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A Diretoria de Gente & Gestão em conjunto com a Diretoria de Ensino e Diretoria de 

Inovação, área de Pesquisa e Extensão e Inovação das unidades de ensino da Afya 

Educacional, informa aos interessados que estarão abertas as inscrições para 

seleção e participação no projeto Qualifica Afya. 

 

VIGÊNCIA DO PROGRAMA: 01 de outubro de 2020 a 30 de março de 2021. 

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 22 de setembro de 2020 a 30 de setembro de 2020. 

 

DO NÚMERO DE VAGAS: serão selecionados 19 (três) discentes, nos termos 

deste Edital, para exercer atividades no âmbito do Programa do CENTRO DE 

INOVAÇÃO EMPREENDEDORISMO. Conforme tabela abaixo: 

 

DISCENTES: 

Pós Graduação IPEMED: SP, DF, RJ, MG, BA – 1 discente de cada unidade. 

Graduação Medicina: UNIDEP, UNIVAÇO, FMIT, UNIPTAN, UNIREDENTOR, 

FASAVIC, FASAITA, ITPAC PORTO, ITPAC PALMAS, UNITPAC, 

UNINOVAFAPI, IESVAP, FACIMPA, SÃO LUCAS – 1 discente de cada unidade. 

 

DISCENTES VOLUNTÁRIOS 

Graduação todos os cursos: 4 vagas – Afya; Pós graduação: 1 vaga 

 

DOCENTES: 

Os docentes com experiência em Certificação ONA poderão se candidatar para 

serem os facilitadores dos projetos e condução das atividades acadêmicas junto 

aos discentes. Serão selecionados 5 docentes para o Projeto. 

 

DO FOMENTO: A Afya se compromete a fornecer, mensalmente, bolsa no valor 

de R$ 800,00 (oitocentos reais) para o docente e de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) para o discente vinculado à instituição de ensino da Afya Educacional. As 

bolsas (tanto para docentes quanto para discentes) serão pagas por um período 

de 6 meses (outubro de 2020 à março de 2021), à partir da formaização da 

seleção. Os discentes receberão através de desconto no valor da mensalidade 

e os docentes junto à folha de pagamento. 



 

OBJETIVOS 

 

O projeto tem como objetivo proporcionar a participação de alunos e docentes 

de medicina, juntos, na construção de um projeto de pesquisa piloto para a 

criação dos PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DO PACIENTE que serão 

aplicados, na prática, dentro das unidades de atendimento Afya. 

 

Os protocolos serão desenhados e disponibilizados dentro de um ambiente 

digital e, após a conclusão, poderá ser ofertado pela Afya, com objetivo de 

despertar a vocação e desenvolver o pensamento científico dos estudantes em 

um projeto de desenvolvimento de empreendedorismo e inovação na área 

médica. 

 

 

 Despertar a vocação e desenvolver o pensamento científico  e de 

inovação mediante a participação de estudantes de graduação e pós 

graduação em projetos de desenvolvimento, empreendedorismo e 

inovação na área da saúde. 

 Consolidar a Política naiconal de pesquisa, extensão e inovação nos 

cursos das unidades de ensino vinculadas à Afya Educacional, reforçando 

a articulação entre graduação e pós-graduação, por intermédio da 

qualificação dos estudantes; 

 Estimular pesquisadores a inserirem estudantes nas atividades de 

pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo, integrando jovens 

em grupos de pesquisa, de forma a acelerar a expansão e renovação do 

quadro de pesquisadores e, consequentemente, estimular a produção 

científica e o envolvimento de novos orientadores; 

 Proporcionar ao bolsista a aprendizagem de técnicas e métodos de 

pesquisa e inovação, bem como estimular o desenvolvimento do pensar 

cientificamente da criatividade e inovação, decorrentes das condições 

criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa; 

 Contribuir para a formação do cidadão pleno, com condições de participar 

de forma criativa e empreendedora na sua comunidade buscando resolver 



 

os principais problemas sociais; 

 Contribuir para o desenvolvimento de estudantes estimulando a formação 

de cidadãos plenos, conscientes e participativos; o despertar da vocação 

científica e o incentivo a talentos potenciais, mediante sua participação 

em atividades de educação científica, orientadas por pesquisador 

qualificado. 

 Apoiar financeiramente os acadêmicos, docentes 

pesquisadores/orientadores envolvidos nas atividades de iniciação, 

pesquisa científica, atividades profissionais, empreendedorismo e 

inovação. 

 

REQUISITOS PARA OS DOCENTES ORIENTADORES PARTICIPAREM DO 

PROJETO: 

 

 Ter vínculo com unidades de ensino vinculadas à Afya Educacional 

exercendo a função de Docente de Ensino, com titulação mínima de 

mestre e ou cargos de gestão na área da saúde. 

 Ter experiência e vivência em Instituições de Saúde com Certificação 

ONA. 

 Não estar licenciado/afastado, por qualquer motivo no período de vigência 

da bolsa; 

 

REQUISITOS PARA DISCENTES PARTICIPAREM DO PROGRAMA: 

 

 Estar regularmente matriculado no curso de graduação e pós graduação 

IPEMED sendo uma instituição de ensino vinculada à Afya Educacional, 

nos semestres correspondentes ao período de vigência da pesquisa; 

 

DEVERES PARA OS DOCENTES ORIENTADORES PARTICIPAREM DO 

PROGRAMA 

 

 Orientar o estudante nas distintas fases do trabalho, obedecendo ao 

cronograma proposto, incluindo a elaboração e envio do Trabalho Final 



 

do grupo, organização de material para apresentação do trabalho em 

eventos e também nos anais das Jornadas cintíficas da Afya; 

 Acompanhar o estudante na apresentação do trabalho nas Jornadas 

Científicas da Afya; 

 Fazer referência a sua condição de docente de pesquisa científica nas 

publicações e trabalhos apresentados e fazer referência também à 

instituição de fomento o qual a ele pertença; 

 Incluir o nome do estudante, que tiver participação efetiva, na autoria dos 

trabalhos que venham a ser publicados em periódicos indexados e/ou 

trabalhos em anais de congressos; 

 Comprovar, a qualquer tempo, a produção científica, tecnológica ou 

artística, declarada no Currículo Lattes apresentado, por solicitação 

Diretoria de Ensino Afya; 

 Informar à Coordenação nacional do projeto, até o vigésimo dia de cada 

mês, os eventuais cancelamentos de bolsas e/ou substituição de 

estudantes de iniciação científica, com a devida justificativa e 

acompanhada do respectivo relatório das atividades realizadas pelo 

estudante no período; 

 Não repassar a orientação de seu(s) bolsista(s) e/ou voluntário(s) para 

outro docente/pesquisador, sob pena da perda da bolsa auxílio pesquisa. 

 

DEVERES PARA OS DISCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA 

 

 Dedicar no mínimo 6 horas semanais às atividades; 

 Dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa; 

 Apresentar, ao término da pesquisa, o trabalho final escrito de acordo com 

normas e prazos estabelecidos pela Diretoria nacional de Ensino; 

 Apresentar relatório de atividades parciais, devidamente assinado pelo 

orientador, caso sua participação no projeto Nacional de Certificações de 

Qualidade seja interrompida antes do término das atividades do plano de 

trabalho; 

 Participar das Jornadas Científicas sob a forma exigida pela coordenação 

do evento; 



 

 Fazer referência a sua condição de estudante de iniciação científica nas 

publicações e trabalhos apresentados e, no caso dos bolsistas, fazer 

referência também à instituição de fomento o qual a ele pertença; 

 Comunicar à Coordenação do Programa quaisquer eventuais problemas 

ocorridos durante a execução do plano de trabalho; 

 Comunicar imediatamente ao orientador caso não seja possível cumprir o 

seu plano de trabalho, por qualquer motivo; 

 Não se ausentar das atividades durante o período de execução do plano 

de trabalho; 

 Incluir o nome do professor orientador na autoria dos trabalhos que 

venham a ser publicados em periódicos indexados e/ou trabalhos em 

anais de congressos. 

 

PRODUTOS DO PROJETO 

 

Protocolos de segurança do paciente 

Disponibilização em ambiente digital 

Experiência extraordinária de aprendizagem  

 

DO CONHECIMENTO DO EDITAL 

 

Os docentes e discentes, ao se inscreverem, deverão assinar - 

REG.ENS.000_Declaração de ciência do Edital e disponibilidade - Declaração 

atestando ciência do Edital. Caso o projeto inclua a participação de discentes, 

estes também deverão assinar a declaração mencionada anteriormente. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DOCENTE ORIENTADOR 

 

 REG.ENS.000_Ficha de Inscrição Docente_Edital Projeto Qualifica 

 REG.ENS.000_Declaração de ciência do Edital e 

disponibilidade_Docente  

 Curriculum Vitae, modelo Lattes (CNPq) com as devidas cópias 

comprovadas; 



 

 Comprovação de experiência em Certificação ONA 

 Cópia colorida digital documento de identidade 

 Vídeo de Apresentação 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DISCENTE 

 

 REG.ENS.000_Ficha de Inscrição Discente_Edital Projeto Qualifica 

 REG.ENS.000_Declaração Não acúmulo de Bolsa 

 REG.ENS.000_Declaração de ciência do Edital e 

disponibilidade_Discente  

 Cópia colorida digital documento de identidade 

 Vídeo de Apresentação 

 

APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

As propostas devem ser entregues descritas via vídeo de até 4 minutos , 

conforme vídeo explicativo com no mínimo os seguintes itens: 

 Apresentação geral 

 Justificativa para ser escolhido 

 

CANAL DE COMUNICAÇÃO E SELEÇÃO 

 

qualifica@afya.com.br 

 

ANÁLISE E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

A conferência da documentação e homologação das inscrições será realizada 

pela área de Gestão e qualidade. Caso a solicitação não atenda aos requisitos 

deste edital, a inscrição não será homologada. 

A análise e julgamento das propostas serão realizados pela Comissão Interna 

do Projeto Certificações de qualidade: Diretoria de medicina, Gestão e 

Qualidade, Diretoria de Inovação. 



 

A Comissão Interna de Avaliação emitirá pareceres aprovando ou não 

aprovando observando a conexão entre os candidados e o escopo do Projeto. 

As propostas aprovadas constituirão a demanda qualificada e as propostas não 

aprovadas serão desclassificadas. 

 

CRONOGRAMA 

 

Inscrição: Envio por e-mail:Vídeo; Documentos  22/09/20 a 29/09/20 

Divulgação dos resultados parciais via e-mail 09/10/2020 

Divulgação dos resultados finais via e-mail 16/10/2020 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os casos omissos serão analisados pelas Diretorias: Ensino e Gente & Gestão. 

Toda a comunicação com o(s) docente(es) orientador(es) e com o(s) orientado(s) 

será feita via e-mail: qualifica@afya.com.br 

 

 

 

Emanuele Frade Brito 

Afya - Gestão e Qualidade  


