
Reunião temática “IC” com Dr Wagner Montor - 24/08/2021
- iniciação científica:

- primeira etapa de uma carreira científica
- pode ser a única etapa de pesquisa e é muito importante para quem não vai

seguir carreira na área acadêmica:
- método científico, por exemplo, pode ser utilizado em absolutamente

tudo principalmente na medicina baseada em evidências

- não é etapa obrigatória para mestrado e doutorado:
- indivíduo com doutorado está burocraticamente capaz de liderar sua

própria pesquisa e se apresentar como pesquisador
- por isso que o orientador de IC precisa ser alguém que esteja na

carreira e tenha o título de doutor (exigência das agências de
fomento)

- projeto de IC sempre tem que contemplar todas as seguintes partes:

- o aluno de IC nunca faz nada sozinho, ele sempre está com a ajuda do
orientador

- resultados de uma IC:



- aprendizado na área temática do projeto
- aprendizado sobre metodologia de pesquisa
- aprendizado sobre elaboração de projetos, relatórios, resumos,

pôsteres, artigos
- participação ativa em Congressos
- desenvolvimento de visão crítica para leitura de artigos
- aprendizado sobre a vida acadêmica no ambiente de pesquisa
- composição do currículo:

- válido somente se os pontos anteriormente mencionados
foram satisfeitos

- como encontrar um orientador e tema:
- não tem um tema nem um orientador específico para cada ano nem

nada específico
- Dr Wagner informou que não funciona categorizar com cada

orientador quais vagas estão disponíveis em um formulário, por
exemplo, é um processo muito dinâmico essa conversa

- o bom orientador é aquele que está disponível para os alunos de IC

- programas disponíveis na FCMSCSP:
- o Dr fez a ressalva de que o dinheiro da bolsa não é para a pesquisa

e não pode ser dividido, é de uso exclusivo dos alunos
- PIBIC - CNPq:

- geralmente são 38 bolsas que amontam a R$400 mensais
para cada aluno

- o Dr recebe o ranking dos ICs feito pelo CNPq e os primeiros
38 recebem as bolsas PIBIC os próximos 10 trabalhos são da
FAVC

- IC - FAVC:
- idênticas às bolsas PIBIC, mas provêm da FAVC
- são 10 bolsas de R$400 mensais por aluno

- programa de IC sem bolsa da FCMSCSP:
- é um projeto de fluxo contínuo
- se submete o projeto à comissão científica e ela exige

relatórios ao longo do projeto e, ao término dos 12 meses, se
apresenta o projeto no próximo fórum



- a validade do certificado desse programa é igual às outras
duas, não é “informal” tal como ocorre na USP

- diferença entre artigo e IC:
- na área da pesquisa, o que importa é publicação
- IC e mestrado não precisam ser inovadores, doutorado somente que

precisa ser inovador e, portanto, ser publicado
- não é esperado que a IC seja publicada, acaba sendo mais exceção

que regra

- processo da bolsa FAPESP:
- site da FAPESP tem todas as informações, tem fluxo contínuo e não tem

edital
- avaliam o curriculo do aluno e do orientador
- avaliam o projeto em relação à pertinência para IC:

- projeto deve durar 12 meses
- projeto deve ser ideal para IC
- orientador deve ter vivência na área

- não tem grandes diferenças do ponto de vista burocrático


