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1 RESUMO DO PROJETO 

 

A automedicação é ato de fazer uso de medicamentos sem prescrições ou orientações médicas, com o 

desejo de modificar o trajeto natural de sinais e sintomas das doenças, tornando-se um grave problema de 

saúde pública. Essa prática também é corrente entre estudantes dos cursos de graduação em saúde, como a 

enfermagem. Para mais, essa ação pode perpassar para após a formação, sendo contínua na atuação 

profissional sendo ocasionada por diversos fatores. Assim sendo, o objetivo desse estudo é analisar a 

prevalência da prática da automedicação pelos profissionais de enfermagem atuantes em unidades 

hospitalares e básicas de saúde do município de Caicó, interior do Rio Grande do Norte. Trata-se de um 

estudo transversal quantitativo. Para a coleta de dados, será utilizado um instrumento já validado e 

adaptado para a realidade do estudo, visando identificar a prevalência da prática da automedicação, além 

dos motivos que podem a ocasionar e os medicamentos mais consumidos sem prescrições médicas pelo 

público alvo. Em constância, será utilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE para 

garantia da proteção e anonimato do participante. Ressalta-se que só poderão participar dessa pesquisa os 

participantes que receberem o TCLE para preenchimento, bem como a explicação sobre o estudo. Este 

projeto será encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte visando a obtenção da aprovação. Destarte, a pesquisa obedecerá às suposições da Resolução 

466/2012, na qual retrata sobre estudos envolvendo seres humanos. Mediante a coleta e organizações dos 

dados, serão utilizados programas estatísticos, tais como a estatística descritiva para análise e organização 

dos resultados. 

Palavras-chave: Automedicação. Profissionais de Enfermagem. Saúde Mental. Unidades Hospitalares. 

Educação em Saúde. 

 

2 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

Nos primórdios do século XX, a prática da automedicação era comum pela população brasileira 

para tratar sintomas de doenças. Propagandas de medicamentos nacionais eram frequentes em meios de 

comunicação. Nos dias atuais não é diferente, visto que a sociedade imersa na era tecnológica é 

influenciada pela mídia por propagandas de medicamentos que garantem a cura ou/e soluções rápidas para 

diversos problemas de saúde. Assim, cria-se uma ligação entre a sociedade e ciência, promovendo uma 

identificação entre sofrimentos e cura por meio de medicamentos (DANTAS, 2010).  

 A automedicação é o ato de fazer uso de medicamentos sem prescrições ou orientações médicas 

(BRASIL, 1998). Essa realidade é considerada um problema de saúde pública, no qual os indivíduos 

automedicam-se sem buscar ajuda qualificada, utilizando-se de conhecimentos privativos ou por conselhos 

de amigos ou parentes (GALVAN; PAI; GUANILO, 2016). Além disso, é uma forma para o alívio 

imediato de alguns sintomas, mas esse ato pode ocasionar graves consequências (BIBLIOTECA 

VIRTUAL DE SAÚDE, 2012). 

 Segundo a Agência Nacional de Saúde Complementar (2018), os fármacos podem ser utilizados 

como prevenção, no diagnóstico, no tratamento de doenças e, no controle de sinais e sintomas, como a 

dor. Além disso, é válido salientar que a utilização desses deve ser feita por meio de orientações e 

prescrições de profissionais de saúde capacitados e autorizados. Porém, ainda que ocorra orientações 

corretas quanto ao uso de medicamentos, muitos os utilizam de forma incorreta.  
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 Apesar das recomendações e orientações feitas pelos profissionais de saúde à população sobre as 

possíveis consequências da automedicação, é possível analisar por meio de pesquisas nacionais que o ato 

ainda é bastante realizado, abrangendo assim uma grande parcela da população. No Brasil, 79% da 

população acima de 16 anos afirma tomar medicamentos sem prescrições médicas ou farmacêuticas 

(INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E QUALIDADE, 2018). Além disso, entre 2010 a 2017, 

foram notificados 565.271 casos por agente tóxico, sendo o medicamento o mais frequente, 

correspondendo a 298.976 (52,8%) do total dos casos. A automedicação correspondeu a 17.923 (15,15%) 

como circunstância dessas intoxicações (ANDRADE et al., 2020). 

A prevalência da prática da automedicação ocorre em sua maioria em indivíduos do sexo feminino, 

com a faixa etária de 20 a 39 anos. Acredita-se que essa prática seja mais frequente nas mulheres devido a 

determinadas influências, como o fato dessas sofrerem com maior intensidade de dores de cabeça e 

musculares, além de utilizarem analgésicos para alívio de dor em períodos menstruais (ARRAIS et al., 

2016). 

 Quanto à classe trabalhadora, evidenciando a área da saúde, o ato de se automedicar também é 

bastante frequente. É possível identificar, por meio da literatura, a periodicidade da prática da 

automedicação desde a graduação até a formação, e como profissionais da saúde. Em conformidade com 

alguns estudos, essa prática tem sido um hábito bastante realizado entre os estudantes universitários 

(ALVES et al., 2019; GALVAN; PAI; GUANILO, 2016). 

 A prática da automedicação entre os estudantes da área da saúde é considerada um importante 

problema de saúde pública, ocasionando um impacto preocupante. É observável que no Brasil essa prática 

é frequente entre os estudantes de enfermagem apesar de ser desconhecida em algumas regiões do país, 

como a norte (ALVES et al., 2019; SECOLI; GAMA, 2017) 

 Além dos estudantes da área da saúde, o ato de se automedicar também é frequente entre os 

profissionais da saúde. Assim, entre os diversos fatores que podem provocar a efetuação da automedicação 

por esses profissionais, pode-se citar as múltiplas jornadas de trabalhos, relacionadas com as dificuldades 

enfrentadas no serviço, podem ocasionar uma maior tensão aos trabalhadores da saúde, colaborando com a 

prática do consumo de medicamentos como forma de facilitar e solucionar os problemas existentes em 

suas vidas (SILVA et al., 2015). 

 Os profissionais da enfermagem possuem facilidade no acesso e manuseio dos medicamentos, o 

que colabora com a prática da automedicação, e apesar de conhecerem os riscos do ato, realizam como 

uma forma de alívio da jornada de trabalho (PEREIRA et al., 2017). Como qualquer outro profissional da 

saúde, os trabalhadores da enfermagem possuem um domínio de conhecimentos sobre a farmacologia, 

esses obtidos durante a formação e adquiridos em seus cotidianos, além de trabalharem em ambientes 

propícios à automedicação (SILVA, 2017). 
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 Quanto à facilidade no acesso aos fármacos, Silva (2017) afirma que os armazenamentos nos 

serviços se constituem como um fator principal no incentivo ao consumo pela equipe de enfermagem, 

visto que são responsáveis pela manipulação dos medicamentos no trabalho. Logo, ao obterem o fácil 

acesso e o conhecimento sobre os efeitos dos medicamentos, esses trabalhadores podem criar uma maior 

confiança, promovendo o ato de se automedicarem (BITTAR; GONTIJO, 2015). 

 Em relação aos fármacos mais consumidos pelos profissionais da enfermagem, pesquisas revelam 

que os medicamentos para o sistema nervoso, aparelho digestivo e produtos naturais, assim como também, 

os analgésicos e anti-inflamatórios são os mais utilizados sem prescrições médicas (BARROS; GRIEP; 

ROTENBERG, 2009). 

 Apesar dos profissionais de saúde possuírem conhecimento a respeito dos fármacos e suas 

finalidades, benefícios e consequências, são considerados um grupo de risco quanto a prática da 

automedicação. O ato de se automedicar é perigoso, o uso de medicamentos sem prescrições médicas pode 

ocasionar agravamentos de uma doença, visto que sua utilização pode inibir sinais e sintomas (SILVA et 

al., 2015). 

 No mais, é importante evidenciar que as próprias funções da equipe de enfermagem podem induzir 

a prática da automedicação, visto que existe uma grande responsabilidade atribuída a esses profissionais. 

Esses trabalhadores realizam mútuas atividades, como planejamento, programas, supervisões e assistência 

a pacientes em vários estados de saúde. Assim, é necessário existir um maior controle emocional por parte 

desses trabalhadores, os quais podem lidar com situações graves, envolvendo a morte de pacientes 

(GOMES; OLIVEIRA, 2013).  

Apesar de ser considerada como uma forma de alívio imediato para determinadas doenças, a 

prática da automedicação pode proporcionar efeitos indesejados, ocasionando iatrogenias, ocultamento de 

doenças evolutivas, intoxicações, interações medicamentosas, reações adversas e alérgicas, além do 

desenvolvimento de resistência (TOMASI et al., 2007). 

 Dessa forma, conclui-se que obter o conhecimento das ações dos fármacos no organismo e a 

facilidade de adquirir medicamentos sem prescrições médicas para usarem em casos de adoecimentos não 

garante tratamentos adequados e acompanhamento da situação clínica. Além disso, poderá repercutir 

futuramente em agravos à saúde (SILVA, 2017). 

 Desse modo, é essencial que a prática da automedicação seja um assunto estudado, reconhecido e 

prevenido, objetivando-se a segurança dos profissionais da saúde e, consequentemente, dos pacientes que 

estão sob os seus cuidados. Em concordância com o exposto, e tendo em vista a importância de se realizar 

pesquisas sobre a temática apresentada, evidencia-se a seguinte questão norteadora para a pesquisa: qual é 

a prevalência e os fatores associados à prática da automedicação pelos profissionais de enfermagem em 

unidades hospitalares e básicas de saúde do município de Caicó, interior do Rio Grande do Norte?  
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 No mais, o estudo afirma como hipótese que a prevalência da prática da automedicação pelos 

trabalhadores de enfermagem pode estar relacionada com diversos fatores que podem ocasioná-la, como 

cansaço físico e/ou mental, excesso de trabalho, falta de tempo para buscar ajuda profissional qualificada, 

e conhecimentos sobre efeitos e ações dos fármacos no organismo. 

O presente estudo justifica-se pela busca de conhecimentos sobre fatores que podem contribuir 

para o desenvolvimento da prática de automedicação pelos profissionais de enfermagem, e, 

consequentemente, avaliar a prevalência desse ato. Para mais, espera-se que por meio dos resultados 

obtidos, seja possível a elaboração de futuros planos educativos sobre a importância da temática retratada. 

A realização deste estudo também parte da motivação e interesse pessoal da pesquisadora, visto 

que busca por meio dessa pesquisa conhecer as práticas da automedicação pelos profissionais, os fatores 

que a ocasionam e expor a importância de manter a saúde física e/ou mental com a ajuda de profissionais 

capacitados, para promover a diminuição desse ato, ocasionando assim, uma melhora na saúde de cada 

profissional, e consequentemente, a segurança do paciente que estará sob os seus cuidados. 

3 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GERAL: Analisar a prática da automedicação pelos profissionais de enfermagem atuantes 

nos hospitais e unidades básicas de saúde do município de Caicó, interior do Rio Grande do Norte.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Investigar a ocorrência da automedicação pelos profissionais de 

enfermagem nos âmbitos de saúde citados acima; Identificar os fatores que ocasionam a prática da 

automedicação pelos profissionais de enfermagem participantes do estudo; Verificar os medicamentos 

mais utilizados sem prescrição médica pelos profissionais participantes do estudo.  

 

4 METODOLOGIA  

4.1TIPO DE ESTUDO 

      Trata-se de um estudo do tipo analítico de caráter transversal, com abordagem quantitativa.  

 A pesquisa e abordagem quantitativa permite avaliar a determinação de indicadores e tendências 

existentes na realidade, dados representativos e objetivos. A qualidade dessa abordagem demonstra 

aproximação do modelo estatístico, de níveis de planejamento, da variação, assim como também, dos 

instrumentos aplicados e da fundamentação teórica que permite melhor análise da suposta hipótese 

(MUSSI et al., 2019). 

 Estudos epidemiológicos buscam descrever exemplos de doenças na população e/ou testar 

hipóteses referentes ao processo saúde/doença. Para finalidades como essas, os estudos transversais são os 

mais escolhidos visto que fornecem descrições sobre o assunto de forma rápida e dinâmica. Além disso, 

esses estudos abordam populações bem definidas, possuindo uma abordagem empírica, conformando o 

modelo de estudo observacional epidemiológico (SANTANA; CUNHA, 2013). 
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 Em sua grande maioria, os estudos transversais são bastante requeridos por gestores de serviços ou 

sistemas de saúde, objetivando-se informações sobre as dimensões e supostas gravidades dos problemas 

de saúde em nível populacional, visto que são fundamentais para a definição de prioridades e alocações de 

investimentos e recursos. Além disso, esses estudos não tratam apenas de doenças ou agravos, mas de 

estados relacionados com o processo saúde/doença de interesse, tais como, o consumo de medicamentos, 

medidas de prevalência de exposições, entre outras (SANTANA; CUNHA, 2013). 

 

4.2 LOCAL DE ESTUDO 

O estado do Rio Grande do Norte - RN encontra-se dividido em oito Regiões de Saúde, sendo a 

cidade de Caicó responsável pela IV região, encarregada por 9,1% da população do estado, abrangendo 25 

municípios (SESAP, 2016). 

 O cenário de estudo a ser executado será em Unidades Hospitalares e Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) localizadas no município de Caicó interior do estado do RN. Entre os âmbitos de saúde a serem 

realizados a pesquisa, há: Hospital Regional do Seridó Telecila Freitas Fontes, Hospital do Seridó e em 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

 No que se diz respeito aos locais das coletas de dados, serão realizadas em âmbitos de trabalho dos 

profissionais de enfermagem. Assim, acredita-se que devido a esse fato, a pesquisa possuirá sucesso em 

questões de números de amostras dos participantes. Além disso, por serem locais de atendimentos 

diferentes, será possível analisar a prevalência da prática da automedicação nos trabalhadores de 

enfermagem em distintos âmbitos de saúde.  

 

4.3 POPULAÇÃO, AMOSTRA E AMOSTRAGEM 

Os sujeitos da pesquisa serão enfermeiros (a) atuantes nos locais do estudo e que estejam 

disponíveis nos espaços durante a coleta de dados. Os critérios de inclusão para participar do estudo são: 

possuir a graduação no curso de enfermagem no nível de bacharelado ou licenciatura; atuar a pelo menos 

seis meses no local do estudo designado. Como critérios de exclusão, considera-se: ter usufruído de férias 

ou licença prêmio nos últimos 6 meses, e se estiver afastado de suas atividades no momento da pesquisa. 

 Além do mais, ressalta-se que nesse estudo não será necessário a utilização da técnica de 

amostragem, visto que a coleta de dados acontecerá com os profissionais de enfermagem que atendam os 

critérios de inclusão e que estejam presentes nos âmbitos de saúde designados. Logo, torna-se dispensável 

a elaboração e utilização do cálculo amostral.   
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4.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 Para a realização da pesquisa e, consequentemente, o processo de coleta de dados, será solicitado a 

coordenação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade de Caicó/RN e a direção dos dois 

hospitais participantes, a assinatura da carta de anuência. Conforme autorização, o projeto de pesquisa será 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

visando a aprovação.  

Para a obtenção de dados será utilizado um instrumento já validado, sendo adaptado para averiguar 

os níveis de prevalência da prática da automedicação, assim como também, os fatores que ocasionam esse 

ato e os medicamentos mais consumidos sem prescrições médicas pelos profissionais de enfermagem. O 

instrumento a ser utilizado e adequado para esse estudo corresponde a pesquisa de Servidoni et al. (2006), 

intitulada como Perfil da automedicação nos pacientes otorrinolaringológicos. As perguntas foram 

modificadas a fim de analisar a prática e frequência da automedicação pelos trabalhadores de 

enfermagem.  

 Todo o processo da coleta de dados será de total responsabilidade da pesquisadora associada, 

Phaola Micaela Medeiros, discente do curso de enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN – Campus de Caicó, enfatizando que os dados coletados ficarão de posse do coordenador e 

orientador pela pesquisa, Me. Clécio André Alves da Silva Maia, pelo prazo de cinco anos, em espaço 

resguardado em sua residência, em pasta identificada em armário com fechadura, no qual, só terá acesso a 

esse armário e documento, o orientador do estudo.  

 Quanto à aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), será disponibilizado 

a todos os participantes desse estudo, visto que é um documento fundamental para o protocolo da pesquisa 

em ética. Só poderão participar desse estudo, os participantes que receberem a orientação e esclarecimento 

sobre os objetivos, métodos e a finalidade de sua participação na pesquisa, assim como também, a 

proteção por meio do anonimato e o direito de finalizar a cooperação a qualquer momento se assim o 

desejar.  

 

4.5 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 Os dados coletados serão organizados em planilhas separadas do Microsoft Excel. Além disso, 

serão realizadas análises estatísticas de todas as informações obtidas, por meio do Programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). 

 O SPSS é um instrumento estatístico com diversos módulos, criado pela International Business 

Machines Corporation (IBM) para a utilização de profissionais de ciências humanas e exatas. É uma 

ferramenta de fácil manuseio, no qual permite realizar análises estatísticas com uma boa amplitude de 

dados (SANTOS, 2018). 
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 É importante ressaltar que todas as informações, questões e respostas a serem coletadas por meio 

do instrumento de pesquisa estão enumeradas, o que facilitará a tabulação dos dados. Após a estruturação 

das informações, os dados serão transferidos para o programa SPSS, no qual, serão feitas organizações dos 

resultados e análises estatísticas descritivas. Para mais, serão elaboradas variáveis a respeito das 

informações obtidas, sendo expostas a prevalência dos dados por meio das frequências relativa e absoluta. 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS  

 O projeto será encaminhado para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com as disposições da Resolução nº 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, o qual se refere a pesquisas envolvendo seres humanos 

(BRASIL, 2012). 

As instituições escolhidas serão abordadas previamente para interesse de desenvolver o referido 

estudo, com autorização da direção por meio da carta de anuência. 

 A realização dessa pesquisa contribuirá para análise da prevalência da automedicação apresentada 

pelos profissionais de enfermagem nos âmbitos hospitalares e unidades básicas de saúde do município de 

Caicó/RN. Conforme essa afirmação, a pesquisa ainda possibilitará verificar os fatores que ocasionam a 

prática da automedicação por esses profissionais, assim como também, identificar os medicamentos mais 

utilizados pelos mesmos durante o período do estudo. Para mais, acredita-se que por meio desse estudo 

será possível a construção de intervenções educativas posteriores quanto as práticas da automedicação e os 

seus riscos, assim como também, promover maior segurança aos profissionais de enfermagem e, 

consequentemente, aos pacientes. 

 Quanto aos riscos existentes para a pesquisa, há o risco de perda de instrumentos coletados; 

abandono dos participantes ao estudo após preenchimento do TCLE; instrumento não completado pelo 

participante podendo ocasionar suspensão do próprio instrumento; e devolução tardia do instrumento pelo 

entrevistado, arriscando-se a prejudicar o cronograma de coletas da pesquisa. Desta forma, esses riscos 

podem promover o comprometimento do estudo. Além destes, quanto aos riscos que os profissionais de 

enfermagem podem estarem sujeitos ao participarem do estudo, cita-se a possibilidade do 

desenvolvimento de riscos psicológicos aos mesmos quanto a prática da automedicação, visto que esse ato 

é bastante discutido sobre as suas possíveis consequências a saúde, assim, acredita-se que os profissionais 

entrevistados podem se sentirem culpados por praticarem essa ação. Para mais, ainda referente aos 

possíveis prejuízos aos participantes do estudo e também a pesquisadora responsável pelo processo da 

coleta de dados, informa-se sobre os riscos quanto ao vírus SARS-Cov-2 (covid-19) e a sua elevada taxa 

transmissão e contaminação.  
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Todos esses riscos serão minimizados por meio da organização dos instrumentos coletados, 

estando apenas a pesquisadora em ambiente fechado e/ou aberto juntamente com o participante, realizando 

o manuseio dos materiais a serem expostos aos participantes e coletados após término de preenchimento. 

A cada coleta, a ficha será guardada em pasta identificada correspondente ao local de estudo pela 

pesquisadora. No mais, afirma-se que durante toda a coleta de dados a pesquisadora reforçará os objetivos 

e finalidades da pesquisa, para que assim, minimize os possíveis riscos psicológicos aos participantes.  

Além disso, ressalta-se que a pesquisadora responsável pela coleta fará uso de equipamentos de 

proteção individual (EPI), tais como, luvas, jalecos, máscaras de proteção facial (cirúrgicas e N95), toucas, 

protetores faciais e uso de álcool em gel e/ou líquido a 70%, objetivando garantir a segurança contra a 

contaminação do vírus, visto que a pesquisa ocorrerá em ambientes hospitalares e unidades básicas de 

saúde, objetivando garantir medidas de biossegurança a ambos lados. Ademais, será mantido distância 

entre a discente e os participantes.  

Busca-se por meio desse estudo realizar estratégias educacionais sobre a importância da temática 

apresentada, evidenciando-se a busca pela saúde física, mental e emocional de cada profissional de 

enfermagem por intermédio de uma ajuda profissional qualificada, visando também, a segurança do 

paciente que está/estará sob cuidados desses trabalhadores. 
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 6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (obrigatoriamente 12 meses conforme calendário do CNPq: de 1º 

de setembro de 2021 até 31 de agosto de 2022) 

Descrever as atividades 
2021 2022 

set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago 

Levantamento Bibliográfico x x x x x x x x x x x x 

Coleta de dados x x x x x        

Tabulação dos dados      x       

Organização dos resultados e análise       x      

Intervenções educativas        x     

Redação Final         x x   

Submissão de Artigo a Período de Enfermagem           x  

Apresentação dos resultados            x 

 

 

 

 

 

7 PLANO DE TRABALHO 

 

PLANO DE TRABALHO 001 

Título do plano de trabalho Plano de execução e pesquisa 

Objetivo(s) específico(s) 

Analisar a prática da automedicação pelos profissionais de enfermagem atuantes nos 

hospitais e unidades básicas de saúde do município de Caicó, interior do Rio Grande 

do Norte. Investigar a ocorrência da automedicação pelos profissionais de 

https://www.scielo.br/pdf/rboto/v72n1/a13v72n1.pdf
https://www.conass.org.br/pdf/planos-estaduais-de-saude/RN_PES%202016-2019%20VERSAO%20FINAL.pdf
https://www.scielo.br/pdf/csp/v34n4/1678-4464-csp-34-04-e00040017.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbepid/v10n1/07.pdf
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enfermagem nos âmbitos de saúde citados acima 

Ordem Atividade Prevista Período Metas Resultados esperados 

1 Pesquisa Bibliográfica 
Set/2021 à 

ago/2022 

Realizar pesquisa de 

abordagem 

metodológica, 

objetivando entender o 

que a literatura 

publicada descreve 

sobre a temática 

Espera-se realizar publicação 

e levantamento bibliográfico 

sobre a temática 

2 Coleta de dados e tabulação 
Set/2021 à 

jan/2022 

Realizar 

procedimentos de 

coleta de dados e 

tabulação dos dados 

obtidos. 

Espera-se ao final desta etapa 

conseguir obter quantidade 

adequada de respostas para 

realizar análise dos dados 

3 Educação em saúde Abr/2022 

Realizar atividades 

educativas em saúde 

com vistas prevenção 

de agravos à saúde por 

automedicação. 

Busca-se nesse momento 

ofertar para os profissionais 

curso sobre o perigo da 

automedicação e orientar 

aqueles que façam uso 

indiscriminado de 

medicamentos a busca por 

auxílio profissional. 

4 Submissão à periódico Jul/2022 

Realizar submissão de 

artigo científico à 

periódico da saúde. 

Espera-se obter aprovação 

para publicar artigo escrito e 

apresentar os principais 

achados obtidos na pesquisa. 

5 Apresentação dos resultados Ago/2022 

Apresentar os 

principais resultados 

obtidos na pesquisa 

Apresentar os resultados 

obtidos e publicados em 

periódicos científicos. 

 



Formulário Padrão para elaboração dos projetos PIBIC e PIBITI da edição 2021/2022. Página 13 de 18 

 

 

 

8 ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Comprovante de APROVAÇÃO emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa e/ou do 

Comitê de Ética em Experimentação Animal para projetos submetidos ao Comitê de Ética em 

Pesquisa. 
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9 TERMO DE COMPROMISSO DO PROPONENTE 

 

Declaro, para fins de direito, conhecer e aceitar as normas fixadas pelo edital PIBIC e/ou PIBITI, pela 

RN-017/2006 do CNPq - Bolsas por Quota no País (que estabelece as normas gerais e específicas para 

modalidades de bolsas por quota no País) e pela RESOLUÇÃO Nº 45/2016 – CONSEPE (que aprova o 

regulamento que dispõe sobre os critérios referentes ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica – PIBIC, no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte) para a concessão de 

bolsas de iniciação científica, comprometendo-me a desenvolver o presente projeto de acordo com as 

atividades propostas e com as norma e resoluções vigentes na UERN e no CNPq. 

 

 

 

Mossoró, 09 de abril de 2021. 

 

 


