
 
EDITAL Nº 009/2017 

 

INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA O 

 PROGRAMA INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM CARDIOLOGIA DO INSTITUTO DANTE 

PAZZANESE DE CARDIOLOGIA (IDPC) 

 

Mônica Gomes Abel, Secretária Geral do Centro Universitário São Camilo, no uso de suas 

atribuições e por ordem da Profa. Dra. Margareth Zabeu Pedroso, Pró-reitora Acadêmica 

do Centro Universitário São Camilo – Campus Ipiranga, inscrito no CNPJ nº 

58.250.689/0012-45, situado na Avenida Nazaré nº 1501, Bairro Ipiranga, São Paulo, SP 

e Campus Pompéia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado na Rua Raul 

Pompéia nº 144, Bairro Pompéia, São Paulo, SP, mantido pela União Social Camiliana, 

torna público o presente EDITAL que regerá o Processo de Inscrição e Seleção para o 

Projeto de Iniciação Científica em Cardiologia do Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia (IDPC) conforme baixo: 

 

 

I - DOS OBJETIVOS 

O presente edital tem como objetivo a seleção de alunos de graduação para participação, 

como voluntários, do Programa de Iniciação Científica (IC) em Cardiologia do Instituto 

Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC), em parceria com o Centro Universitário São 

Camilo – SP. A orientação do programa de IC estará a cargo do Dr. Marcelo Ferraz 

Sampaio, do IDPC 

 

II - DA INSCRIÇÃO 

• Período: de 07 a 18 de março de 2017. 

• Local: Central de Atendimento (Ipiranga ou Pompeia). 

 

III - DAS VAGAS 

Serão selecionados 3 (três) alunos voluntários, sendo que as vagas deverão ser 

preenchidas obrigatoriamente por alunos do Curso de Medicina do Centro Universitário 

São Camilo – SP. 



 

IV - DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS 

Profª. Marcia Maria Gimenez (Assessoria de Extensão e Pesquisa do Centro Universitário 

São Camilo), Dra. Dayse Maria Lourenço (Coordenadora do Curso de Medicina do Centro 

Universitário São Camilo), Dr. Pedro Gabriel Melo de Barros e Silva (Coordenador Adjunto 

do Curso de Medicina do Centro Universitário São Camilo) e Dr. Marcelo Ferraz Sampaio 

(Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia). 

 

V - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

• Ser aluno regularmente matriculado entre o 2º e o 5º semestre do Curso de Medicina 

do Centro Universitário São Camilo em 2017/01; 

• Estar de acordo com os critérios de seleção discriminados neste edital; 

• Ter disponibilidade para atuar no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia ao menos 

uma vez por semana, em horários variados (a definir após seleção – conforme o 

período livre do semestre em curso); 

• Não apresentar pendências em disciplinas de semestres anteriores e/ou carga horária 

de matrícula em disciplinas e módulos maior que 600 horas no semestre letivo em 

vigente. 

 

VI - DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO (COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

NECESSÁRIAS) 

 

A. Avaliação escrita (peso 3) 

Dada a especificidade dos temas desenvolvidos no Programa de Iniciação Científica em 

Cardiologia do IDPC, a avaliação teórica presencial estará formatada pela apresentação 

de material de própria autoria do aluno, elaborada após levantamento bibliográfico e 

estudo, conforme exposto abaixo.  

 

O aluno deverá enviar, para o e-mail marcia.gimenez@saocamilo-sp.br, até 29 de março 

de 2017, arquivo de Word (.doc ou .docx) contendo: 

 

1. Dois (2) textos, conforme as orientações abaixo: 

 

• Os textos devem abordar os temas: texto 1 - Calcificação Cardiovascular; e texto 2 - 

Aplicação da Genética na Cardiologia. 
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• Os textos devem contemplar os aspectos que o aluno julgar fundamentais para o bom 

entendimento e discussão dos temas propostos. 

• Cada um dos textos deve, obrigatoriamente, possuir um título, escolhido pelo aluno. 

• Os textos devem ser originais (de autoria do aluno). A presença de cópias, integral ou 

parcial, de outros textos constitui critério automático de desclassificação. Do mesmo 

modo, não serão aceitos textos já apresentados ou publicados em outros contextos 

(trabalhos, seminários, simpósios, congressos ou outras situações acadêmicas e 

científicas). 

• Cada texto deverá possuir, no máximo, 2 (duas) páginas (excluindo as referências 

bibliográficas).  

 

2. Referências bibliográficas: 

 

• As referências bibliográficas para cada um dos textos devem ser elaboradas de acordo 

com as normas de elaboração de trabalhos acadêmicos (ABNT ou Vancouver), em 

página separada. 

 

3. Projeto de pesquisa: 

 

• Com base nos textos elaborados, o aluno deverá redigir, em página a parte, uma 

proposta de projeto de pesquisa (incluindo título, questão de pesquisa, objetivos e 

sugestão de metodologia). 

 

O assunto do e-mail deverá ser, obrigatoriamente, "IDPC – Inscrição para projeto  

2017". 

 

Os arquivos serão avaliados de acordo com adequação às normas ortográficas vigentes e 

às normas de elaboração de trabalhos acadêmicos (ABNT ou Vancouver), coerência, 

coesão, capacidade de síntese e de desenvolvimento dos temas propostos, qualidade 

das referências bibliográficas selecionadas, originalidade na elaboração do projeto de 

pesquisa.  

 



B. Análise curricular (peso 1) 

O candidato deverá enviar, juntamente com o exposto acima, até 29 de março de 2017, 

para o e-mail marcia.gimenez@saocamilo-sp.br, seu currićulo acadêmico / cientif́ico, que 

poderá conter: 

 

• Participação em cursos, congressos, simpósios e jornadas; 

• Participação em Ligas ou Congressos Acadêmicos; 

• Atividades de Monitoria; 

• Elaboração de capítulos de livros e/ou artigos científicos; 

• Participação em estágios extra-curriculares; 

• Participação em Iniciações Cientif́icas; 

• Atuação prévia no mercado de trabalho; 

• Participação em ONGs ou outras atividades de voluntariado; 

• Participação em diretorias de órgãos acadêmicas; 

• Participação em atividades esportivas e competições. 

 

Essas informações serão analisadas em conjunto com o histórico escolar da graduação e 

apresentação do curriculo.  

 

Todas as atividades presentes no currículo devem conter data de início e término, as 

atividades atuais devem estar em destaque. As mesmas informações também devem 

constar no currículo lattes do candidato. Para elaboração do currículo lattes acessar: 

lattes.cnpq.br (link "Cadastrar novo currículo"). 

 

C. Entrevista (peso 1) 

A entrevista será realizada com a Assessoria de Extensão e Pesquisa e compreende a 

avaliação do aluno quanto às suas habilidades e atitudes para a função (disponibilidade 

para desenvolver o projeto de pesquisa, expressão em língua portuguesa, capacidade de 

comunicação, postura ética, capacidade de trabalhar em grupo e conhecimento de Língua 

Inglesa). 

 

Para cada um dos itens acima será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) e a nota 

final do candidato será composta por sua média (de acordo com o respectivo peso, 

estipulado após cada item).  
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Data, horário e local da entrevista serão divulgados aos candidatos inscritos, por e-

mail, em resposta aos textos e currículos enviados. 

 

Serão selecionados os 3 (três) primeiros candidatos. Os demais permanecerão, em 

ordem decrescente de nota, em lista de espera, podendo ser convocados em caso de 

desistência ou impedimento de algum dos candidatos selecionados.  

 

O candidato que não cumprir um ou mais dos itens acima descritos será automaticamente 

excluído do processo de seleção, sem possibilidade de recurso. 

 

VII - DO RESULTADO 

O resultado (candidatos selecionados e lista de espera) será divulgado em 26 de abril de 

2017, no site www.saocamilo-sp.br/novo/servicos/secretaria.php (link "Secretaria – 

Resultados") e nos murais da Instituição. 

  

VIII - DA ATIVIDADE DO ALUNO NO PROJETO 

O aluno deverá executar atividades administrativas e educativas relacionadas ao projeto, 

tais como: 

 

• Pesquisa de temas propostos em bases de dados e outras fontes bibliográficas de 

literatura médica; 

• Pesquisa, análise e compilação de dados colhidos em prontuários e durante a pesquisa; 

• Eventual acompanhamento de consultas médicas, cirurgias e outros procedimentos; 

• Tabulação de dados diversos; 

• Acompanhamento de reuniões de equipe e desenvolvimento do projeto; 

• Elaboração de textos sobre o desenvolvimento e resultados obtidos; 

• Reuniões periódicas com o orientador; 

• Contato e reuniões com os demais membros da equipe de pesquisa; 

• Composição e organização de prontuários dos sujeitos de pesquisa; 

• Participação de aulas e discussões clínicas sobre temas diversos em cardiologia. 

 



As atividades serão melhor detalhadas após a seleção e poderão incluir outras funções, 

de acordo com o desempenho do aluno. 

 

O aluno deverá elaborar relatórios mensais das atividades realizadas. Os relatórios serão 

enviados via pastas de compartilhamento on-line, disponibilizadas pelos coordenadores 

do projeto após a inclusão no grupo de trabalho. Os relatórios deverão ser 

confeccionados mesmo na ausência de atividades, sendo que os mesmos devem 

justificar o caso.  

 

Ao final de cada semestre, o aluno deverá elaborar, ainda, um relatório geral de suas 

atividades no período, que será submetido a avaliação do orientador, da coordenação 

geral de graduação e da pró-reitoria acadêmica. 

 

IX - DO REGIME DE TRABALHO 

O regime de trabalho será de 4 (quatro) horas presenciais por semana. Este período 

não deverá interferir nas atividades curriculares regularmente ofertadas pelo Curso de 

Medicina do Centro Universitário São Camilo. De acordo com a necessidade, o trabalho 

presencial poderá ser substituído por trabalho remoto, previamente combinado com os 

coordenadores do projeto e apenas após autorização dos mesmos. 

 

Não estão incluídas nas 4 (quatro) horas estipuladas o tempo despendido com pesquisa 

e/ou estudo pessoais, tempo tomado com contatos telefônicos e  tempo de deslocamento. 

 

Eventuais alterações de cronograma ou horário serão previamente comunicadas e 

discutidas entre os coordenadores e alunos participantes, tendo sempre em vista o bom 

aproveitamento global de todas as partes envolvidas. 

 

Para a permanência no projeto, será necessária presença integral (100%). Ficam 

justificadas faltas em caso de doença ou falecimento de familiares. 

 

Não está prevista liberação ordinária pelo Centro Universitário São Camilo para a 

realização das atividades relacionadas ao projeto de pesquisa. Fica a cargo do aluno a 

adequação de seus horários para que suas atividades curriculares não sejam 

comprometidas. 

 



 
O aluno exercerá suas atividades voluntariamente, sem qualquer vínculo empregatício 

com ambas as instituições (Centro Universitário São Camilo e Instituto Dante Pazzanese 

de Cardiologia). 

 

A permanência mínima do aluno no projeto será de um (1) ano, podendo ser renovada de 

acordo com o desempenho do aluno e avaliação do orientador. A ocorrência de sanções 

disciplinares aplicadas ao aluno durante o período em que se encontra no programa de 

iniciação científica automaticamente desvincula o aluno do programa, independente do 

tempo decorrido. O aluno também poderá ser desvinculado precocemente do programa 

caso apresente desempenho insatisfatório, faltas sucessivas nas atividades propostas 

sem a devida justificativa ou cometa infração grave (indo contra os princípios éticos e o 

exposto nos termos de compromisso e confidencialidade a serem assinados). 

 

X- DO TERMO DE COMPROMISSO E CERTIFICADO  

O aluno assinará um termo de compromisso, bem como um termo de confidencialidade e 

sigilo, antes do início de suas atividades no projeto. 

 

O certificado será emitido ao aluno que cumprir suas atividades regulamente usando-se 

como critérios a assiduidade, o desempenho técnico-pedagógico, a responsabilidade, o 

compromisso, a entrega dos relatórios das atividades desenvolvidas e o respeito aos 

aspectos éticos. A emissão dos certificados será realizada apenas após a publicação dos 

resultados finais do estudo (tempo estimado em três anos, porém sujeito a alteração), 

independente do tempo de permanência do aluno no programa. 

 

 

PUBLIQUE-SE 

 

 

São Paulo, 07 de março de 2017. 

Mônica Gomes Abel 

Secretária Geral 

 



 

ANEXO 1 - MODELO PARA ARQUIVO 

 

 

TEXTO 1 (TEMA: CALCIFICAÇÃO CARDIOVASCULAR) 

Título: " ... " 

Desenvolvimento do tema (até 2 páginas): " ... " 

 

REFERÊNCIAS TEXTO 1 

De acordo com as normas de elaboração de trabalhos acadêmicos (ABNT ou Vancouver), 

em página separada. 

 

TEXTO 2 (TEMA: APLICAÇÃO DA GENÉTICA NA CARDIOLOGIA) 

Título: " ... " 

Desenvolvimento do tema (até 2 páginas): " ... " 

 

REFERÊNCIAS TEXTO 2 

De acordo com as normas de elaboração de trabalhos acadêmicos (ABNT ou Vancouver), 

em página separada. 

 

PROJETO DE PESQUISA 

(em página separada) 

Título: " ... " 

Questão de pesquisa: " ... " 

Objetivos: " ... " 

Sugestão de metodologia: " ... " 


