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INSCRIÇÃO PARA BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
Professores do Curso de Medicina da PUCRS 

Projeto: Mente Criativa, Escola de Medicina, 2021 
 
 
Inscrições abertas para Professores do curso de Medicina da PUCRS interessados em orientar 
bolsistas de Iniciação Científica no Projeto Mente Criativa. Ao todo, são disponibilizadas 10 (dez) 
bolsas vinculadas ao Projeto de Pesquisa (BPA). 
 
Fase 1: Submissão dos Projetos/Relatórios 
Prazo: até 28 de fevereiro de 2021 
 
O Docentes interessados em participar do Projeto deverão encaminhados para o e-mail 
medicina@pucrs.br: 

• Projeto de Pesquisa resumido – 2 a 3 páginas; 
o Esses projetos deverão seguir as mesmas regras utilizadas pelos demais projetos 

desenvolvidos na Instituição devendo ser dividido da seguinte forma: Introdução e 
Objetivos, Materiais e Métodos, Cronograma, Ética e Bibliografia; 

o Os professores que já possuem projeto em andamento devem encaminhar somente 
um relatório do projeto com resultados preliminares e descrição do plano do 
segmento do projeto para o ano de 2021; 

• Link do currículo Lattes; 
 

Fase 2: Critérios Divulgação dos Projetos Selecionados 
Prazo: 02/03/2021 
 
Caberá ao Comitê Gestor da ESMED, avaliar os projetos encaminhados para a seleção. O Resultado 
da Fase 1 será divulgado, por e-mail, aos professores que submeteram a solicitação. 
Critérios: 

• (30%) Qualidade Científica do Projeto Apesentado 

• (30%) Aplicabilidade e inovação do Projeto 

• (40%) Qualificação do Professor como Orientador/Pesquisador 
 
Os projetos em andamento, com previsão de segmento para 2021, terão prioridade na atribuição 
das bolsas. 

 
Fase 3: Seleção dos discentes participantes: 
Prazo: 03 a 07/03/2021 
Mediante aprovação na Fase 1, os docentes deverão selecionar alunos participantes com os 
seguintes Pré-requisitos: 
 

• Estar regularmente matriculado(a) no curso de graduação em Medicina da PUCRS; 

• Ter currículo Lattes cadastrado e atualizado no CNPq – www.cnpq.br; 
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• Apresentar perfil compatível com as atividades previstas e bom desempenho acadêmico 
sendo, desejável, um coeficiente de rendimento parcial das disciplinas cursadas igual ou 
superior a nota 7; 

• Não ser estagiário da PUCRS; 

• Não acumular a bolsa com a de outros programas e agências nacionais, estrangeiras e/ou 
internacionais (não se aplica no caso do ProUni); 

• Ser selecionado(a) e indicado(a) pelo(a) orientador(a) responsável pelo projeto  
 

Fase 4: Envio da documentação (acadêmicos) 
Prazo: até 10/03/2021 
 
Os acadêmicos selecionados para as vagas deverão encaminhar para medicina@pucrs.br os 
documentos assinados para a efetivação da bolsa: 
 

• Formulário de Indicação 

• Termo de Outorga 

• Termo de Confidencialidade 

• Comprovante bancário de conta corrente em qualquer banco (não serão aceitas contas 
poupanças, contas conjuntas e/ou do tipo salário). 

mailto:medicina@pucrs.br
http://www.pucrs.br/wp-content/uploads/2020/04/Formulario-de-Indicacao-4-2020.doc
http://www.pucrs.br/wp-content/uploads/2020/04/Termo-de-Outorga-4-2020.doc
http://www.pucrs.br/wp-content/uploads/2020/04/Termo-de-Compromisso-Confidencialidade-Cessao-Direitos-4-2020.doc

