RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
Em atenção ao disposto no Edital n.º 06, de 30 de abril de 2018, publicado no DODF n.º
087, de 08 de maio de 2018, a BANCA EXAMINADORA designada TORNA PÚBLICO o
Resultado dos Recursos Interpostos do Processo Seletivo para formação de banco de
dados de projetos de pesquisa a serem apoiados pelo Programa de Iniciação Científica
(PIC/ESCS), mediante a concessão de Bolsas de Iniciação Científica da ESCS - IC/ESCS; e
pelo Programa Institucional Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq, mediante a
concessão de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico/CNPq – Seleção 2018/2019, na forma do Anexo Único.
1. A relação dos candidatos está ordenada por número de inscrição, projeto, resultado do
recurso e observação.

ANEXO ÚNICO
Nº
INSCRIÇÃO

PROJETO

RESULTADO

OBSERVAÇÕES

6

Educação em saúde para
estomizados: etapa 2

Descumpriu itens 4.4 e 4.7 :A candidata apresentou todos os anexos I, II, III, IV, V e VI
gravados em arquivo único, impossibilitando o envio do anexo II para a avaliação de mérito, por
INDEFERIDO estar identificado. Para garantir a imparcialidade da avaliação de mérito, os projetos são
avaliados às cegas, ou seja, a Comissão de Habilitação envia os projetos sem identificação para a
Comissão de Avaliação de Mérito.

37

Eventos adversos
maternos e neonatais em
um centro obstétrico do
Distrito Federal

Descumpriu itens 4.4 e 4.7 :A candidata apresentou em seu CD um documento gravado na pasta
“4.4.5” em formato diferente do PDF, apenas com o print de uma página de preenchimento, ou
INDEFERIDO
seja, de qualquer modo, não apresentou o comprovante certificado de cadastro no Diretório de
Grupos de Pesquisa do CNPq.

59

A percepção do docente a
respeito do processo de
ensino-aprendizagem nos
cenários de ensino e
integração ensino

O CD entregue pela candidata foi testado por esta banca em cinco desktops diferentes e um
INDEFERIDO laptop, apresentando a mesma mensagem: “como deseja usar este disco?”, o que só ocorre
quando a mídia está vazia.

60

Aprendizagem baseada em
problemas: análise da
INDEFERIDO Descumpriu item 4.4:A candidata não apresentou os anexos I e IV gravados em CD.
dinâmica tutorial com os 7
passos

66

Impacto de um programa
educativo no controle
glicêmico de uma
população de diabéticos
tipo 1

Descumpriu item 4.4:O candidato apresentou em seu CD o certificado de que o grupo de
pesquisa “Núcleo Interdisciplinar em Ciências da Saúde” está ativo no Diretório de Grupos de
Pesquisa do CNPq, porém, seu nome consta como pesquisador egresso do grupo, tendo sua
INDEFERIDO
participação acontecido no período de 07/05/2014 a 08/12/2017, conforme documento entregue
pelo próprio pesquisador. Desse modo, entende-se que o pesquisador não faz parte do grupo de
pesquisa atualmente, o que contraria o edital.

Nº
INSCRIÇÃO

PROJETO

RESULTADO

OBSERVAÇÕES

69

Avaliação do uso de
sacubitril/valsartana no
quadro clínico e qualidade
Descumpriu item 4.4: A candidata apresentou em seu CD um certificado de que o grupo de
de vida dos pacientes
INDEFERIDO pesquisa “Patologia Molecular”, do qual faria parte, está excluído do Diretório de Grupos de
portadores de insuficiência
Pesquisa do CNPq, conforme cópia do documento entregue pela própria pesquisadora.
cardíaca atendidos em um
hospital público do
Distrito Federal

70

Atenção às mulheres
vítimas de violência
sexual na rede de
segurança pública do DF

Descumpriu item 4.4: o edital solicita outros documentos no ato da inscrição, além dos
requisitos para ser orientador. O item 4.4 reza que “No ato da Inscrição, o(a) orientador(a) ou
procurador(a) deverá entregar a documentação listada nos subitens 4.4.1 a 4.4.5, além dos
INDEFERIDO
Anexos I, II, IV e VI (...), preenchidos e assinados, gravados no formato de arquivo PDF em CD
devidamente identificado. Cada documento deve ser identificado no CD pelo item
correspondente deste edi-tal(...)”.

71

Acesso ao serviço de
aborto legal em casos de
violência sexual no
Distrito Federal

Descumpriu item 4.4: o edital solicita outros documentos no ato da inscrição, além dos
requisitos para ser orientador. O item 4.4 reza que “No ato da Inscrição, o(a) orientador(a) ou
procurador(a) deverá entregar a documentação listada nos subitens 4.4.1 a 4.4.5, além dos
INDEFERIDO
Anexos I, II, IV e VI (...), preenchidos e assinados, gravados no formato de arquivo PDF em CD
devidamente identificado. Cada documento deve ser identificado no CD pelo item
correspondente deste edi-tal(...)”.

83

Lesão renal aguda,
necessidade de terapia de
substituição renal e
mortalidade em pacientes
internados em UTI

Descumpriu item 4.4:Considerando que o candidato apresentou nova documentação anexada ao
INDEFERIDO recurso, temos no item 4.7 o apontamento de que “É vedada a inscrição por fax, por via postal e
por correio eletrônico, assim como complementação documental após o ato da inscrição”.
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INSCRIÇÃO

PROJETO
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OBSERVAÇÕES

84

Distúrbio de sódio e do
potássio e mortabilidade
em pacientes idosos
internados em uma UTI

100

Avaliação da acurácia de
escore em pessoas com
câncer internados em uma
unidade de referência em
cuidados paliativos

109

Avaliação de tecnologia
Descumpriu item 4.4: Considerando que a candidata apresentou nova documentação anexada ao
em saúde: implantação do
INDEFERIDO recurso, temos no item 4.7 o apontamento de que “É vedada a inscrição por fax, por via postal e
time de resposta rápida em
por correio eletrônico, assim como complementação documental após o ato da inscrição”.
serviços de saúde

114

Profissionais de saúde na
prevenção das
arboviroses: um estudo
misto

Descumpriu item 4.4:Considerando que o candidato não apresentou o formulário anexo IV,
INDEFERIDO mesmo tendo apresentado os documentos comprobatórios para pontuação do referido anexo,
deixou de cumprir o solicitado no edital.

119

A aprendizagem baseada
em problemas nas
dinâmicas tutoriais do
curso de graduação em
Enfermagem da ESCS

Descumpriu item 4.4:A candidata apresentou no ato da inscrição o CD com o documento em
questão gravado em formato diferente do PDF, o que contraria o solicitado pelo edital.
INDEFERIDO Considerando que a candidata apresentou nova documentação anexada ao recurso, temos no
item 4.7 o apontamento de que “É vedada a inscrição por fax, por via postal e por correio
eletrônico, assim como complementação documental após o ato da inscrição”.

Descumpriu item 4.4:Considerando que o candidato apresentou nova documentação anexada ao
INDEFERIDO recurso, temos no item 4.7 o apontamento de que “É vedada a inscrição por fax, por via postal e
por correio eletrônico, assim como complementação documental após o ato da inscrição”.

DEFERIDO

Total de Pontos Anexo IV = 37,5 /Total de Pontos Anexo III = 47/ Pontuação total = 84,5

