
 
 

 

                         

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA FACSMV  2021/1. 
 

A Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento (FACSMV), com sede na rua: Ramiro 

Barcelos, 996, Porto-Alegre-RS, credenciada pela Portaria Ministerial nº 216, de 03 de 

fevereiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 06 de fevereiro de 2017, torna 

público o Edital de Seleção de Bolsistas de Iniciação Científica. Tem como intuito a seleção 

de alunos de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu, para a iniciação científica como 

atividade acadêmica para o seu desenvolvimento de pesquisa.  

 
1. DOS OBJETIVOS:  

 
O Projeto de Iniciação Científica da FACSMV tem como objetivos principais: 

 

I - Complementar a formação acadêmica; 

II - Estimular pesquisadores (as) a engajarem os acadêmicos no processo de 

investigação científica e na atuação em grupos de estudo e de pesquisa; 

III - Contribuir para a formação de profissionais altamente qualificados e de 

cidadãos éticos;  

IV - Aprimorar os projetos de pesquisa e elevar a produtividade científica; 

V - Fomentar a pesquisa científica, viabilizando a produção do conhecimento e 

o desenvolvimento de habilidades que permitam a iniciação do aluno no 

campo da pesquisa; 

 VI - Proporcionar ao acadêmico, orientação com pesquisadores experientes 

promovendo o aprendizado de técnicas e métodos científicos; 

 
2.  PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS: 

 

I - Estar regularmente matriculado (a) no curso de graduação, e cursando a 

partir do 3° semestre; 

II - Estar regularmente matriculado (a) no curso de Pós-Graduação Lato Sensu; 

III - Não possuir débito financeiro com a Instituição. 

 

 



 
 

 

3.  BENEFÍCIO, E NÚMERO DE VAGAS: 
 
 Item 1). Dos benefícios destinados aos acadêmicos de Graduação e Pós 
Graduação: 

 
I - Será descontado na mensalidade do acadêmico o valor de 4 créditos, 
referente às disciplinas matriculadas no semestre.   

 
II- Declaração de participação no Projeto e de horas complementares ao 
(à) bolsista que atuar na pesquisa durante todo o período de vigência da 
bolsa 

 
Obs. O número de acadêmicos selecionados para Iniciação Científica será adequado à 
demanda das áreas de pesquisa. 

 

      Item 2). Dos benefícios destinados aos acadêmicos Voluntários: 
 

I - Declaração de participação no Projeto e de horas complementares ao (à) 
bolsista que atuar na pesquisa durante todo o período de vigência da bolsa; 

 
 
Obs. O número de acadêmicos selecionados para Iniciação Científica será adequado à 
demanda das áreas de pesquisa. 

 

 
4. SELEÇÃO: 

 

A Seleção será por meio de análise de currículo e a realização de entrevista individual. 

Conforme as etapas definidas no Cronograma (Item 7). 

 

 
5. COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES DOS BOLSISTAS: 

 
Os (as) Bolsistas de Iniciação Científica assumem os seguintes compromissos e deveres: 

I - Estar e manter-se regularmente matriculado (a) no curso de Graduação e Pós-
Graduação durante o primeiro semestre letivo de 2021; 

 



 
 

 

II - Comprometer-se a executar o plano de atividades aprovado sob a orientação do 

professor (a), com dedicação de, pelo menos, 20 (vinte) horas/semanais; 

 

III - Preencher e submeter, durante o período de duração da Bolsa, todos os 

relatórios que forem solicitados pelo (a) Pesquisador (a) responsável pela pesquisa; 

 

IV - Incluir o nome do (a) Pesquisador (a) Responsável, do projeto de pesquisa e da 

FACSMV em todas as participações, publicações e nos trabalhos apresentados em 

congressos e seminários que se vinculam ao objeto do projeto de pesquisa. A 

inclusão dos dados de identificação deve ser realizada após a revisão e a anuência 

(em relação ao teor da participação e do trabalho) emitidas pelo (a) Professor (a) 

Pesquisador (a). A não observância desta exigência inabilitará o bolsista de 

concorrer a nova bolsa, impossibilitando a continuidade da bolsa implementada;  
 

 
6. VIGÊNCIA DAS BOLSAS: 

 

A vigência das bolsas compreende o período de 22 de fevereiro à 9 de julho de 2021, para o 

semestre 2021/01. 
 

 

7. CRONOGRAMA: 

 

CRONOGRAMA  
PERÍODO ETAPAS LOCAL 

08/02/2021 Lançamento do Edital http://faculdademoinhos.com.br 

a partir de 08/02/2021 Envio da Ficha de Inscrição, anexo I: 
Formulário google 
https://forms.gle/eBpPNmSnuYoe9PJu6 

a partir de 01/03/2021 Análise dos Currículos   

a partir de 02/03/2021 Realização das Entrevistas 
 
Google meet 

a definir Divulgação dos Resultados Finais Site da Faculdade 
22/02 à 09/07/2021 Período de Vigência da Bolsa  



 
 

 

 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

O (a) Pesquisador (a) deverá requerer o desligamento/cancelamento do (a) bolsista 

que descumprir o plano de trabalho ou agir em desacordo, informando 

imediatamente à Coordenação. Bolsistas excluídos (as) de projeto não poderão 

retornar ao Programa no período de um (01) semestre letivo. É vedada, ao (à) 

bolsista, o desempenho de tarefas de caráter administrativo e que não estejam 

estritamente vinculadas à execução do projeto de pesquisa, ao plano de trabalho 

aprovado no Projeto de Pesquisa e, relacionadas ao apoio ao desenvolvimento de 

atividades de iniciação científica 
 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre,08 de fevereiro de 2021. 

       

SUSANE MARTINS LOPES GARRIDO, 
Diretora Geral FACSMV. 

Registre-se e publique-se. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                  EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA FACSMV  2021/1 
 

 

 

 

ANEXO I -  FICHA DE INSCRIÇÃO  
 
 

Nome completo: ________________________________________________________________  

Data de nascimento: _____/_____/_______ Naturalidade: _______________________________ 

CPF:__________________ RG:_________________ Órgão Exp.: ______Data: ____/____/______ 

Endereço:_________________________________________________________________________

_______________ 

Bairro:_________________________Cidade:__________________________________________ 

CEP:______________________________ UF:__________________________________________  

E-mail: ________________________________________________________________________  

Telefone Res.: () __________________________ Celular: () ____________________________  

Curso de Graduação: ____________________________________________________________  

Semestre de Ingresso: __________________________________ 

Curso de Pós-Graduação: ______________________________ 

Ano Ingresso: _______________________________________________________________ 

Voluntário: () sim () não 

Indicação da Disponibilidade de Horários: ____________________________________________  

Indicação da Disponibilidade de Turnos: _____________________________________________  

Declaro estar ciente e aceitar as condições e os requisitos exigidos pelo presente Edital:()  

 
Assinatura: ____________________________________________________________________  

Data: ________________ 

 
CONTATOS E ENDEREÇOS 
Se necessário atendimento presencial, deverá ser agendado pelos meios de contato citados abaixo. 

Endereço: R. Ramiro Barcelos, 996, 4° andar-  Moinhos de Vento, Porto Alegre - RS, 90035-001 

E-mail: portaldoaluno@hmv.org.br 

Telefone para contato: (51) 3314 3690 

Atendimento: de 2ª a 6ª feira das 8h às 17h30 

 

 

 

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR843BR843&biw=1517&bih=730&q=col%C3%A9gio+bom+conselho+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDIoKarMyNKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexyifn5xxemZ6Zr5CUn6uQnJ9XnJqTka-QmpeSWpR6eHk-AMj8xo5QAAAA&ludocid=12327315613769598601&ved=2ahUKEwi_9PvslY7pAhWyH7kGHe1wAesQ6BMwEXoECBUQBQ

