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PAIC -2016/2017

Prezados Orientadores e Bolsistas

Apresentamos as boas vindas para a execução 
do Programa de Apoio a Iniciação Cientifica 
(PAIC), ano 2016/2017. 

Implantado nesta FMT-HVD em 2002, o PAIC 
seguiu as exigências e requisitos do 
PIBIC/CNPq, com a proposta de descobrir e 
preparar os alunos de graduação 
particularmente da área da saúde, para o ensino 
e a pesquisa, contribuindo assim para formação 
de pessoal capacitado e para o crescimento da 
região. 

Inicialmente com 26 bolsas pagas com recursos 
do orçamento da própria Instituição, em 2004, 
esse programa, passou a contar com o apoio da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (FAPEAM). Essa parceria entre a 
FMT-HVD e a FAPEAM tem sido exitosa, sendo 
uma importante oportunidade 

Ao longo desses 16 anos o PAIC tem alcançado 
ao resultados qualitativos e quantitativos 
significativamente animadores, que justificam 
todo o investimento empregado na consolidação 
do programa, que tem papel fundamental na 
formação de uma futura geração de 
pesquisadores amazônidas, preparando os 
graduandos para os cursos de pós-graduação, 
sobretudo Stricto sensu (mestrado/doutorado).  



CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO BOLSISTA

    Durante a vigência do PAIC/FMT-HVD/2016/2017, 
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-OUTUBRO/2016

1) Entrega do Relatório PARCIAL:   20/01/2017

FEVEREIRO/2017

MARÇO/2017

Seminário de Avaliação Parcial
Data:09/03/2017
Local: Sala 03 e Sala 08 (FMT-HVD) 
Horário: 08h30 às 17h
Participantes:Bolsistas, Orientadores,  Colaboradores e 
Comissão de Avaliação

JUNHO/2017

1) Entrega do resumo para congresso PAIC: 
Data: 30/06/2017

    
 2) Entrega do Relatório Final: 
Data: 20/07/2017

3) Congresso PAIC 
Data : 01 e 02/08/2017

Horário: 8 às 18:00h
Participantes: Bolsistas, Orientadores, Colaboradores, 
Pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação, 
Comissão de Avaliação e palestrantes convidados.

Atividades mensais

Frequência mensal – Deverá ser entregue impresso no DEP 
até o 2º dia útil do mês subsequente, assinada pelo 
orientador (c/carimbo) e orientando. 

JANEIRO

-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), SOMENTE até o mês de novembro 2016.

-Todos os bolsistas deverão participar das 
atividades programadas, incluindo o seminário de 
avaliação parcial e o Congresso PAIC, sendo estas 

últimas atividades obrigatórias.

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

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

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 

Forma de Benefício da Bolsa:
O benefício das bolsas está condicionado ao cumprimento 

das atividades aprazadas neste calendário e 
comprovação da frequência mensal do bolsista.

Orientações e Obrigações

- Lançamento do Edital em 04/04/2017 
- Inscrições: 04/04 a 08/05/2017
- Resultados: 31/05/2017
- Implementação: 13/06 a 14/07/2017

PAIC-FMT-HVD 2016/2017

Apresentar 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.

1ª Reunião com bolsistas, orientadores, comissão 
institucional e a diretoria da FMT-HVD
Data: 19/08/2016 (sexta-feira)
Local: Sala 03 (FMT-HVD)
Horário: 14 às 15h

2ª Palestra: O que é fazer pesquisa?
Data:31/08/2016 (quarta-feira)
Palestrante: Prof. Dr. Marcus Lacerda
Local: Sala 03 (FMT-HVD)

Horário: 15:00 às 16:00h

Mini-Curso: Como analisar dados?
Data:16/09/2016 (sexta-feira)
Palestrante: Vanderson de Souza Sampaio
Local: Sala 03 (FMT-HVD)
Horário: 14 às 17:00h

AGOSTO/2016

1) Palestra: Como apresentar dados?

Palestrante: Camilla Helena Botto

Data:17/02/2017 (sexta-feira)
Local: Sala 03 (FMT-HVD)
Horário:14 às 17:00h

SETEMBRO/2016

JULHO/2017

AGOSTO/2017
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