
 
 

 

EDITAL Nº 064/2018 

 
 

INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA O 

PROGRAMA INICIAÇÃO CIENTÍFICA SOBRE O REGISTRO BRASILEIRO DE 

PACIENTES AGUDOS CRÍTICOS  

Registry Of Acute meDical Emergencies in Brazil (ROAD-Brazil) 

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

suas atribuições e por deliberação 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 Pompeia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado na 

Rua Raul Pompeia nº 144, Bairro Pompeia, 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 sobre o REGISTRO BRASILEIRO DE 

PACIENTES AGUDOS CRÍTICOS, conforme baixo: 

 

I - DOS OBJETIVOS 

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

como bolsistas do Programa de Iniciação Científica (IC) - desconto de 20% na 

mensalidade enquanto durar a iniciação científica – no projeto REGISTRO BRASILEIRO 

DE PACIENTES AGUDOS CRÍTICOS desenvolvido no Instituto do Coração (InCor), 

Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) 

e no Hospital Totalcor que terá a parceria do Centro Universitário São Camilo – SP. A 

orientação do programa de IC estará a cargo do Dr. Pedro Gabriel Melo de Barros e Silva. 

• Objetivos da Iniciação Científica: 

• Desenvolver no aluno noções de método e raciocínio científico: delineamento de uma 

pergunta cientifica, população a ser estudada, coleta de dados, análise, reportar 

resultados, escrita do manuscrito e preparação de pôster para congresso (preparar para 

apresentação de dados oral, se for o caso) 

• Aprender a pesquisar a literatura científica 

 

 



 
 

II - DA INSCRIÇÃO 

• Período: de 04 a 10 de outubro de 2018. 

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

 

III - DAS VAGAS 

Serão selecionados 2 (dois) alunos bolsistas, sendo que as vagas deverão ser 

preenchidas obrigatoriamente por alunos do Curso de Medicina do Centro Universitário 

São Camilo – SP. 

 

IV - DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS 

Prof. Dr. Pedro Gabriel Melo de Barros e Silva (Coordenador do Curso de Medicina do 

Centro Universitário São Camilo). 

 
V - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

• Ser aluno regularmente matriculado entre o 4º e o 6º semestre* do Curso de Medicina 

do Centro Universitário São Camilo em 2018/02.  

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

• Ter disponibilidade para atuar no Hospital Totalcor ou no HCFMUSP ao menos uma vez 

por semana, em horários variados (a definir após seleção – conforme o período livre do 

semestre em curso); 

• Idealmente ter disponibilidade de desenvolver atividades nas férias – requisito não 

obrigatório, mas o melhor período para desenvolver coleta de dados do projeto. 

• 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 1) 

Dada a especificidade dos temas desenvolvidos no Programa de Iniciação Científica, 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 medicina@saocamilo-sp.br , o assunto do e-mail 

deverá ser, obrigatoriamente, "ROAD Brazil – Inscrição para  IC 2018/2019". 

 até 17 de outubro de 2018, arquivo de Word (.doc ou .docx) contendo: 

 

1. Escrever 3 textos, conforme as orientações abaixo (tamanho excluindo as referências 

bibliográficas segue descrito abaixo):  

• texto 1* (máximo 1 página, fonte 12, times new roman) – : Alterações de troponina em 

miocardite (diferenças em relação à síndrome coronária aguda);  

• texto 2* (máximo 1 página, fonte 12, times new roman) – Estratificação de risco em 

pacientes com Takotsubo. 

• texto 3 (máximo 1 página, fonte 12, times new roman) – Porque você deseja fazer essa 

iniciação cientifica, como você acha que aprendizado de método científico pode ajudá-

lo sendo clínico (ou pesquisador). 

 

* Nos textos 1 e 2 escrever sobre importância do tema (um parágrafo incluindo 

informações sobre incidência/prevalência) e lacuna do conhecimento (qual 

informação ainda não está clara na literatura). Colocar 5 a 10 referências. Os textos 

devem ser originais (de autoria do aluno), um resumo do entendimento do aluno 

sobre o assunto. 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). 

 
1. 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. 

 
2. Projeto de pesquisa: 

 
• Os alunos irão tomar parte no projeto de pesquisa entitulado: “REGISTRO 
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BRASILEIRO DE PACIENTES AGUDOS CRÍTICOS”, já aprovado pelo comitê de etica 

do HC (SDC 4528/17/028), desenvolvendo subprojetos dentro do tema a serem 

delineados junto com o aluno após processo seletivo. Nestes subprojetos, o Centro 

Universitário São Camilo será instituição co-participante.  

 
B. Análise curricular (peso 1) 

O candidato deverá enviar, juntamente com o exposto acima, até 17 de outubro de 2018, 

para o e-mail medicina@saocamilo-sp.br, seu currículo acadêmico / científico, que poderá 

conter: 

• Participaçãõo 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 currículo. 

 
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 em 22 e 23 de 

outubro 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). 
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ATENÇÃO: Data, horário e local da entrevista serão divulgados aos candidatos 

inscritos, por e- mail, no dia 19 e 20 de outubro, em resposta aos textos e currículos 

enviados. As entrevistas serão nos dias 22 e 23 de outubro. 

 
Serão selecionados os 4 (quatro) 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 
 

Para cada um dos itens (avaliação escrita, currículo, entrevista) acima será atribuída uma 

nota de 0 (zero) a 10 (dez) e a nota final do candidato será composta por sua média. 

O resultado (candidatos selecionados e lista de espera) será divulgado em 05 de 

novembro de 2018, por e-mail pessoal e 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, a 

partir de dezembro de 2018, 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; 

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

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 trimestrais 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 e da COSEPE. 

 

Para desenvolvimento do projeto em 2019-1, o aluno deverá estar regularmente 

matriculado no período vigente. 

 
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%) e estar 

devidamente regularmente matriculado no semestre vigente. 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 como bolsista, sem qualquer vínculo empregatício com 

as instituições envolvidas (Centro Universitário São Camilo, Hospital Totalcor e 

HCFMUSP). 

 
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, 04 de outubro de 2018.  

Mônica Gomes Abel 

Secretária Geral 

 


