
Reunião realizada dia 28/04 via Google Meets 

Marketing 

Pensaram em meios de como interagir com as diretorias durante a pandemia. Antes da 

quarentena, pretendiam reunir as diretorias e tirar fotos descontraídas para apresentar os 

membros. Para a quarentena, pensaram em divulgar vídeos ou fotos de talentos ou hobbies 

dos membros das diretorias, como um meio de descontração e de apresentar os membros 

para os calouros. Surgiu a preocupação de ser algo infantilizado, mas isso depende de como as 

pessoas vão fazer os vídeos ou as fotos. Depende se as diretorias se sentem confortáveis com 

isso, para ver se esse projeto vai para frente. Alguns membros preferem mandar textos em vez 

de imagens ou vídeos. Também tem a ideia de os membros mandarem fotos descontraídas 

deles. Ligas podem postar seus stories divulgando sua aula e marcar o DC, assim o insta do DC 

reposta a publicação. Atenção para o horário limite para enviar as datas das aulas das Ligas no 

grupo DCMA+Ligas, para evitar que aulas fiquem fora do calendário semanal e evitar erros.  

Social 

Estão realizando jogos quase semanais para aumentar a integração do DC. Estão abertos a 

sugestões de jogos que seriam legais e que aumentariam a participação dos membros.  

Científico 

Sobre o novo prazo final para submissão à bolsa PIBIC: no dia 28/04, foi informado via email 

que a data limite passou de 8/05 para 22/05. O Científico passou uma apresentação com o 

passo a passo de como escrever seu projeto: 

- A primeira página é a Folha de rosto, contendo: título do projeto, autor, coautor (se for ao 

caso), orientador responsável, local onde o projeto será desenvolvido, ano de realização da 

pesquisa; 

- As próximas páginas serão o conteúdo propriamente dito do seu projeto: introdução, 

objetivos, métodos, referências bibliográficas, cronograma, orçamento e fonte de 

financiamento, apêndices.  

 

Ressaltaram sobre pontos mais importantes do edital:  

- O Orientador precisa ter título de doutor e Lattes atualizado a partir de agosto de 2019; 

- O Orientador não pode estar inadimplente com nenhum programa de iniciação;  

- O Orientador precisa ter um vínculo formal e ativo com a FCMSCSP ou ISCMSP; 

Pergunta frequente: pode fazer IC com residente? Apesar de ele ter vínculo com a faculdade, 

ele não tem título de doutor; 

1. Requisitos para alunos 

- Estar matriculado na graduação; 

- Currículo Lattes atualizado a partir de agosto de 2019; 

- O aluno deve cumprir as condições do Termos de Compromisso; 



- Não pode receber outras bolsas (apenas a do PIBIC); 

- Deve ter participado do Curso Introdutório de Iniciação Científica (que provavelmente vai 

ocorrer a posteriori). 

Importante ressaltar que o cargo de coautor não é mais reconhecido. 

2. Requisitos do projeto 

- Ter prazo de realização de 12 meses; 

- Ter mérito e viabilidade técnico-científica; 

- Ter aprovação do Comitê de Ética. 

3. Documentos exigidos 

- Ficha de inscrição e termo de compromisso (presente no site da Santa); 

- Currículos cadastrados/atualizados; 

- Projeto de pesquisa exclusivamente em formato digital; 

4. Compromissos do Orientador; 

- Orientar o aluno na realização da pesquisa, na confecção dos relatórios parcial e final, na 

confecção do resumo da pesquisa a ser publicado no livreto do PIBIC e na apresentação do 

trabalho no Fórum Cientifico. 

5. Compromissos do aluno 

- Fazer relatórios parciais; 

- Preparar a apresentação para o Fórum Cientifico; 

- O relatório parcial deve ser entregue até o dia 12 de fevereiro de 2021.  

 

O valor da bolsa continua sendo R$400,00 

Ressaltaram a função do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Publicação: na quarentena, é possível 

marcar uma reunião online com eles. O Núcleo presta serviços de apoio à pesquisa, 

publicação, assessoria, apoio metodológico e coleta e gerenciamento de dados. 

Exceções para esse ano: não precisa ter feito o curso de introdução; os aprovados vão receber 

um curso posteriormente; não precisa de ter o documento de aprovação do comitê de ética, 

apenas o documento de submissão. 

Importante esclarecer que foram registrados nesta ata apenas os tópicos ressaltados pelo 

Cientifico, há outras regras e informações presentes no Edital que não estão presentes nesta 

ata. Importante ler o Edital!  

Dúvidas 

Como é o processo com a FAPESP? As etapas iniciais são parecidas com as etapas do PIBIC. 

Entretanto, há diferenças. A submissão para a FAPESP é mais rígida. O Pádua vai ler o Edital e 

explicar melhor o processo 



Os professores ainda estão aceitando orientar ICs na quarentena? Vale a pena procurar o 

professor e conversar com ele. Dependendo do caso, já é possível ir adiantado tarefas do IC 

durante a quarentena 

 

Todos os projetos precisam estar na plataforma Brasil? Não é necessário, essa plataforma é 

apenas para pesquisas que envolvem pesquisas em humanos. Para pesquisas que envolvem 

animais, basta a aprovação do Comitê de Ética. 

Existe previsão da comissão científica sobre adiamento do relatório final do PIBIC 2019? Não 

passaram nenhuma informação. O Científico vai procurar essa informação e repassar. Talvez 

seja interessante mandar email com essa dúvida para o Núcleo de Apoio à Pesquisa. 

 

Executiva 

Não terá reunião do DC nas férias. Se a quarentena se prolongar, continuaremos com as 

reuniões online. Se a quarentena não se prolongar, as reuniões serão às 12h de terça feira. 

 

 


