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Regulamento 

 

1. Considerações gerais 

 

1.1. O Núcleo de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Medicina da UNILAGO (NPE) 

é o setor que atua na gestão das atividades de pesquisa vinculadas à Iniciação 

Científica, ao Trabalho de Conclusão de Curso e à Extensão Universitária, 

promovendo a divulgação do conhecimento científico.  

1.2. As Atividades de Pesquisa e Extensão são desenvolvidas de acordo com a 

política institucional, voltadas para o aprimoramento do processo de aprendizagem do 

corpo discente do curso médico, pautadas pela relevância, contextualização e ética.  

 

2. Dos objetivos 

 

2.1. Objetivo geral 

1. Desenvolver a produção e divulgação do conhecimento científico, interligando as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, promovendo o desenvolvimento de 

competências e habilidades de alunos e professores e estreitando a articulação da 

teoria com a prática. 

2.2. Objetivos específicos 

1. Desenvolver a produção e a publicação do conhecimento científico em Medicina e 

áreas correlatas. 

2. Estimular a integração do Corpo Discente do Curso de Medicina com a investigação 

científica, orientada pelo Corpo Docente. 

3. Estabelecer a fundamentação do pensamento científico e da metodologia do 

trabalho científico nas diversas áreas do conhecimento médico. 

4. Integralizar a formação do acadêmico de Medicina através do aprofundamento de 

temas relevantes e pertinentes à comunidade científica através de Projetos de 

Extensão pautados nas atividades desenvolvidas em Unidades Médicas, Estágios 

Supervisionados, Ligas Acadêmicas e com as propostas das disciplinas regulares do 

curso médico. 



5. Articular a Iniciação Científica com as linhas de pesquisa propostas pelo Curso de 

Medicina. 

6. Publicar, em Revista Científica Especializada, os resultados dos projetos 

desenvolvidos na Instituição. 

7. Consolidar o Ensino e a Pesquisa na formação do acadêmico do Curso de 

Medicina. 

 

3. Das Linhas de Pesquisa  

 

3.1. As linhas de pesquisa desenvolvidas deverão de ser compatíveis com as Áreas 

Temáticas de Pesquisa definidas periodicamente pelo NPE e pela Coordenação do 

Curso de Medicina da UNILAGO.  

 

3.2. Áreas Temáticas de Pesquisa propostas: 

3.2.1. Pesquisa Experimental 

3.2.2. Pesquisa Ciências Básicas 

3.2.2. Pesquisa Clínica e Cirúrgica 

3.2.3. Pesquisa em Saúde Pública e Epidemiologia  

 

3.3. Das prerrogativas de participação: 

3.3.1. As prerrogativas para a inscrição e desenvolvimento de Projetos de Pesquisa 

Oficiais deverão atender aos seguintes quesitos: 

a. Do Orientador: 

a.1. Ser membro do Corpo Docente da Faculdade de Medicina da UNILAGO ou estar 

vinculado formalmente ao Curso de Medicina da Instituição e ao NPE. 

a.2. Possuir experiência comprovada na área de pesquisa. 

a.3.Possuir Título de Mestre ou Doutor em Programa de Pós-Graduação 

reconhecido. 

b. Do Orientado: 

b.1.Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Medicina da UNILAGO. 

b.2.Disponibilizar carga horária mínima de 2 horas semanais para o desenvolvimento 

dos projetos propostos.  

c. Do projeto:  

c.1. Ser proposto diretamente por membro do Corpo Docente da Faculdade de 

Medicina da UNILAGO, formalmente vinculado ao Curso de Medicina da Instituição e 

ao NPE. 



c.2. Representar a Instituição como sede da pesquisa ou parceira na pesquisa, 

integralizada na publicação.  

c.3. Atender às normas estabelecidas para elaboração e apresentação da proposta, 

conforme estabelecido pela Instituição. 

c.4. Receber aprovação emitida pelo Comitê de Ética em Pesquisa/Comissão de Ética 

no Uso de Animais da Instituição. 

 

4. Das atribuições  

 

4.1. Do Orientador:  

4.1.1. Orientar a realização do projeto de pesquisa e seu encaminhamento ao Comitê 

de Ética em Pesquisa/Comissão de Ética no Uso de Animais. 

4.1.2. Gerenciar o andamento do projeto de pesquisa e garantir o acompanhamento 

das atividades vinculadas ao mesmo projeto. 

4.1.3. Garantir o encaminhamento de relatório mensal ao NPE. 

4.1.4. Garantir o cumprimento do Cronograma proposto no projeto de pesquisa 

4.1.5. Informar intercorrências que comprometam o andamento e a finalização do 

projeto. 

4.1.6. Garantir a publicação dos dados obtidos na finalização da pesquisa. 

 

4.2. Do Orientado: 

4.2.1. Redigir o projeto de pesquisa a ser apresentado oficialmente. 

4.2.2. Desenvolver as atividades propostas no projeto dentro do cronograma 

estabelecido. 

4.2.3. Redigir relatório mensal das atividades desenvolvidas. 

4.2.4. Elaborar e apresentar, sob a orientação do docente responsável, trabalhos em 

eventos ou congressos.  

4.2.5. Guardar sigilo das informações relativas à pesquisa, durante seu 

desenvolvimento. 

 

4.3. Do Supervisor do NPE: 

4.3.1. Encaminhar o cronograma geral do programa aos orientadores e docentes. 

4.3.2. Atualizar e gerenciar as linhas de pesquisa propostas pelos docentes. 

4.3.3. Gerenciar o andamento e o cumprimento das atividades dos projetos propostos. 

4.3.4. Elaborar relatório periódico das atividades vigentes à Coordenação do Curso de 

Medicina.  

4.3.5. Realizar as reuniões estabelecidas no cronograma do NPE. 



5.  Dos projetos de pesquisa 

 

5.1. Os projetos de pesquisa só serão aceitos oficialmente no NPE após a submissão 

e aprovação pelo Comitê de Ética/Comissão de Ética no Uso de Animais. 

5.2. Os orientadores deverão cadastrar, no mínimo, um projeto de pesquisa junto ao 

NPE. 

5.3. O encaminhamento dos projetos será feito em fluxo contínuo, através de 

formulário próprio, disponibilizado pela Secretaria do Curso de Medicina.  

 

6. Da publicação 

 

A Faculdade de Medicina da UNILAGO dispõe de Revista Científica Especializada 

como instrumento oficial de publicação científica.  

 

 

____________________________ 

 

São José do Rio Preto, 

12 de Abril de 2016. 


