VPPCB
Vice-Presidência de Pesquisa
e Coleções Biológicas
30ª REUNIÃO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 30ª RAIC – FIOCRUZ 2022

Regulamento
A Reunião Anual de Iniciação Científica da Fiocruz ocorre, anualmente, com
apresentação de trabalhos de bolsistas em sessões de comunicação oral ou
pôster, avaliados por Comissões de pesquisadores. Em virtude da pandemia
provocada

pelo

novo

coronavírus

(COVID-19),

não

serão

realizadas

apresentações e os(as) bolsistas serão avaliados através dos seus relatórios de
forma remota.
1. OBJETIVOS
1.1.

A

30ª

RAIC

tem

como

objetivo

proporcionar

avaliação

de

desempenho do(a) bolsista no período em curso através da exposição e
discussão dos trabalhos de iniciação científica (IC) e Iniciação Tecnológica (IT),
com vistas à avaliação do desenvolvimento dos projetos e ao intercâmbio de
experiências entre estudantes, pesquisadores e demais profissionais da
Fiocruz. Esta integração reforça a importância da iniciação científica e
tecnológica na construção do conhecimento e fortalece a sua inserção na
própria Instituição. Através deste processo o(a) bolsista terá acesso ao
ambiente de pesquisa da Fundação e incentivo a prosseguir estudos de pósgraduação.
Este evento é obrigatório aos alunos de IC (PIBIC/PIBITI) e a aprovação do(a)
bolsista pela Comissão Avaliadora da RAIC é aspecto decisivo para a
renovação da cota. Esta comissão é composta por pesquisadores doutores
externos e internos com ou sem bolsa de produtividade do CNPq.
2. INSCRIÇÃO ON-LINE
2.1. Período de inscrição: de 07 de março a 08 de abril de 2022.
2.2. A orientação para elaboração do relatório encontra-se na página
eletrônica do PIBIC/PIBITI Fiocruz www.pibic.fiocruz.br/raic.
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2.2.1 No ato da renovação o(a) bolsista estará automaticamente
inscrito na RAIC.
2.3. É fundamental que o trabalho seja classificado corretamente na
grande área, área e subárea de conhecimento do CNPq e vinculado ao estudo
desenvolvido pelo bolsista.
2.4. O trabalho deverá ser inscrito e apresentado, obrigatoriamente, em
Português. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, trabalhos em outro
idioma.
2.5. As informações contidas no resumo são de inteira responsabilidade
do(a) bolsista e de seu respectivo orientador, de forma que estes observem a
qualidade científica e gramatical do texto, e se o resumo retrata os resultados
do subprojeto do(a) bolsista.
2.6. Toda informação inserida no sistema no ato da inscrição é de
inteira responsabilidade do orientador, portanto, solicitamos atenção para
a qualidade da informação fornecida. Os documentos (certificado, ficha de
avaliação etc.) serão emitidos a partir dos dados inseridos no sistema on-line
de inscrição e a Coordenação Executiva do PIBIC/PIBITI se reserva o direito de
não realizar correções posteriores de certificado por motivo de erro de
dados.
2.7. Os alunos da etapa avançado do Programa de Vocação Científica –
Provoc e os alunos do Programa de Iniciação Científica – PIC da EPSJV NÃO
REALIZARÃO inscrição pelo sistema da Raic. As coordenações dos Programas
(Provoc e PIC) enviarão para a coordenação do Pibic lista com os dados dos
estudantes para emissão de certificado de participação no evento.
2.8. Os resumos inscritos estarão disponíveis na página eletrônica do
evento www.pibic.fiocruz.br/raic.
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3. CRONOGRAMA SERÁ DISPOSTO POR DATA DE REALIZAÇÃO
Realização das avaliações: será no período de 01 de maio a 30 de maio de
2022 em toda Fiocruz.
Atividade

Data
De: 07 de março a 08 de abril de

Inscrição na RAIC
Período

2022

de

avalição

on-line

RAIC

de

abertura

on-line

RAIC

De: 01 a 30 de maio de 2022

FIOCRUZ
Palestra
FIOCRUZ

05 de maio de 2022

4. PARTICIPAÇÃO
4.1. A participação é OBRIGATÓRIA para todos os(as) bolsistas
vigentes do PIBIC/PIBITI – FIOCRUZ/CNPq. É fortemente recomendada a
participação de bolsistas Edital IC CNPq, de iniciação científica (IC) e iniciação
tecnológica (IT) financiados por outras agências de fomento, inclusive do
Programa de Estágio Curricular (PEC), sendo que essas categorias não serão
inscritas através do sistema on-line PIBIC/PIBITI.
4.2. A palestra de abertura será o conteúdo necessário para avaliação do
último modulo dos cursos (a ser divulgado em breve) que será disponibilizada
no nosso sistema, durante o mês de maio, que irá pontuar até 5 pontos no
processo de renovação de 2022/2023.
4.3. Ficará a cargo de cada Unidade a participação de bolsistas de IC e IT
que não pertencem aos quadros de bolsistas CNPq, mas estejam vinculados a
Programas de IC e IT de Instituições de fomento à pesquisa ou de Centros de
Pesquisa. Tal participação estará condicionada à entrega do relatório escrito,
cujo modelo se encontra na página eletrônica do PIBIC/PIBITI Fiocruz www.pibic.fiocruz.br/raic.
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4.4. Os alunos da etapa avançado do Programa de Vocação Científica –
Provoc da EPSJV apresentarão seus trabalhos através da gravação de vídeos a
serem elaborados e divulgados no site da EPSJV, no segundo semestre. As
instruções para a elaboração dos vídeos serão encaminhadas posteriormente,
por e-mail aos estudantes e seus respectivos orientadores pela coordenação do
Provoc. Ratificamos que os estudantes não acessarão o sistema de inscrição da
Raic conforme item 2.7 deste regulamento.
4.5. Os alunos do Programa de Iniciação Científica – PIC da EPSJV
apresentarão seus trabalhos em sessões temáticas através de plataforma
virtual. As sessões serão organizadas pela coordenação do Programa e as
instruções serão encaminhadas posteriormente, por e-mail aos estudantes e
orientadores. Ratificamos que os estudantes não acessarão o sistema de
inscrição da Raic conforme item 2.7 deste regulamento.
4.6. É vedada a participação de bolsistas de iniciação científica e
iniciação tecnológica não vinculados a Fiocruz.
4.7. É vedada a participação de bolsistas de iniciação científica e
iniciação tecnológica não vinculados a Fiocruz.
4.8. O parecer da RAIC será utilizado como instrumento avaliativo no
processo de renovação de bolsa PIBIC e PIBITI do processo seletivo de 20222023.
5. COMPROMISSOS DO(a) BOLSISTA
5.1. Bolsistas substitutos que iniciem em fevereiro devem incluir relatório
do egresso no sistema.
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5.2. Os(as) bolsistas novos implementados a partir de fevereiro,
advindos do banco de reserva, poderão apresentar seu subprojeto caso ainda
não tenham obtido resultados.
6. COMPROMISSOS DO(a) ORIENTADOR
6.1. Orientar o(a) bolsista nas diferentes fases de preparação do trabalho
para apresentação dos resultados.
6.2. Participar da organização e da execução da Reunião Anual, como
avaliador de trabalhos, sempre que solicitado, conforme normas estabelecidas
pelo CNPq.
6.3. Verificar, com antecedência, com a Coordenação de Iniciação
Científica e Tecnológica da Unidade se a apresentação do trabalho do(a)
bolsista

poderá

infringir

eventuais

direitos

de

propriedade

intelectual

resultantes do projeto de pesquisa ao qual está vinculado. Caso isso ocorra,
consultar o Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT, da respectiva unidade.
7. COMPROMISSOS DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO PIBIC/PIBITI
7.1. Divulgar o evento e estimular a participação de todos.
7.2. Ministrar treinamento de utilização do sistema da RAIC aos
responsáveis pelo sistema nas unidades.
7.3.

Acompanhar todo o processo da RAIC juntamente com as

unidades.
8. COMPROMISSOS DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE
8.1. Divulgar o evento e estimular a participação de todos durante as
atividades.
8.2. As Coordenações do PIBIC/PIBITI irão organizar a RAIC em suas
respectivas unidades. As Coordenações deverão:
8.2.1. Convocar orientadores e bolsistas;
8.2.2. Certificar se os(as) bolsistas efetuaram a inscrição;
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8.2.3. Criar comissão de seleção interna;
8.2.4. Convidar avaliadores e associar os avaliadores aos
inscritos;
8.2.5. Comunicar a programação à Coordenação Executiva do
PIBIC/PIBITI para acompanhamento destas informações junto ao sistema da
RAIC.
8.2.6. Encaminhar aos avaliadores orientações sobre a avaliação
e acesso aos relatórios disponíveis no Sistema da RAIC, em período anterior ao
evento. Os avaliadores também irão receber na mesma ocasião o modelo de
ficha-parecer emitido via sistema on-line da RAIC.
8.2.7. Entregar no dia do evento, de acordo com a sessão, o
modelo de formulário de avaliação ao avaliador para ser utilizado durante a
avaliação.
8.2.8. Liberar os certificados para os inscritos que apresentarem
os trabalhos.
8.3. A Coordenação da Unidade indicará, para cada sessão, o Avaliador
responsável pela inclusão das avaliações no sistema da RAIC, que deverá ser
servidor ativo da Fiocruz.
8.4. É expressamente proibido que o orientador participe da comissão
Avaliadora de seu próprio bolsista.
8.5. Cabe à Coordenação do PIBIC/PIBITI e/ou NIT da unidade
providenciar o Termo de Sigilo a ser assinado pelos participantes da sessão
quando este for solicitado pelo orientador.
8.6. A Coordenação do PIBIC/PIBITI da unidade deverá certificar se o
avaliador preencheu o parecer on-line referente a avaliação do relatório e da
apresentação dos(as) bolsistas do CNPq, uma vez que, será considerada pelos
Comitês PIBIC/PIBITI, por ocasião do processo seletivo 2022.
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9. COMPROMISSOS DO AVALIADOR
9.1. Analisar o relatório do(a) bolsista, CV do(a) bolsista (com histórico e
matrícula) e a análise do projeto.
9.2. O Avaliador responsável pela inclusão das avaliações de cada
sessão deverá, no prazo máximo de 7 dias após o término do evento, no site
da RAIC - www.pibic.fiocruz.br e preencher o parecer on-line, incluindo texto
com comentários e parecer final e notas. Comentários devem ser redigidos de
forma clara para a correta compreensão dos interessados. A avaliação do
relatório, será considerada pelos Comitês PIBIC/PIBITI, por ocasião do processo
seletivo 2022.
10. SOBRE AVALIAÇÃO
10.1. Os(as) bolsistas serão avaliados por uma Comissão composta por
no mínimo, 3 (três) membros, com pelo menos 2 (dois) doutores. Os trabalhos
serão

avaliados

por

uma

única

Comissão,

composta

pelos

mesmos

participantes, buscando, assim, a emissão de um parecer final onde todos
opinem ao final dos trabalhos de cada período (manhã ou tarde).
10.1.1. Cada turno da RAIC deverá ser validado pela presença de
1(um) avaliador externo à Fiocruz, pesquisador doutor com ou sem bolsa de
produtividade CNPq ou equivalente.
10.2. Os seguintes critérios serão considerados:
Abertura

Palestra de abertura
Avaliação final do curso com te
Justificativa e relevância
Originalidade e Inovação

Subprojeto
Objetivos definidos
Metodologia
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Cronograma
Clareza dos objetivos e justificativa
Adequação da abordagem metodológica
Relatório
Conteúdo e consistência dos resultados
Discussão dos resultados

Obs: Na eventualidade do projeto não serem realizadas as práticas necessárias
ao desenvolvimento do projeto devido aos efeitos do Covid-19 o(a) bolsista
deverá justificar em cada item do relatório. O julgo do avaliador(a) deverá
considerar as circunstâncias de forma a não penalizar o(a) bolsista em vista da
adversidade atual
10.3. A avaliação dos(as) bolsistas do CNPq será considerada pelos Comitês
PIBIC/PIBITI, por ocasião do processo seletivo 2022.
Rio de Janeiro, 07 de março de 2022

Rodrigo Correa de Oliveira
Vice-Presidente de Pesquisa e Coleções Biológicas
VPPCB /FIOCRUZ
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