta 
inicial, os resultados obtidos estão 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

3. A EVOLUÇÃO DO PROJETO PERMITE PREVER SUA CONCLUSÃO DENTRO DO 
PRAZO PREVISTO. SIM   ☐       NÃO ☐. Em caso negativo, comente no espaço abaixo:

Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 
 

4. APRECIAÇÃO DO ORIENTADOR SOBRE O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO 
NO PERÍODO 

Ótimo Bom Regular Fraco 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

5. FAZER OBSERVAÇÕES QUE JULGAR PERTINENTES QUANTO AO 
DESENOVLIEMNTO DO PROJETO E ENVOLVIMENTO DO DISCENTE. 

Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 
 

6. O DISCENTE PARTICIPOU DE ATIVIDADES ACADÊMICAS TAIS COMO 
SEMINÁRIOS, PALESTRAS, CURSOS, REUNIÕES CIENTÍFICAS etc. 

SIM   ☐    NÃO   ☐. EM CASO AFIRMATIVO, QUAIS? 

Clique ou toque aqui para inserir o texto. 
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7. HOUVE TRABALHOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS OU APRESENTADOS COM A 
PARTICIPAÇÃO DO BOLSISTA NA AUTORIA? (apenas no relatório final) 

SIM   ☐    NÃO   ☐. EM CASO AFIRMATIVO, QUAIS? 

Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 
8. QUAL O NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE O ALUNO DEDICOU AO TRABALHO NO 
PERÍODO? (ANEXO IV) 

Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 
 

São Paulo, Clique ou toque aqui para inserir uma data. 
 

 
Assinaturas: 
 

_________________________________________ 
DOCENTE [Assunto] 

 
 

_________________________________________ 
DISCENTE [Gerente]  

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APENAS PARA AVALIADORES: 
 
AVALIADOR 1: __________________ (Nome: Clique ou toque aqui para inserir o texto.) 
 
AVALIADOR 2: __________________ (Nome: Clique ou toque aqui para inserir o texto.) 
 
 
RELATÓRIO PARCIAL APROVADO☐ CORREÇÃO ☐ 

RELATORIO FINAL  ARPOVADO ☐ REPROVADO ☐ 

 

RELATÓRIO APROVADO - TOTAL DE HORAS: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 
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ANEXO III 
 

LISTA DE DOCENTES, SUAS LINHAS DE PESQUISA E O LINK PARA O 
CURRICULUM LATTES 

 
Docente: ALESSANDRA MARNIE MARTINS GOMES DE CASTRO 
Linha/tema da pesquisa: doenças infectocontagiosas dos animais, desenvolvimento de 
vacina, diagnóstico molecular de doenças infectocontagiosas e suinocultura. 
E-mail: alessandra.castro@faculdadealvorada.com.br 
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/9271481639699787  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Docente: DILAYLA KELLY ABREU 
Linha/tema da pesquisa: Oncologia e Medicina Regenerativa 
E-mail: dilayla.abreu@faculdadealvorada.com.br  
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/4297896126515298  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Docente: ELISABETE MARIA MELLACE 
Linha/tema da pesquisa: Bioclimatologia e bem-estar animal  
E-mail: beteagro@yahoo.com.br 
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/7758260259404946  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Docente: FABIANA AUGUSTO PEREIRA 
Linha/tema da pesquisa: Clínica médica, bem-estar, neurologia, geriatria 
E-mail: fabi.medvet@gmail.com 
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/0179685904722839  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Docente: JESSICA BORGHESI 
Linha/tema da pesquisa: Células tronco em oncologia 
E-mail: Jessica.borghesi@faculfadealvorada.com.br 
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/0955964184114537  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Docente: JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA SILVESTRE 
Linha/tema da pesquisa: Plasticidade muscular esquelética 
E-mail: jgsilvestre@faculdadealvorada.com.br 
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/7507016341078681  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Docente: MARCOS VINÍCIUS MENDES SILVA 
Linha/tema da pesquisa: Anatomia Animal 
E-mail: marcos.silva@faculdadealvorada.com.br 
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Docente: MARIA LETÍCIA BAPTISTA SALVADORI 
Linha/tema da pesquisa: Câncer de mama, farmacologia e fisiopatologia no câncer de 
mama 
E-mail: leticia.salvadori@faculdadealvorada.com.br 
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/4028189572323640  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Docente: MARILU MARTINS GIOSO 
Linha/tema da pesquisa: Reprodução animal 
E-mail: marilu.gioso@faculdadealvorada.com.br 
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/1684696922657274 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Docente: PATRÍCIA MELO BEZERRA 
Linha/tema da pesquisa: Revisão sistemática; Método Misto de Pesquisa; Áreas de 
pobreza; Promoção da Saúde; Gestão em Redes de Saúde; Antropologia da Saúde e 
Doença; Populações tradicionais 
E-mail: patriciamelobe@gmail.com 
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/7021370295841490  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Docente: PAULA FRATINI 
Linha/tema da pesquisa: Medicina regenerativa, células tronco 
E-mail: paula.fratini@faculdadealvorada.com.br 
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/3720738690997154  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Docente: RENATA GONÇALVES DIAS SANTUCCI 
Linha/tema da pesquisa: Bases bioquímicas em nutrição 
E-mail: renata.santucci@faculdadealvorada.com.br 
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/5718745078825113  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO IV 
 

CONTROLE DE ATIVIDADE DISCENTE 
 
 

DATA ASSINATURA
Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

Clique ou toque aqui 
para inserir uma data. 

 

 


