
  

 

 

 

AFYCIONADOS POR CIÊNCIA  

PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA 

Edição 2022 
 

 

Objetivos 
Ofertar bolsas para docentes, preceptores e discentes de 
todas as áreas do conhecimento para realização de projetos de 
pesquisa nas diversas áreas da saúde, desde que tenham interface  
com atenção básica em saúde. 
 
Público-alvo 
Docentes, preceptores e discentes de todas as áreas do conhecimento. 
 
Valor da bolsa 
O valor da bolsa para docentes será de R$1.000,00 (mil reais), mensal, durante 10 meses (agosto 
de 2022 a maio de 2023).  
O valor da bolsa para discentes será de R$ 500,00 (quinhentos reais), mensal, durante 10 meses 
(agosto de 2022 a maio de 2023). 
 

Vagas 
Serão destinadas para os cursos de graduação 18 vagas para docentes e 18 vagas para discentes 
com projetos de selecionado pelo edital.  
 
Requisitos 
O docente candidato à bolsa deverá estar com vínculo ativo no quadro funcional do UNIDEP; atuar 
há pelo menos 12 meses na IES e ter avaliação institucional no último ciclo igual ou superior a 4,0 
(quatro). 
 
O discente candidato à bolsa deverá estar adimplente com suas obrigações estudantis e estar 
cursando até o antepenúltimo período de seu curso. 
 
O projeto de pesquisa deverá ter interface com Atenção Básica de Saúde e estar de acordo com 
o Projeto Pedagógico do Curso e/ou estar vinculado a uma linha de pesquisa, projeto de extensão, 
projeto de iniciação científica, grupos de pesquisa e trabalho resultado de orientação de TCC. 
 

Inscrições UNIDEP até 09 de maio de 2022 
  
Documentos para inscrição 
Projeto de Pesquisa (contemplando os itens previstos no item 5.1.1 e 5.3.1 do edital); ficha de 
inscrição preenchida e assinada (conforme modelo padrão); cópia do RG e CPF (dos que pleiteiam 
bolsa); cópia de comprovante de endereço (dos que pleiteiam bolsa); cópia da frente do cartão 
bancário ou do cabeçalho do extrato (dos que pleiteiam bolsa). 



  

 

 
A Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica conferirá os documentos e encaminhará para a 
Pró-Reitoria de Graduação, a qual expedirá a carta de recomendação e encaminhará todos os 
documentos referentes ao processo para a Afya.  
 
Os documentos deverão ser enviados até o dia 09 de maio para a Coordenação de Pesquisa e 
Iniciação Científica do UNIDEP, unicamente através do e-mail graciela.gregolin@unidep.edu.br.  
 
Consulte o edital completo em https://www.unidep.edu.br/sites/pesquisa/editais  
 
Dúvidas? Procure pela Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica (Sala 26, Bloco F – PROPPEXII 
ou graciela.gregolin@unidep.edu.br). 
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