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O professor Carlos Eduardo Leal Vidal torna públicoeste edital referente à seleção de 
estudantes de graduação da Faculdade de Medicina de Barbacena para bolsas 
deiniciação científica no projeto: “Mortes por Desespero – Revisão Narrativa”. 
(resumo do projeto consta no final desse Edital). 

 

1. DO OBJETIVO 
 
Este Edital visa oportunizar a participação de discentes da graduação do Curso 
deMedicina da FAME/FUNJOBE no Programa de Iniciação Científica (PIC), 
favorecendoo envolvimento do aluno em atividades de pesquisa que possibilitem a 
experiência e oaprendizado. 
 
2. DA NATUREZA 
2.1 A duração do PIC será de 12 (meses) a contar do início previsto para o mês 
deFevereiro de 2022. 
2.2 As atividades a serem desenvolvidas pelos (as) bolsistas serão orientadas pelo 
professor Carlos Eduardo Leal Vidal. 
 



3. DA BOLSA 
3.1 O presente Edital concederá 2 (duas) bolsas de iniciação científica, pelo período 
de10 (dez) meses pois nos meses de julho e janeiro a bolsa não é concedida ao aluno. 
A bolsa não é renovável. 
3.2 Os (as) bolsistas selecionados (as) terão direito a uma bolsa mensal no valor e 
formade pagamento estabelecidos pela faculdade para a realização das atividades 
vinculadasao projeto. 
3.3 A concessão da bolsa não gerará vínculo empregatício entre o (a) bolsista e 
aentidade concedente. 
 
4. ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1 O (a) candidato (a) à bolsa deve atender aos seguintes requisitos: 
4.1.1 Estar regularmente matriculado (a) no curso de graduação referido no item 1; 
4.1.2 Cursar o 3°, 4°, 5°, 6° ou 7º período do curso; 
4.1.3 Cumprir a carga horária de 12 (doze) horas semanais; 
4.1.4 Não ter vínculo empregatício nem ser beneficiado (a) por outra bolsa, durante a 
vigência do estágio; 
4.1.5 Não ter participado do PIC anteriormente; 
4.1.6 É importante que o discente tenha conhecimento dos idiomas inglês e espanhol 
(leitura), conhecimentos básicos de psicologia e filosofia e saiba efetuar pesquisa 
bibliográfica básica em bases de dados nacionais e internacionais. 
 
5. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
5.1 Período de inscrição: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021. 
5.2 As inscrições serão realizadas por meio da entrega dos documentos no NUPE da 
FAME, à secretária Valéria, no período descrito acima,das 8h às 11 h. 
5.3 Os documentos a serem entregues, em envelope devidamente lacrado, são: 
a) Formulário de inscrição preenchido (final do Edital); 
b) Cópia dos documentos: 
1. Comprovante da última matrícula, assinado pela Instituição; 
2. Cópia do histórico escolar atualizado; 
3. Currículo lattes atualizado (https://lattes.cnpq.br/); 
4. Poderão ser solicitados os comprovantes das informações constantes no currículo. 
 
6. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
6.1 O resultado da homologação das inscrições será divulgado pela coordenação do 
projeto no dia 06 de novembro de 2021, no site da FAME, na área NUPE / Pesquisa. 
6.2 As inscrições com documentação incompleta serão indeferidas no processo de 
homologação. 
 
7. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DASVAGAS 
7.1 O processo seletivo será realizado sob responsabilidade do professor orientador. 
7.2 A seleção constará de uma etapa eliminatória e duas etapas classificatórias: 

a) A primeira etapa, eliminatória, constará de prova escrita no valor de 10 pontos 
sobreo conteúdo constante no Anexo III deste edital e terá peso 3. Serão eliminados 
oscandidatos que obtiveram nota da prova escrita menor que 7,0. 
b) A segunda etapa, classificatória, constará da análise da documentação, histórico 



escolar e currículo lattes e terá peso 3. 
c) A terceira etapa, classificatória, constará de entrevista realizada pela docente 
responsável do projeto e terá peso 4. 
7.3 A prova escrita acontecerá no dia 08 de dezembro de 2021 (quarta-feira) às 9 
horase a lista com a classificação geral sairá no dia 09 de dezembro (quinta-feira) no 
site daFAME. O local da prova escrita será informado no próprio dia (favor se informar 
naportaria da faculdade). 
7.4 A entrevista será realizada com os candidatos aprovados na prova escrita (nota 
igualou superior a 7,0) e ocorrerá no dia 10 de dezembro(sexta-feira). Local: será 
divulgado no dia, dependendo da disponibilidade de salas de aula. horário: 9 horas. 
7.4 O não comparecimento na data e horário determinados para prova e 
entrevistaimplicará em eliminação do(a) candidato(a). 
7.5 Em caso de empate será utilizado o critério de maior nota da prova escrita para 
odesempate. Caso o empate persista, será selecionado(a) o(a) candidato(a) que tiver 
obtido melhor nota na entrevista e, persistindo, melhor nota no currículo. 
7.6 O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 14 de dezembro 
de2021 no site da FAME. 
 
8. CANCELAMENTO DA BOLSA 
8.1 A concessão da bolsa é cancelada quando: 
8.1.1 O(a) bolsista não apresentar as condições mínimas necessárias 
aodesenvolvimento do plano de trabalho, a critério do coordenador do 
projeto,devidamente justificado. 
8.1.2 A pedido do coordenador do projeto, se necessitar que o bolsista seja substituído 
aqualquer tempo, por desempenho insuficiente ou por outros fatores julgados 
pertinentes,devidamente justificados. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1 Os aprovados (02) no presente PIC passarão por um treinamentoteórico/prático 
sobre Revisão de Literatura e Busca de artigos em bases de dados paraentão dar início 
à parte das atividades que serão realizadas. 
9.2 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o 
processoseletivo e conhecimento do Regimento do PIC da FAME/FUNJOBE. 
9.3 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação 
detodos os atos referentes a este processo seletivo. 
9.4 A qualquer tempo, a Comissão de seleção poderá solicitar outros documentos 
quejulgar necessário. 
9.5 A falta de quaisquer dos documentos exigidos no item 5 ou a ocorrência 
defalsidade nas declarações apresentadas, bem como o descumprimento de qualquer 
atoexigido durante o processo seletivo, apurado durante ou após a seleção, implicará 
nocancelamento da inscrição do candidato ou desligamento imediato do bolsista(a), 
nãoexcluindo os efeitos legais e penalidades previstas na legislação brasileira. 
9.6 Casos omissos a este Edital serão julgados pelo coordenador do projeto. 
 

 

Barbacena, 29 de novembro de 2021. 
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Resumo/Abstract 

Introduction: The theme "Death bydespair" isrelativelyrecent in thefieldof mental 
health. The concepthasfactorsthat precede it 
andconsequencesthatcanbedirectlyrelated, so it 
isbroadandencompassesseveralaspectswithinsociety, especially in 
contextsmarkedbyinsecurityanddemand for success. Objectives: 
todiscusstheconceptof “death bydespair” andtheassociatedfactors, 
evaluatingthehistoricalcircumstanceandthethematicassociationswiththeincrease in the 
use ofpsychoactivesubstancesandtheneedto escape reality. Method: Thisis a narrative 
review 
oftheliteraturewiththeaimofascertainingthestateoftheartonthesubjectandanalyzingthe
possibleriskfactorsand/orvulnerabilitydeterminantsassociatedwith “Deaths byDespair”. 

 

Formulário de Inscrição no Programa de Iniciação Científica (PIC) 

Título do Projeto: “Mortes por Desespero – Revisão da Literatura”. 

Professor responsável: Carlos Eduardo Leal Vidal 
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Descreva brevemente arazão de seu interesseno PIC: 
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