FACULDADE MADRE THAIS

EDITAL FMT No 01/2020

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA
A Direção Acadêmica da Faculdade Madre Thais - FMT, no uso de suas atribuições, observando as
disposições do PDI da instituição, torna público que se encontram abertas às inscrições de alunos à
projetos de Iniciação Cientifica.
A Faculdade Madre Thais desenvolve atividades de Iniciação Cientifica e extensão, promovendo ações
que proporcionem contribuições teóricas e práticas às atividades de ensino e extensão. As atividades de
Iniciação Científica estão voltadas para a resolução de problemas e de demandas da comunidade local
na qual a Instituição está inserida; e alinhadas a um modelo de desenvolvimento que privilegia, além do
crescimento econômico, a promoção da qualidade de vida.
1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O programa de Pesquisa da FMT trata do apoio a projetos de Iniciação Cientifica e Extensão
desenvolvidas no âmbito desta IES e objetiva fortalecer a pesquisa e as ações de Extensão visando o
aprimoramento dos docentes e crescimento acadêmico dos discentes.
2.

DAS VAGAS

A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva a inserção de alunos no projeto
abaixo apresentado, inserido no Colegiado do Curso de Biomedicina.
CURSO

BIOMEDICINA

PROJETO
PROJETO ZOONOSES NA
COMUNIDADE: AÇÃO
BIOMÉDICA NA
MULTIPLICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES E MEDIDAS
PREVENTIVAS

MODALIDADE
EXTENSÃO

ORIENTADOR
- Ednara Almeida
de Souza
-Ana Clara Correia
Melgaço

Nº VAGAS
06
(vagas para
biomedicina,
enfermagem e
fármacia)

3. REQUISITOS DO ESTUDANTE
a) Estar regularmente matriculado nos Cursos de Graduação em Biomedicina, Farmácia ou
enfermagem da FMT;
b) Não estar cursando o último semestre de curso de graduação, exceto os casos de renovação;
c) Ser aprovado na seleção de candidatos;
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições encontram-se abertas entre 21 de outubro a 08 de novembro de 2020.
4.2 O aluno deverá inscrever-se por meio de ficha de Inscrição disponível no site da Faculdade Madre
Thais na Secretaria Acadêmica da FMT.
4.3 A ficha de inscrição, juntamente com o comprovante de matrícula atual, Relatório Financeiro atual,
Fotocópia do RG. devem ser enviados para o email: biomedicina@faculdademadrethais.com.br
4.4 Não serão analisadas solicitações de candidatos com pendências junto à Secretaria Acadêmica e
Setor Financeiro.
Avenida Itabuna, 1491 – Gabriela Center
(073) 3222-2330
CEP: 45650-015 - Ilhéus-Bahia-Brasil

FACULDADE MADRE THAIS
5. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
GERAL DOS CANDIDATOS:

5.1. Os candidatos serão selecionados através da realização de uma prova teórica online (peso 4) e
entrevista (peso 6), ambas de caráter classificatório.
5.2 A prova teórica específica sobre os assuntos relacionados ao projeto (Anexo I), será aplicada pelo
Forms (via plataforma Teams) entre os dias 20/11 à 26/11. Data e horário da prova teórica serão
determinados dentro do referido intervalo de datas, após o término do período de inscrição.
5.2 A Entrevista será realizada em dia e horário agendado pelo(s) Professor(es) executor do Projeto de
Iniciação Cientifica/ Extensão.
5.3 Os horários de entrevista serão expostos no mural central e dos Cursos da Faculdade Madre Thais.
6. DOS RESULTADOS
6.1. O resultado será divulgado no mural Central e dos Cursos da Faculdade Madre Thais e através do
site oficial da instituição até 30 dias após a seleção.
7. DO TERMO DE COMPROMISSO
Após homologação do resultado, o discente terá 10 (dez) dias úteis para comparecer a Coordenação do
Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thais para assinatura do Termo de Compromisso de estágio
de Iniciação Científica, ou estágio em Projeto de Extensão.
8. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA
9.1. O período de vigência da Investigação Científica ou estágio em Projeto de Extensão será de 12
(doze) meses, podendo ser de, no máximo mais 12 meses RENOVAÇÃO ou relacionado ao tempo de
vigência do Projeto
9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O estágio em Projetos de Iniciação Científica e Extensão não gera vínculo empregatício, nem
obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.
9.2. Os discentes deverão apresentar ao Núcleo de Pesquisa e Extensão, relatórios semestrais. A não
apresentação dos relatórios no prazo implica a suspensão da Iniciação Científica.
9.3. É obrigatório o uso da logomarca da FMT nas apresentações de trabalho, dentro da instituição ou
em outros locais, referentes aos resultados obtidos pelo projeto.
9.4. Ao final do semestre e após o cumprimento dos requisitos, o aluno receberá certificado com a carga
horária total da Iniciação Científica ou Extensão. A carga horária poderá ser utilizada com Atividade
Complementar.
Ilhéus, 19 de outubro de 2020

Tatiana Almeida Rocha Barcelos
Diretora Acadêmica
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ANEXO I
Projeto: PROJETO ZOONOSES NA COMUNIDADE: AÇÃO BIOMÉDICA NA MULTIPLICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES E MEDIDAS PREVENTIVAS

Pontos para a prova escrita:
1.
2.
3.
4.
5.

Zoonoses: conceitos gerais
Esporotricose: aspectos clínicos, epidemiológicos, diagnóstico e tratamento.
Leishminaniose:aspectos clínicos, epidemiológicos, diagnóstico e tratamento.
Toxoplasmose: aspectos clínicos, epidemiológicos, diagnóstico e tratamento.
Raiva: aspectos clínicos, epidemiológicos, diagnóstico e tratamento.
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