
 
Edital para concessão de bolsas de iniciação científica do Pró-saúde Enfermagem/ Famema 

2007 
INSTRUÇÕES GERAIS 
1. Natureza e Objetivo do Pró-saúde  
O Pró-saúde é um programa do Ministério da Saúde, denominado  Programa Nacional de 
Reorientação da formação profissional em saúde e tem como objetivo incentivar transformações 
no processo de formação, geração de conhecimentos e prestação de serviços à população, para 
abordagem integral do processo de saúde-doença nas carreiras de Medicina, Enfermagem e 
Odontologia. Na Famema tanto o curso de Enfermagem como o de Medicina foram contemplados 
com recursos deste programa. Um dos eixos deste programa é o de orientação teórica, onde um 
dos vetores  (vetor 2)  relaciona-se a produção de conhecimento segundo as necessidades do SUS, 
que incentiva a pesquisa voltada a atenção básica.  
As bolsas de iniciação cientifica  serão concedidas a estudantes de enfermagem da Famema, sob 
orientação de um docente ou professor colaborador da Famema. O orientador não poderá ser 
membro da comissão examinadora dos projetos encaminhados. A atividade de orientação não 
representará ônus a Famema e/ou ao programa Pró-saúde. 
2. Como solicitar bolsa de iniciação cientifica ao Pró-saúde Enfermagem/Famema 
A proposta deve ser apresentada em formulário apropriado, acompanhada da documentação 
pertinente. Os formulários preenchidos devem ser entregues na: 
Diretoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da Famema,  
Avenida Monte Carmelo, 800 – Marília –SP 
Não serão aceitas inscrições por procuração. 
Não serão aceitas mais que uma inscrição por estudante. 
3. Avaliação da Proposta 
Inicialmente, a proposta é protocolada e examinada quanto à documentação. Em seguida, será 
avaliado o enquadramento aos objetivos e normas da concessão de bolsa de iniciação cientifica do 
Pró-saúde Enfermagem/ Famema 2007  pela comissão examinadora e de acompanhamento dos 
projetos, especialmente formada para este fim. 
Os projetos aprovados serão encaminhados ao coordenador do programa pró-saúde da 
enfermagem da Famema, para elaboração e assinatura do Termo de Outorga da Bolsa. 
Nesta oportunidade, o interessado recebe informações sobre relatórios, prestação de contas e 
relações do bolsista e seu orientador com o Pró-saúde Enfermagem/ Famema 2007, durante o 
andamento da bolsa.  
4. Avaliação do Projeto de Pesquisa 
A avaliação obedecerá aos critérios a seguir especificados: 
 
4.1 Relevância da pesquisa para o desenvolvimento na área de atenção básica 
4.2. Clareza na definição dos objetivos. 
4.3 Adequação da metodologia proposta. 
4.4 Adequação do projeto à infra-estrutura do local onde será desenvolvido o projeto. 
4.5 Viabilidade de execução. 
 
5. Obrigações do Bolsista e do Orientador 
O bolsista e seu orientador devem examinar cuidadosamente o Termo de Outorga para certificar-
se das normas do Pró-saúde Enfermagem/ Famema 2007 e das obrigações que assumem perante 



ele. A responsabilidade pelo projeto de pesquisa cabe ao orientador. A bolsa deve ser proposta 
pelo orientador somente depois que estiver convicto de que o estudante tem interesse pelo projeto 
de pesquisa e tempo disponível para executá-lo, sem prejuízo de suas atividades escolares. A 
bolsa pressupõe dedicação ao projeto, sendo o bolsista obrigado a dedicar-se ao desenvolvimento 
do projeto de pesquisa em ritmo compatível com as atividades exigidas.  
O bolsista não poderá acumular bolsas de iniciação científica da Famema ou de qualquer outra 
entidade enquanto estiver recebendo a bolsa do Pró-saúde Enfermagem/ Famema 2007. O não 
cumprimento destas obrigações pode, a critério do Coordenador do Pró-saúde Enfermagem/ 
Famema, resultar em penalidades como o cancelamento da bolsa, a devolução de recursos 
recebidos e a desqualificação para apresentação de futuras propostas.  
Entre estas obrigações, merece destaque: apresentar os relatórios parcial e final dentro dos prazos 
previstos no Termo de Outorga – acompanhados da documentação solicitada. 
 6. Número, Duração, Prazos e Valores 
A bolsa é concedida ao estudante que estiver cursando da primeira a terceira série do curso de 
enfermagem da Famema, pelo prazo de 10 (dez) meses. 
O pedido será recebido pela Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão de 17 de setembro 
a 02 de outubro de 2007, até às 16h. Serão concedidas 06 (seis) bolsas de iniciação cientifica. O 
valor da bolsa será de 10 (dez) parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais) ao autor do projeto. 
7. Documentação Solicitada 
7.1 Formulário de inscrição para bolsa de iniciação científica, integralmente preenchido. 
7.2 Projeto de pesquisa apresentado de maneira clara e resumida, ocupando no máximo 15 folhas 
digitadas em espaço duplo. Deve compreender: resumo, introdução e justificativa, objetivos,  
material e métodos, forma de análise dos resultados, cronograma de execução e referências. 
7.3 Curriculum Lattes do orientador. 
7.4 Carta do Orientador justificando o pedido da bolsa e comprometendo-se com a orientação. 
7.5 Carta do Responsável pelo local onde o projeto será desenvolvido, acusando ciência e 
autorizando sua realização, conforme o modelo: 
“Declaro que no caso de aprovação deste projeto, e durante a vigência do respectivo contrato, o 
Orientador e o Bolsista terão o apoio institucional  para sua realização, conforme previamente 
acordado com o Orientador. Nome – Cargo ou Função – Data e Assinatura”. 
8. Relatórios 
O bolsista deve elaborar relatórios parcial e final, comentados e avaliados pelo orientador. No 
caso de não ser aprovado o relatório, este deverá voltar ao bolsista e seu orientador para as 
reformulações propostas pela Comissão de acompanhamento dos projetos  Pró-saúde/ 
Enfermagem Famema 2007. 
 
 


