
INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA FMABC 

Guia rápido de consulta 

 

 

 

 

 

 A FMABC dispõe de um programa de Iniciação científica, vinculado ao setor de 

pós-graduação, pesquisa e inovação. 

 

 O programa possui um Comitê Interno de avaliação composto pelo 

coordenador do programa, o vice coordenador e três professores 

pesquisadores da FMABC. 

 

 Para realizar Iniciação científica o aluno deve buscar um orientador e elaborar 

com ele um projeto de pesquisa que possa ser desenvolvido no período de um 

ano. 

 

 O orientador deve ter no mínimo título de Mestrado, mas preferencialmente o 

de Doutorado e estar envolvido em atividades de pesquisa.  

 

 Se houver necessidade, o projeto deve ser submetido à aprovação por um 

comitê de ética em pesquisa animal ou em humanos (quando utilizar animais, 

amostras biológicas ou dados de prontuário precisa da aprovação do CEP).  

 

 Dúvidas relacionadas ao CEP humano podem ser tiradas pelo E-mail: 

cep@fmabc.br ou pelo telefone: 4993-5453. 

 

 Dúvidas relacionadas ao CEP em animais podem ser tiradas por email: 

ceua@fmabc.br ou pelo telefone: 4993-5427. 

 

 O fluxo de entrada na Iniciação científica é contínuo (Iniciação científica 

voluntária). 
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 Para o ingresso no programa é necessário preencher a folha de rosto, o 

formulário de inscrição e encaminhar a documentação indicada no formulário 

ao setor de Iniciação científica por e-mail. 

 

 Todas as solicitações de ingresso são avaliadas pelo Comitê interno de 

avaliação. Solicitações incompletas, utilizando formulário inadequado ou que 

não possuam uma pergunta científica serão devolvidas para reformulação. 

 

 Há um edital anual para as bolsas de Iniciação científica (abertura do edital: 

Maio/Junho; Resultados: Agosto; vigência: de Agosto a Julho do ano seguinte). 

O número de bolsas disponível varia anualmente. 

 

 As solicitações de bolsa de Iniciação científica são avaliadas inicialmente pelo 

Comitê Interno de Avaliação e, se adequadas, por um comitê externo de 

avaliação, composto por pesquisadores doutores, bolsistas de produtividade 

em pesquisa, de diversas Instituições de ensino do país.  

 

 Só pode haver solicitação de bolsa durante o período do edital de Iniciação 

científica. 

 

 Só pode haver uma inscrição por aluno no período de um ano. 

 

 O e-mail do setor é: iniciacao.cientifica@fmabc.br 

 

 As informações detalhadas sobre o programa estão disponíveis no site da 

FMABC ( http://www.fmabc.br/pos-graduacao-e-pesquisa/iniciacao-cientifica) 
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