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Edital nº 01/2021 – Faculdade UNINASSAU - REDENÇÃO 

Processo de Seleção para o Programa de Iniciação Científica Voluntária - 

ODONTOLOGIA 

 

O Programa de Iniciação Científica da Faculdade UNINASSAU-REDENÇÃO, 

vinculado à Comissão de Pesquisa - ODONTOLOGIA, comunica à comunidade 

docente e discente, a abertura do edital 01/2021 para interessados em participar de 

processo de seleção de discentes para pesquisa de Iniciação Científica Voluntária 

(ICV). 

 

1. Objetivos do programa 

• Incentivar a participação discente e docente na pesquisa científica; 

• Aprimorar o senso crítico e a criatividade dos discentes; 

• Formar uma geração de pesquisadores empenhados em solucionar problemas 

reais da sociedade; 

• Estimular a publicação de artigos científicos por parte dos discentes e 

docentes; 

• Oferecer ao corpo discente e docente condições necessárias para o 

reconhecimento e desenvolvimento da pesquisa científica. 

 

2. Duração 

 A duração da Iniciação Científica Voluntária será de 01 ano a partir do dia 

01/05/2021, no qual o discente deverá junto com seu orientador desenvolver um 

projeto de pesquisa, tendo como objetivo final a publicação dos resultados em revistas 

científicas de impacto na Odontologia. 

 

3. Requisitos para inscrição do discente 

• Estar regularmente matriculado entre o quarto e oitavo semestre da graduação 

em Odontologia no ato da inscrição neste edital. 

• Dedicar-se exclusivamente ao desenvolvimento das atividades de graduação e 

de pesquisa relacionados ao projeto de ICV. 

• Demonstrar bom desempenho acadêmico. 

• Deve estar ciente das normas, formulários e procedimentos exigidos neste 

edital. 

• Ter disponibilidade de horários para se dedicar a execução do projeto (08 horas 

semanais de dedicação à pesquisa ou atividades relacionadas). 

• Não ter reprovação em uma ou mais disciplinas da graduação. 

• Cada aluno pode estar presente em apenas UMA proposta de ICV. 
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4. Programa de Iniciação Científica Voluntária - ODONTOLOGIA  

• Linhas de pesquisa: 

Desenvolvimento de capacidades empreendedoras na Saúde  

Ciências Biológicas 

Ciências da Saúde 

Estudo de materiais e técnicas em Odontologia  

Clínica Odontológica 

• Professores orientadores do Programa de ICV:  

Carolina Veloso Lima - http://lattes.cnpq.br/8264663881045472  

Thaís Alves Elias da Silva - http://lattes.cnpq.br/6986849856140873  

Éllen Maria Matos de Andrade - http://lattes.cnpq.br/8488100860956247  

Daylana Pacheco da Silva - http://lattes.cnpq.br/8713331142682810  

Ivna Albano Lopes - http://lattes.cnpq.br/1866858129073208  

Mara Ramel de Sousa S. Matias-http://lattes.cnpq.br/3286487564833319 

Rodrigo Braga F. Vieira – http://lattes.cnpq.br/8549599884430886  

• Os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverão ser aprovados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), conforme Lei 422/2012 da CONEP, 

para a sua execução.  

• Proposta de projeto de pesquisa envolvendo animais deverá ter o parecer de 

aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA), conforme 

determinação da Lei 11.794/2008, para sua execução, ficando válida a mesma 

regra para pesquisa com seres humanos. 

• Não serão aceitos projetos de pesquisa que têm como objetivo a realização de 

revisão narrativa da literatura e relato de caso. Propostas de revisão 

sistemática da literatura serão consideradas para avaliação. 

• A Comissão de Pesquisa desclassificará as propostas que estiverem em 

desacordo com o formato exigido neste Edital. Os casos omissos ou não 

previstos no presente Edital serão solucionados pela Comissão de Pesquisa. 

 

5. Inscrições para seleção 

A inscrição no processo seletivo é gratuita. 

As inscrições ocorrerão via on-line entre os dias 29/03/2021 e 08/04/2021 até 

às 23 h e 59 min. 

No ato de inscrição, serão exigidos os documentos descritos a seguir anexados 

e digitalizados em formato PDF. 

• Formulário de inscrição preenchido (Anexo I); 

• Histórico escolar atualizado; 

• Currículo Lattes do discente; 

• Carta de apresentação: texto de livre redação no qual o candidato se 

apresenta e inclui as seguintes justificativas: i) realização da inscrição no 

Programa de ICV; ii) escolha da área de concentração e do tema de  
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pesquisa de acordo com a relação disposta neste edital. Preferencialmente, 

a carta deverá ser digitada. Incluir nesta carta a relação dos prováveis 

orientadores em ordem de preferência. O arquivo deverá estar em formato 

PDF e não é necessário conter assinatura. 

Todos os documentos devem ser enviados em formato PDF para o e-mail da 

Comissão de Pesquisa - ODONTOLOGIA (icvodontouninassau@gmail.com). Não é 

necessário a entrega dos documentos impressos. O aluno receberá um e-mail de 

confirmação de inscrição. 

Caso o candidato envie mais de um e-mail, será considerado apenas o último 

enviado, lembrando que a documentação deve estar completa no último e-mail 

enviado. 

A análise da documentação recebida será realizada após o término do período 

de inscrição. O resultado, contendo a relação das inscrições deferidas e indeferidas, 

será divulgado no dia 15/04/2021.  

Inscrições em desacordo com o exigido neste edital poderão ser indeferidas. 

Cronograma do processo de seleção com as referidas datas, estão em anexo 

nesse edital. 

 

6. Seleção 

 A seleção acontecerá por entrevista e arguição de um artigo científico 

relacionado à área de concentração escolhida (o artigo será disponibilizado no 

documento de divulgação das inscrições deferidas e indeferidas). A arguição do artigo 

científico será realizada durante a entrevista do candidato e será avaliada a 

capacidade do candidato de interpretá-lo. A entrevista será feita por 02 (dois) 

docentes/orientadores listados nesse edital, por plataforma on-line (data, horário e link 

serão disponibilizados no documento de divulgação das inscrições deferidas e 

indeferidas), com duração de aproximadamente 30 minutos e serão gravadas. Essa 

etapa tem caráter eliminatório.  

Além da etapa eliminatória, o currículo e histórico escolar do discente serão 

avaliados pela Comissão de Pesquisa - ODONTOLOGIA (fase classificatória).  

Após todas as etapas, o candidato será considerado APROVADO ou 

REPROVADO. O resultado será publicado no dia 30/04/2021. 

 

7. Compromissos do professor/orientador 

• Ter currículo cadastrado e atualizado na Plataforma LATTES/ CNPq. 

• Ter disponibilidade para se dedicar à execução do projeto e orientação do 

discente. 

• Cada professor pode estar presente em até DUAS propostas de ICV. 

• Orientar o estudante na execução de todas as fases do projeto de pesquisa, na 

divulgação dos resultados, artigo científico e na elaboração dos relatórios 

parciais e finais do CEP e da Comissão de Pesquisa - ODONTOLOGIA. 
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• Apresentar o projeto de pesquisa até o segundo mês do início da Iniciação 

Científica Voluntária à Comissão de Pesquisa - ODONTOLOGIA, bem como 

cronograma de execução e submissão no CEP/CEUA (caso seja necessário). 

• Promover ao estudante atividades de capacitação para aprimoramento do 

método científico. 

• Descrever o apoio institucional da UNINASSAU em qualquer produto gerado a 

partir do projeto de pesquisa. 

• Orientar o estudante na apresentação obrigatória de trabalhos em eventos 

científicos da UNINASSAU, locais, nacionais e internacionais. 

• Incluir o nome do orientando nas publicações e nos trabalhos apresentados em 

congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do 

estudante de ICV. 

• Em caso de desistência ou substituição do estudante antes do término de 

vigência do programa, informar imediatamente a Comissão de Pesquisa - 

ODONTOLOGIA, incluindo a justificativa. 

• Fazer referência à sua condição de professor da UNINASSAU em todas as 

publicações e trabalhos decorrentes da pesquisa. 

• Apresentar OBRIGATORIAMENTE comprovante de submissão de artigo em 

uma revista científica, como resultado da execução do projeto e ICV (12 

meses). 

• Caso seja necessária prorrogação, mediante justificativa e aprovação pela 

Comissão de Pesquisa - ODONTOLOGIA, a vigência será prorrogada por mais 

12 meses, ficando a emissão do certificado de conclusão mediante a 

apresentação do comprovante de submissão. 

 

8. Compromissos do estudante/orientando 

• Apresentar o projeto de pesquisa até o segundo mês do início da Iniciação 

Científica Voluntária à Comissão de Pesquisa - ODONTOLOGIA, cronograma 

de execução e submissão no CEP/CEUA (caso seja necessário). Caso os 

documentos não sejam apresentados, o discente pode ser desclassificado do 

processo de seleção.  

• Cumprir com as atividades constantes do plano de trabalho proposto. 

• Frequentar as reuniões semanais marcadas pelo professor orientador. 

• Apresentar bom desempenho acadêmico, tanto em notas como em atitudes. 

• Ter disponibilidade de, no mínimo, 08 (oito) horas semanais de dedicação à 

pesquisa ou atividades relacionadas, durante todo o período do projeto. 

• Apresentar, obrigatoriamente, o trabalho em eventos científicos da 

UNINASSAU e/ou outros eventos científicos (pelo menos um evento). 

• Fazer referência nas publicações e trabalhos apresentados, à sua condição de 

orientando do Programa de Iniciação Científica Voluntária da Faculdade 

UNINASSAU. 
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• Em caso de desistência, ou não cumprimento do prazo da vigência da iniciação 

científica, informar imediatamente a Comissão de Pesquisa - ODONTOLOGIA 

e ao professor/orientador. 

• Apresentar OBRIGATORIAMENTE comprovante de submissão de artigo como 

resultado da execução do projeto de ICV ao final da vigência da bolsa (12 

meses). 

• Caso seja necessária prorrogação, mediante justificativa e aprovação pela 

Comissão de Pesquisa - ODONTOLOGIA, a vigência será prorrogada por mais 

12 meses, ficando a emissão do certificado de conclusão mediante a 

apresentação do comprovante de submissão. 

 

09. Disposições finais 

• Todos os horários informados nesse edital referem-se ao fuso UTC − 3 (Horário 

de Brasília). 

• Recomenda-se que o candidato preencha o formulário de inscrição e 

providencie o envio da documentação com antecedência ao término das 

inscrições. A Comissão de Pesquisa - ODONTOLOGIA não se responsabilizará 

por inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, 

falhas na comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 

como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem o envio do e-mail para 

formalizar a inscrição. 

• Se necessário, contatos com o candidato serão realizados através dos 

endereços de e-mails informados no formulário de inscrição. 

• Para dúvidas, o candidato poderá entrar em contato através do e-mail da 

Comissão de Pesquisa - ODONTOLOGIA (icvodontouninassau@gmail.com). 

• O certificado de ICV será concedido a estudantes e professores mediante 

entrega de todos os atestados de frequência dentro dos prazos, do relatório 

parcial dentro do prazo e do relatório final, comprovante de apresentação do 

trabalho em evento e submissão do trabalho em Periódico Científico. 

 

Teresina-PI, 24 de março de 2021. 

 

_____________________________________________ 

Carolina Veloso Lima 

Presidente da Comissão de Pesquisa – ODONTOLOGIA 

 

_____________________________________________ 

Carolina Pereira Tavares 

Coordenadora do curso de Odontologia 

 

_____________________________________________ 

Lilian Guimarães do Nascimento Leal 

Diretora da Faculdade UNINASSAU-REDENÇÃO, Teresina-PI 
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ANEXOS 

 

 

CRONOGRAMA 

ETAPA DATA 

Inscrição por e-mail (até às 23 h 59 min da data final)  29/03/2021 à 08/04/2021 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 

(enviada para email dos inscritos) 

15/04/2021 

Entrevistas  20/04/2021 a 23/04/2021 

Divulgação do Resultado Final 30/04/2021 

Início das atividades  01/05/2021 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

Dados pessoais 

Nome do candidato: 

Data de nascimento: Nacionalidade: 

Nome do pai: 

Nome da mãe: 

Endereço completo (rua/av, número, complemento): 

 

Bairro:  CEP: 

Cidade:  Estado: 

Telefone fixo: Celular: 

Documento de identidade: Data da emissão: 

CPF: 

Sexo: Estado civil: 

 

 

Dados para Iniciação Científica Voluntária 

Período que está cursando Odontologia: 

Área de concentração escolhida (ver edital): 

Orientador de escolha (em ordem de preferência):  

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
Assinatura do candidato 


