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1 RESUMO DO PROJETO 

 

O nascimento de uma criança, geralmente é para a família um momento de alegria, solenidade e de 

inovação na vida dos pais. As famílias que recebem a notícia de uma criança com Síndrome de 

Down passam por uma angústia em todos os níveis: psicológico, financeiro, social e nos cuidados 

com a criança. Os profissionais de saúde devem ser cuidadosos no momento de ofertar o 

diagnóstico principalmente no período do puerpério, em relação à fragilidade das mães. É 

necessário aguardar um tempo para que a mãe possa assimilar a notícia do diagnóstico e começar a 

entender sobre a síndrome. O enfermeiro tem o papel fundamental de buscar mudanças, planejar 

intervenções e desenvolver junto aos pais, além de acompanhar o crescimento e desenvolvimento 

dessa criança. O estudo tem como objetivo compreender os desafios enfrentados pelas mães no 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças com Síndrome de Down na 

atenção básica no município de Caicó/RN. Corresponderá a pesquisa exploratória, com abordagem 

qualitativa, sendo realizada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE em Caicó-

RN. Será construído um instrumento semiestruturado organizado em duas partes: a primeira 

correspondente aos dados socioeconômicos e a outra responsável por perguntas direcionadas a 

temática. Após a coleta de dados, será feia uma leitura exaustiva do material para construção de 

categorias e analisadas com o método de Analise de conteúdo de Minayo. Espera-se que esta 

pesquisa possibilite reflexão referente aos desafios que os profissionais de saúde e os serviços estão 

dispostos para assistir este público.  

 

   

Palavras-Chave: Desenvolvimento Infantil. Atenção Primária à Saúde, Cromossomos Humanos Par 

21 ; Síndrome de Down. 

 

 

 

 

2 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

O planejamento e nascimento de um filho é algo idealizado antes mesmo que esse seja gerado, mas os pais 

nunca desejam um filho que apresente alguma alteração ou deficiência. A cor dos olhos, a estrutura física, 

a profissão, tudo isso é idealizado pelos pais. Mas o que acontece quando o percurso é alterado e a criança 

nasce com uma deficiência? A chegada de um bebê com Síndrome de Down (SD) é uma experiência 

frustrante e desoladora para todo o núcleo familiar (CUNHA, 2010). 

A Síndrome de Down (SD) ou trissomia do 21 é uma condição humana geneticamente determinada, é a 

alteração cromossômica (cromossomopatia) mais comum em humanos e a principal causa de deficiência 

intelectual na população (BRASIL, 2013). 

Nas últimas décadas com as alterações no perfil demográfico da população brasileira, houve também 

modificações no perfil de morbimortalidade da população sucedendo uma transição da morbimortalidade 

por doenças infecto contagiosas para as doenças consideradas crônico degenerativo. As condições crônicas 

de saúde apresentam-se persistentes e necessitam de certo nível de cuidados permanentes. Independente da 

causa, elas exigem mudanças no estilo de vida e gerenciamento da saúde por um período de tempo 

(NUNES, 2009). 

Acredita-se que existem cinco estágios importantes para a aceitação da criança com Síndrome de Down, 

sendo eles: Segundo Cunha (2010) no estágio inicial, percebe-se o choque; nesta etapa, muitos pais 

confessaram que neste momento inicial era um período de atitude irracional, existindo choros, sensação de 

desamparo e acidentalmente, desespero por querer fugir. Já no segundo estágio, observa-se a negação e 

muitos pais tentam fugir da notícia perante a anomalia de seus filhos. No terceiro estágio, é observado um 

sentimento emocional intenso, como de tristeza, raiva e ansiedade. No quarto estágio, acontece adequação 
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dos pais, em que os mesmos iniciam a aproximação de fato com o bebê. O quinto e último estágio refere-

se a uma reestruturação de toda a família. 

Na atualidade tratamos o Down como uma alteração genética que apresenta dificuldades e limitações que 

necessitem de condições especiais para o aprendizado, embora através de estimulações adequadas 

apresentam grandes avanços nos aspectos motores, cognitivos e sociais (SAMPAIO, 2012). 

Para a deficiência intelectual, existe um paradigma, onde há uma rejeição para essas crianças com a 

síndrome. Por muito tempo, elas foram consideradas retardadas, estorvo às margens da sociedade e 

incapazes de responsabilizar por si próprio. Porém, com a formatação da sociedade atual, houve uma 

inserção desse grupo na sociedade através de Leis e políticas de inclusão social. (SAMPAIO, 2012) 

Mesmo com a conjuntura atual ainda necessita-se de muitos avanços na inclusão dessas pessoas.  

Os serviços de saúde devem estar preparados para atender as necessidades da criança com síndrome, da 

mãe e familiares, realizando o acompanhamento necessário pela atenção primária passando por todos os 

pontos da rede de atenção à saúde de suas localidades. 

Os profissionais de saúde devem estar atentos para ajudar os familiares, pois o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil é primordial para a progressão da criança. Saber a necessidade de 

saúde da família é valoroso, pois esse conhecimento definirá a conduta dos profissionais para com a 

criança. O convívio dos familiares com outras pessoas com síndrome, as informações que eles receberam 

ao longo de suas vidas sobre a síndrome de down e a busca por informações contribuirá para o processo de 

rejeição ou aceitação dos familiares dessas crianças (SAMPAIO, 2012). 

Diante dos esclarecimentos acima, chegou-se aos seguintes questionamentos: Como está ocorrendo a 

assistência de enfermagem durante o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e Quais os 

desafios enfrentados pelas mães no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil das 

crianças com Síndrome de Down na Estratégia Saúde da Família?  

O estudo é relevante para a academia devido a temática ser pouco discutida, havendo a necessidade de 

novos estudos. Para a sociedade, propiciando a construção do conhecimento e a sensibilização das 

mães/familiares na busca por direitos para com seus filhos. Para a enfermagem, o estudo possibilitará 

ampliar o olhar sobre o cuidado e assistência com intervenções eficazes na área da criança, estabelecendo 

uma assistência conforme necessidades desse público impossibilitando assim, uma exclusão dessas 

crianças nos serviços de saúde. Espera-se que os resultados do estudo contribuam para a compreensão do 

processo de enfrentamento das mães e familiares de crianças com Síndrome de Down para o 

fortalecimento do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil bem como consolidar a 

efetivação das políticas públicas de inclusão garantindo assim, os direitos sociais desses usuários. 
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2.1 JUSTIFICATIVA QUANTO AOS MÉRITOS CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INOVADOR 

 

(Digite aqui) ATENÇÃO! Este tópico 2.1 serve SOMENTE para os projetos destinados ao programa 

PIBITI. Se este projeto for um PIBIC, apague todo este tópico 2.1. 

 

3 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GERAL: Compreender a assistência de Enfermagem e os desafios enfrentados pelas mães 

no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças com Síndrome de Down na 

Estratégia Saúde da Família no município de Caicó/RN. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Identificar o perfil socioeconômico das mães que tem filhos com Síndrome de Down; 

 Descrever a assistência de enfermagem e os principais desafios que as mães enfrentam para 

acompanhar o crescimento e desenvolvimento do filho com Síndrome de Down na Estratégia 

Saúde da Família. 

 

 

4 METODOLOGIA  

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória com abordagem qualitativa. Para 

Deslandes, Romeu, Minayo (2010) o foco da pesquisa exploratória está na exploração do conjunto de 

opiniões e representações sociais sobre o tema que pretende investigar o estudo. Sendo também qualitativa 

condiz através de uma abordagem de análise investigativa não precisando seguir um resultado fechado. 

Sendo assim, como afirma o mesmo autor. 

Para Minayo (2010), a pesquisa qualitativa se aplica ao estudo da história, das relações entre as pessoas, 

das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os 

humanos fazem a respeito de como ambos vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e 

pensam. Ainda para Minayo, o método propicia a construção de novas abordagens, revisão e criação de 

novos conceitos e categorias durante a investigação. 

O estudo qualitativo trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, 

dos valores e das atitudes. E parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas 

por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações (MINAYO, 2010). 

Estudar temas que remetem uma análise exploratória abrange a necessidade de se ter um olhar coletivo e 

não individual. Assim como afirma Deslandes (2010) não precisa abranger a totalidade das falas e 

expressões dos interlocutores porque em geral, a dimensão sociocultural das opiniões e representações de 

um grupo que tem as mesmas características costuma conter diversos pontos em comum. Portanto ocorre 

uma investigação de abordagem qualitativa que leve em consideração as opiniões que se consolidam no 

tema investigado. 

 

1.1 LOCAL DO ESTUDO 

 

O presente estudo será realizado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE localizado no 

município de Caicó- RN. Esta instituição iniciou suas atividades pedagógicas em 25 de abril de 1976 neste 

município, uma vez que o Sistema Regular de Ensino na época não atendia a alunos com deficiência. Para 
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isso, sua primeira sede foi cedida gentilmente pela Diocese de Caicó, situada à Rua Visitador Fernandes, 

nº 25, Centro, Caicó-RN. 

A partir de agosto de 1992, passou a funcionar em sede própria situada à Rua Zeco Diniz, nº 1361, no 

bairro Penedo. 

Para viabilizar esses atendimentos a instituição firma convênios com o Governo do Estado, por meio da 

Secretaria Estadual de Educação e Cultura – SEEC, através da concessão de 15 professores e com a 

Prefeitura Municipal de Caicó/RN por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes – 

SEMECE, através da cessão de 03 professores. 

Os serviços prestados por esta instituição tem o objetivo de favorecer o desenvolvimento de 

potencialidades, habilidades e competências do educando assistido e propõe-se a complementar o trabalho 

realizado no âmbito da escola regular, através dos serviços oferecidos nos espaços de aprendizagens, entre 

eles: Artes visuais, brincando e aprendendo, expressão e linguagens, informática acessível, letras e 

números, mente, corpo e movimento, natação, oficina e produção. 

Dispõe também de programas pedagógicos específicos para alunos acima de 18 anos que não estão 

inseridos na rede regular de ensino, oferecendo atletismo, artes visuais, dança, informática, letramento, 

matemática no cotidiano, natação e oficina de produção. 

A instituição atende crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual, auditiva, física, visual, 

múltipla, cegueira, retardo mental, ataxia telangiectasia, transtorno do espectro autista, Transtorno de 

déficit de atenção com hiperatividade, transtorno de conduta, déficit de aprendizagem, síndrome de West, 

Síndrome de Down, Síndrome de Moébius, Dislalia, Disartria, atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor, atraso de linguagem, encefalopatia não especificada. 

Atualmente a instituição atende um total de 217 entre crianças, adolescentes e adultos. Visando um 

atendimento qualificado a instituição dispõe das seguintes especialidades: Fisioterapeutas, fonoaudiólogo, 

educador físico, psicólogo, assistente social e médico. 

O estudo será realizado nesta instituição devido ser um espaço onde há concentração de todas as mães de 

crianças com síndrome de Down, em virtude de levar seu filho para uma atividade extra diariamente. 

1.2 PLANOS DE RECRUTAMENTO, PERÍODO, CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

DOS INDIVÍDUOS NA PESQUISA 

 

Utilizaremos como participantes do estudo, todas as mães que acompanham seus filhos com síndrome de 

Down nas atividades propostas pela APAE já que elas compõem a força de trabalho com essas crianças. O 

quadro de mães que acompanham seus filhos na cidade de Caicó é composto por 17 (dezessete) genitoras 

cadastradas na APAE. 

O período para a realização da coleta de dados se dará nos meses de Dezembro a fevereiro de 2021 

Para o desenvolvimento do estudo elencamos como critérios de inclusão: mães cadastradas na APAE que 

tenham filhos com Síndrome de Down e que frequentam as atividades ofertadas. E como critérios de 

exclusão: Mães que no momento da pesquisa tenham ido residir em outro Estado, Mães que no momento 

da coleta de dados tenham ido realizar o tratamento especializado na capital ou em outro Estado. 

 

1.3 INSTRUMENTO PARA COLETA DOS DADOS 

 

Para concretização dessa pesquisa será utilizado como instrumento de coleta de dados um roteiro 

semiestruturado, no qual será composto didaticamente em duas partes. A primeira parte estará 

especificamente direcionada para a obtenção de dados sócio econômico buscando atender os objetivos da 

pesquisa. A segunda parte do questionário abordará as experiências do acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil que essas mães vivenciaram. 

Será utilizado recurso de gravação por um aparelho eletrônico (celular) quando for permitido durante as 

entrevistas e um caderno de campo. 

O caderno de campo será preenchido antes, durante e após a realização de cada entrevista, no qual serão 

registrados todos os dados referentes ao depoente, tanto os dados pessoais como os dados referentes à 
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entrevista, pois são de grande valia para dúvidas que pudessem vir a surgir e que, por algum motivo, não 

foram gravadas. 

Para Alberti (2004), a elaboração do caderno de campo auxilia na posterior reflexão sobre os dados da 

pesquisa, constituindo um documento de crítica e de avaliação de seu alcance e de suas limitações. 

A entrevista oral semiestruturada é acima de tudo uma conversa a dois ou entre vários interlocutores, 

realizada por iniciativa do entrevistador. Ela tem o objetivo de construir informações pertinentes para um 

objetivo (MINAYO, 2010). 

 

1.4 COMO E QUEM IRÁ OBTER O CONSENTIMENTO 

 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE será obtido através de documento impresso, 

assinado e disponibilizado pelos responsáveis da pesquisa para as mães adstritas na instituição e que 

aceitarem participar. No período da realização da pesquisa explicaremos de que se trata o estudo, bem 

como seus objetivos e mostrando claramente os benefícios e os riscos da pesquisa, além de ler 

conjuntamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e disponibilizá-lo para as mesmas 

após assinatura.  

O horário para a coleta dos dados acontecerá durante o turno matutino e vespertino, período, no qual, as 

mães deixam seus filhos e ficam aguardando na sala de espera até terminar as atividades propostas pela 

APAE.  

 O depoente deverá ser informado que a entrevista será gravada em aparelho eletrônico (celular), sendo 

esclarecido também que sua participação é voluntária e que poderá desistir a qualquer momento. 

 

1.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Será enviada a carta de anuência à direção da APAE- Caicó/ RN informando os objetivos e procedimentos 

da pesquisa, com a finalidade de solicitar a autorização para sua realização. Após aprovação da 

autorização, o projeto será submetido ao comitê de ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, para análise e aprovação, atendendo assim a resolução 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), do Ministério da Saúde, a qual trata da pesquisa envolvendo seres humanos. Após a 

aprovação deste projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa, iniciaremos a coleta de dados.  

Dessa forma, a pesquisadora responsável e sua colaboradora, a estudante de enfermagem, Amanda Raquel 

Gomes de Medeiros que por ventura utilizará da técnica de entrevista para coleta de dados, terá como 

norte a utilização de um roteiro semi-estruturado. Dessa forma a coleta ocorrerá conforme o cronograma 

proposto, após a aprovação pelo comitê de ética da UERN. 

Especificamente a coleta de dados acontecerá no momento que eles ficam aguardando os filhos realizarem 

as atividades com os profissionais da APAE. Para isso, será solicitada a diretoria da APAE uma sala da 

supervisão escolar com birô e cadeira para realizar as entrevistas de forma sigilosa com a porta fechada. A 

princípio, o sujeito da pesquisa será esclarecido quanto aos objetivos do estudo, sua livre participação e o 

procedimento de coleta de informações, além do sigilo e anonimatos dos participantes. Nesse momento, 

será feita a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual será assinado pelo 

depoente que voluntariamente desejar participar da pesquisa. Uma cópia do TCLE será entregue ao sujeito 

de pesquisa enquanto a outra cópia ficará com o pesquisador, será entregue ao sujeito também uma cópia 

do roteiro de entrevista, para facilitar a compreensão das perguntas. 

Assim, essas mães serão abordadas antecipadamente para que se preste esclarecimento e se mostre a 

relevância da sua colaboração na pesquisa, garantindo anonimato de sua identidade e informações cedidas. 

A pesquisa oferecerá riscos mínimos para as participantes. Poderão estar relacionados a algum sentimento 

de insegurança em relação à preservação do seu anonimato, constrangimentos ou recusa em responder a 

algum questionamento. Diante de alguma dessas hipóteses, a pesquisadora se compromete a tornar o 

ambiente agradável e continuidade da coleta dos dados, garantindo ao entrevistado o direito de se ausentar 

imediatamente da entrevista. 
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Os discursos serão gravados em aparelho eletrônico (celular), no caderno de campo e posteriormente 

transcritos e impressos. O áudio das entrevistas será armazenado em DVD e arquivado junto aos impressos 

em armário da secretaria da coordenação do curso de graduação, no Campus Caicó/UERN, por um período 

de cinco anos, sob a responsabilidade da coordenadora da pesquisa. 

 

 

 

1.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a obtenção dos dados, as respostas serão ordenadas e organizadas, através da transcrição do material 

gravado, a fim de possibilitar análise e interpretação, expressando com fidedignidade do significado do 

material. 

As informações serão analisadas através da técnica de análise de conteúdo, na modalidade de análise 

temática, tomando como base os temas que emergiram dos relatos dos sujeitos e representarão unidades de 

significação capazes de denotar os valores de referência e os modelos de comportamento presentes nas 

narrativas (MINAYO, 2004). 

Do ponto de vista operacional, a análise de conteúdo parte de uma leitura de primeiro plano das falas, 

depoimentos e documentos, para atingir um nível mais profundo, ultrapassando os sentidos manifestos do 

natural. 

A Análise de Conteúdo geralmente abrange as seguintes etapas: Pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados, interferência e interpretação. Ao início da análise deve-se fazer uma leitura 

exaustiva de todo o material selecionado, para assim atingirmos a compreensão do conteúdo. Num 

segundo momento os dados obtidos serão organizados, de acordo com os depoimentos distribuindo frases 

ou trechos dos textos para análise e assim identificar os núcleos de sentido que possam ser agrupados em 

temas principais (MINAYO, 2010).  

Finalmente, realizaremos a análise dos resultados obtidos e a interpretação de acordo com os objetivos 

iniciais do estudo apresentados que subsidiaram a construção do Relatório. 

 

1.7 FONTES DE MATERIAL, COLETA ESPECÍFICA 

 

Os artigos bibliográficos utilizados na construção da pesquisa e para análise de dados serão buscados, e 

posteriormente realizado a sua e leitura, nas Bases de dados online SciElo, Lilacs e portal periódico Capes. 

Serão utilizados e Livros que serão comprados em livrarias que discute e aborda a temática. Além disso, 

também serão utilizadas monografias e teses de mestrado que discutem a temática. 

 

 

1.8 CRITÉRIOS PARA SUSPENDER OU ENCERRAR A PESQUISA 

 

A pesquisa oferecerá riscos mínimos para os participantes. Poderão estar relacionados a algum sentimento 

de insegurança em relação à preservação do seu anonimato, constrangimentos e/ou recusa em responder a 

algum questionamento, como também em se recusar a assinar o termo de consentimento, sem o qual sua 

participação nesta pesquisa será impossibilitada em toda e qualquer circunstância. Diante da existência dos 

mesmos, o pesquisador se compromete a tornar o ambiente agradável à continuidade do processo de coleta 

de dados, garantindo ao entrevistado o direito e a liberdade de se ausentar da pesquisa no momento que 

desejar e ainda responder civil e/ou criminalmente, interrompendo imediatamente a entrevista.  

Além disso, garante-se ainda que a pesquisa seja suspensa imediatamente quando o pesquisador 

responsável perceber algum risco ou dano à saúde do sujeito participante da pesquisa não previsto no 

termo de consentimento. 

Ressalta-se que o material e/ou dados obtidos serão utilizados exclusivamente para os fins descritos no 

presente protocolo de pesquisa e a garantia de que os resultados obtidos, sejam eles favoráveis ou não, 

serão tornados públicos. 
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 6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (obrigatoriamente 12 meses conforme calendário do CNPq: de 1º 

de agosto de 2020 até 31 de julho de 2021) 

Descrever as atividades 
2020 2021 

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

             

Leitura e construção do referencial teórico X X X X X X X X X X X X 

Leitura e construção do referencial teórico X X X X X X X X X X X X 

Leitura e construção do referencial teórico X X X X X X X X X X X X 

Coleta de dados     X        

Coleta de dados      X       

Coleta de dados       X      

Organização dos dados        X     

Digitação dos dados         X    

Construção das tabelas e gráficos          X   

Construção das tabelas e gráficos          X   

Analise dos dados           X  

Analise dos dados           X  

Relatório final            X 

 

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

  



 

Formulário Padrão para elaboração dos projetos PIBIC e PIBITI da edição 2020/2021. Página 11 de 16 

 

7 PLANO DE TRABALHO 

 

PLANO DE TRABALHO 001 

Título do plano de trabalho Assistência de Enfermagem á crianças com Síndrome de Down na Estratégia Saúde da Família 

Objetivo(s) específico(s) 

OBJETIVO GERAL: Compreender a assistência de Enfermagem e os desafios enfrentados pelas mães no acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento das crianças com Síndrome de Down na Estratégia Saúde da Família no município de 

Caicó/RN. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Identificar o perfil socioeconômico das mães que tem filhos com Síndrome de Down; 

 Descrever a assistência de enfermagem e os principais desafios que as mães enfrentam para acompanhar o crescimento 

e desenvolvimento do filho com Síndrome de Down na Estratégia Saúde da Família. 

 

Ordem Atividade Prevista Período Metas Resultados esperados 

1 Leitura e construção do referencial teórico 08/2020 Fichamentos de artigos 

O aluno baixar artigos de revistas 

com bom Qualis dos últimos 

cinco anos. 

2 Leitura e construção do referencial teórico 09/2020 Fichamento de artigos 

O aluno baixar artigos de revistas 

com bom Qualis dos últimos 

cinco anos. 

3 Leitura e construção do referencial teórico 10/2020 Fichamento de artigos 

O aluno baixar artigos de revistas 

com bom Qualis dos últimos 

cinco anos. 

4 Coleta de dados 11/2020 Coleta de dados Coletar de dados 

5 Coleta de dados 12/2020 Coleta de dados Coletar de dados 

6 Coleta de dados 01/2021 Terminar coleta Terminar coleta 

7 Organização dos dados 02/2021 Iniciar a digitação dos dados Iniciar a digitação dos dados 

8 Digitação dos dados 02/2021 Terminar a digitação dos dados Terminar a digitação dos dados 

9 Construção das tabelas 03/2021 Trabalhar nos programas  Trabalhar nos programas. 
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10 Análise dos dados 04/2021 Fazer análise dos dados Fazer análise dos dados 

11 Análise dos dados 05/2021 Fazer análise dos dados Fazer análise dos dados 

12 Análise dos dados 06/2021 Fazer análise dos dados Fazer análise dos dados 

13 Relatório Final 07/2021 Construir Relatório Final Construir Relatório Final 
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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 os devidos fins, conhecer e aceitar as normas fixadas pelos editais PIBIC nº 001/2020-PROPEG/UERN e/ou PIBITI nº 

002/2020-PROPEG/UERN (http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-iniciacao-cientifica-pibic) e pela RN-017/2006 do CNPq 

(http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352#rn17062), comprometendo-me a desenvolver o presente projeto de 

iniciação científica de acordo com as atividades propostas, com os referidos editais e com as resoluções vigentes na UERN e no CNPq. 

 

 

 

Mossoró, 27 de Março de 2020. 

 

 

 

http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-iniciacao-cientifica-pibic
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352#rn17062

