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Apresentamos as boas vindas aos 

Orientadores e Bolsistas do Programa de 

Apoio a Iniciação Cientifica (PAIC), ano 

2012/2013. A FMT-HVD implantou em 2000, 

com recursos próprios de seu orçamento, o 

Programa de Apoio à Iniciação Cientifica 

(PAIC), com as mesmas exigências e 

requisitos do PIBIC/CNPq, inicialmente com 

26 bolsas. Naquele momento já se reconhecia 

a importância da preparação de recursos 

humanos qualificados para a reposição e 

ampliação do quadro de pesquisadores. Em 

2003 a FMT-HVD estabeleceu um programa 

de cooperação interinstitucional com a 

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do 

Amazonas (FAPEAM), ampliando para 44 o 

número de bolsas concedidas, sendo 36 

concedidas pela FAPEAM e 08 com recursos 

próprios da FMT-HVD. Atualmente, ofertamos 

50 bolsas de iniciação científica, financiadas 

integralmente pela FAPEAM e buscamos ainda 

a ampliação do programa e a divulgação de 

seus resultados através do Congresso de 

Iniciação Científica da FMT-HVD. O PAIC tem 

alcançado ao longo desses 12 anos resultados 

q u a l i t a t i v o s  e  q u a n t i t a t i v o s  

signif icativamente animadores, que 

justificam todo o investimento empregado na 

consolidação do programa, que se configura 

como de fundamental importância para a 

formação de uma futura geração de 

pesquisadores amazônidas.

2012 - 2013



-Todos os orientadores e bolsistas deverão se 
cadastrar na Plataforma Lattes e no Diretório de 

Grupos de Pesquisa do CNPq, bem como no 
SIGFAPEAM.

- A substituição de bolsista deverá ser solicitada 
pelo orientador, em formulário próprio no 

Departamento de Pesquisa (DEP), até de 6 meses 
de vigência da bolsa. Após este período, só será 

possível o cancelamento.

-

-As orientações para a apresentação dos projetos 
serão divulgadas em tempo hábil no website 

da FMT-HVD 

É vedada a acumulação desta bolsa com a de 
qualquer outro programa da FAPEAM, de outra 
agência de fomento à pesquisa ou da própria 

instituição

Todos os bolsistas deverão participar das 
atividades programadas, incluindo o seminário 

de avaliação parcial e o Congresso PAIC, 
sendo estas últimas atividades obrigatórias.

(www.fmt.am.gov.br).

Obs: A forma de comunicação entre o DEP, bolsistas e 
orientadores será por correio eletrônico. Manter o seu e-mail 

atualizado.

1) Entrega do Relatório PARCIAL: 15/02/2012

2) Palestra: Como apresentar dados?
08/02/2013    

Wuelton Marcelo Monteiro
Local: Auditório Dr. Luiz Montenegro (FMT-HVD)

Horário: 14 às 17h

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO 
BOLSISTA

      Durante a vigência do PAIC /FMT-HVD 
2011/2012 o DEP agendou várias atividades, tanto 

para o bolsista quanto para os orientadores e 
colaboradores.

      Os bolsistas deverão participar de todas as 
atividades.  

      Vale lembrar que para os bolsistas obterem o 
certificado ao qual tem direito devem participar de 
pelo menos de 70% das atividades previstas neste 

calendário.

AGOSTO-DEZEMBRO/2012

1. 1. Analisar o parecer da Comissão Institucional de 
Avaliação e Acompanhamento e fazer os ajustes 

necessários;
Ÿ 2. Submeter o projeto para aprovação pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CEP) ou pelo Comitê de Ética em 
Experimentação Animal (CEUA), caso não haja 

aprovação prévia.

 AGOSTO/2012 

1) Reunião com bolsistas, orientadores, 
comissão institucional e a diretoria da FMT-HVD

31/08/12

2) Palestra: O que é fazer pesquisa?
31/08/12

Maria Paula Gomes Mourão

Local: Auditório Dr. Luiz Montenegro
 (FMT-HVD)

Horário: 14h às 15h

Local: Auditório Dr. Luiz Montenegro  (FMT-HVD)

Horário: 15h às 16h
PAIC-FMT    2013 / 2014

- Lançamento do Edital em 29/04/2013
- Inscrições: 30/04 a 31/05/2013
- Resultado: 05/07/2013
- Implementação: 08 a 29/07/2013

Mini-Curso: Como analisar dados?
13 a 14/12/2012

André Machado Siqueira
Local: Auditório Dr. Luiz Montenegro (FMT-HVD)

Horário:14 às 17h

DEZEMBRO/2012

FEVEREIRO/2013

Seminário de Avaliação Parcial 
04, 05 e 06/03/2013

(todos os membros do comitê e convidados)
Local: Auditório Dr. Luiz Montenegro (FMT-HVD)

Horário: 8h30  às 17h
Participantes:Bolsistas, Orientadores,  

Colaboradores e Comissão de Avaliação

MARÇO/2013

1) Entrega do resumo para congresso PAIC: 
01/07/2013

2) Entrega do Relatório Final: 15/07/2013

3) Congresso PAIC 

30 e 31/07/2013

Local: Auditório Dr. Luiz Montenegro (FMT-HVD)

Horário: 8 às 18h

Participantes: Bolsistas, Orientadores, 
Colaboradores, Pesquisadores, alunos de graduação 

e pós-graduação, Comissão de Avaliação e 
palestrantes convidados.

JULHO/2013   

Atividades mensais 

Frequência mensal – até o 2º dia útil do mês 
subsequente, assinado pelo orientador (c/carimbo) 

e orientando. Deverá ser entregue impresso no 
DEP.

Orientações e Obrigações

O benefício das bolsas está condicionado ao 
cumprimento das atividades aprazadas neste 

calendário e comprovação da frequência mensal do 
bolsista.

 Forma de Benefício da Bolsa:


