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PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA -  FATEC JUNDIAÍ 

1. Apresentação 

O Programa de Iniciação Científica e Tecnológica é voltado para o desenvolvimento do pensamento 

científico e da pesquisa tecnológica na formação de estudantes de graduação dos diversos cursos 

oferecidos pela Fatec Jundiaí.  

2. Estrutura do Programa 

O Programa refere-se aos docentes e discentes que desenvolverem atividades de Iniciação Científica e 

Tecnológica na Fatec Jundiaí, seja com bolsas concedidas por programas institucionais, bolsas de outras 

origens, ou ainda sem bolsa, desde que cumpram com os requisitos estabelecidos pela Instituição, via 

Comissão de Iniciação Científica e Tecnológica. 

A Fatec Jundiaí, por meio desta Comissão, concederá aos docentes e discentes que desenvolverem de 

forma satisfatória as atividades propostas, um certificado oficial apropriado. Quando houver a 

possibilidade de encaminhar projetos para concorrerem a bolsas PIBIC ou PIBIT cedidas pelo CNPQ e 

administradas pelo Inova, ou mesmo bolsas de programa instituído pelo Centro Paula Souza, a Comissão 

de Iniciação Científica e Tecnológica divulgará edital interno de seleção de projetos a serem 

encaminhados.  

 

O discente que participar deste programa no prazo de, no mínimo, 12 meses, poderá ter, mediante 

avaliação desta Comissão, a incorporação de 1/3 das horas de estágio consideradas como atividades de 

Iniciação Científica e Tecnológica, além de liberação da elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso 

mediante publicação de artigo científico resultante da pesquisa realizada com orientação de professor da 

unidade. Esta liberação se dará nos termos determinados pelas portarias equivalentes ao estágio e ao 

Trabalho de Conclusão de Curso.   

3. Objetivos gerais 
a) Catalisar, através da pesquisa, os saberes científico, tecnológico e empresarial em busca da inovação 

que favoreça não só a comunidade acadêmica, mas a comunidade em geral 

b) Implementar e dar suporte permanente a uma política de iniciação cientifica dentro da Instituição. 

 

4. Objetivos específicos   
a) Proporcionar ao aluno, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos 

de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, 

decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. 

b) Estimular a iniciativa de professores-pesquisadores a envolverem estudantes de graduação nas 

atividades científica, tecnológica, profissional e artístico-cultural, fomentando a produtividade em 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)  

c) Benefíciar os alunos, que devem ter no Programa a oportunidade de complementar sua formação 

acadêmica, aprimorando seu conhecimento e preparo para a vida profissional. 

d) Incentivar a organização de eventos científicos capazes de mobilizar a comunidade em seu entorno 

através de parcerias com instituições públicas e privadas 

e) Colaborar com o processo de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso nos seus diversos 

formatos: monografia, desenvolvimento de software, licença de patente, artigo publicado em revista 

científica ou participação em Congressos, conforme definida em portaria específica. 

 



5. Atribuições da Comissão de Iniciação Científica e Tecnológica 
a) A Comissão de Iniciação Científica e Tecnológica é um orgão gerenciador do Programa de Iniciação 

Científica e Tecnológica da unidade apresentando à Congregação relatórios das atividades de 

pesquisa e  projetos vinculados.  

b) Divulgar aos discentes e docentes as regras quanto ao formato adequado dos projetos a serem 

desenvolvidos e/ou encaminhados a órgãos e programas de fomento. 

c) Proceder a uma ampla divulgação das normas do Programa e dos editais próprios decorrentes do 

PIBIC e PIBIT e chamadas de projetos do Centro Paula Souza. 

d) Providenciar para os alunos e professores não beneficiados com bolsas institucionais documento 

oficial que reconhece a atividade de Iniciação Científica e Tecnológica, mediante cumprimento de 

período mínimo de atividades e publicações, patentes e/ licenças decorrentes das pesquisas. 

e) Avaliar o Programa de Iniciação Científica e Tecnológica fazendo com que ele se desenvolva em 

sinergia com as regras para estágio, para o Trabalho de Conclusão de Curso e eventos acadêmicos 

promovidos pela Fatec Jundiaí. 

f) Incentivar a organização de eventos e publicações que sejam canais de divulgação e discussão da 

Iniciação Científica e Tecnológica desenvolvida na unidade, em diálogo permanente com programas 

desenvolvidos por outras unidades do Centro Paula Souza e outras instituições de educação 

profissional e tecnológica. 

g) Organizar e manter à disposição da comunidade fatecana a documentação de docentes e discentes 

relativas ao desenvolvimento de Iniciação Científica e Tecnológica.   

h) Formar corpo de pareceristas para avaliação cega e seleção dos projetos, bem como para avaliação 

dos relatórios.  

i) Informar a coordenação e a direção a respeito dos professores orientadores para os quais devam ser 

atribuídas horas atividades, sendo 1 HAE para cada projeto orientado 

  

6. Requisitos, Compromissos e Direitos do Orientador 
a) Ser pesquisador com titulação mínima de mestre, que tenha produção científica, tecnológica ou 

artístico-cultural recente, divulgada nos principais veículos de comunicação da área. 

b) Ser professor por tempo indeterminado   

c) Deverá escolher e indicar, como pesquisador (bolsista ou não), o aluno com perfil e desempenho 

acadêmico compatíveis com as atividades previstas. 

d) Publicar ou apresentar em congressos, junto aos seus orientandos, os resultados parciais ou finais da 

pesquisa, mencionando a Fatec Jundiaí e grupo de pesquisa do qual faz parte 

e) Possuir Currículo atualizado na Plataforma Lattes 

f) Decidir sobre a necessidade e possibilidade de co-orientação interna ou externa dos projetos de seus 

orientandos, indicando professor com titulação mínima de mestre para exercer essa responsabilidade. 

7.  Requisitos e Compromissos do aluno pesquisador 
a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação da Fatec Jundiaí, sendo indicado pelo 

orientador. 

b) Quando da submissão do projeto, o aluno não poderá estar no último semestre do curso, estando no 

máximo cumprindo o equivalente ao final do 4º. Semestre do Curso. 

c) Ter bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar. 

d) Possuir Currículo atualizado na Plataforma Lattes 

e) Apresentar no seminário anual sua produção científica, sob a forma de pôsteres, resumos e/ou 

painéis. 

f) Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à Fatec Jundiaí e à sua condição de 

bolsista, se for o caso 

g) Apresentar relatórios semestrais da pesquisa em andamento 

8. Período da pesquisa 
Será por um período de 12 (doze) meses, admitindo-se uma renovação por igual período conforme 

decisão do orientador e aprovação da Comissão de Iniciação Científica e Tecnológica a partir do está 

estabelecido no item 9 deste documento. .  

9. Sobre as linhas de pesquisa 
Os projetos podem estar alinhados com os Grupos de Pesquisa da Unidade que já existem ou a serem 

formados, devendo ser enquadrados nos eixos tecnológicos definidos pelo Catálogo Nacional dos Cursos 



de Graduação Tecnológica, bem como considerando as linhas de pesquisa em que se enquadram os 

professores orientadores. 

10. Sobre o projeto 

a) Deverá ser individual, devendo o orientador, se necessário,  fazer a subdivisão dos projetos para os 

diferentes alunos a partir de módulos, etapas e/ou recortes temáticos.   

b) Deverá ser referendado pelo orientador e avaliado pela Comissão de Iniciação Científica e 

Tecnológica, elaborado conforme o seguinte roteiro: 

 Capa com Identificação do projeto, do proponente e do aluno que desenvolverá o projeto 

 Resumo (máximo de 20 linhas) 

 Introdução e Justificativas 

 Objetivos 

 Metodologia e forma de análise dos resultados 

 Plano de trabalho do bolsista e cronograma de atividades 

 Referências 

c)  projeto deverá conter, no máximo 12 páginas (Times New Roman 12; espaço 1,5; margens 2,5 cm).  

d) A capa com a identificação do projeto e do proponente deverá conter: Título, nome do orientador, 

local onde será desenvolvido, palavras chaves relativas às áreas de Eixos Tecnológicos. 

e) Plano de Trabalho e Cronograma : deverá apresentar a viabilidade de execução do projeto no prazo 

previsto para a realização do mesmo (12 meses). O cronograma poderá ser apresentado como 

indicado abaixo: 

 Atividade/Bimestre  

 Levantamento Bibliográfico 

 Coleta de Dados 

 Apresentação dos Dados 

 Análise dos Dados/Resultados 

 Discussão/Conclusão 

 Relatório Parcial 

 Relatório Final 

 Referências - Nas referências devem estar relacionados os livros, artigos e outras publicações 

citadas durante a apresentação do projeto. 

f) Apresentar o número do protocolo do projeto em Comitê de Ética, quando for considerado necessário 

pela Comissão de Iniciação Científica e Tecnológica.  

11. Sobre o processo de avaliação dos projetos 
a) O aluno, supervisionado pelo orientador, deverá produzir dois relatórios: o relatório parcial, seis meses 

após o início do projeto e o relatório final, doze meses após início do projeto. 

b) São componentes mínimos do relatório parcial: 

 Capa com Identificação do projeto, do aluno e orientador 

 Resumo (resgatado do projeto inicial) 

 Introdução e Justificativas 

 Objetivos 

 Estudos teórico-práticos realizados no período 

 Plano de Trabalho e Cronograma reformulados, listando as atividades previstas desenvolvidas e não-

desenvolvidas, com justificativa. 

 Encaminhamentos futuros 

 Referências 

 Avaliação do orientador, referente ao desempenho do aluno e andamento do projeto até então. 

c) São componentes mínimos do relatório final: 

 Capa com Identificação do projeto, do aluno e orientador 

 Resumo (resgatado do projeto inicial) 

 Introdução e Justificativas 

 Objetivos 

 Revisão bibliográfica 

 Metodologia e forma de análise dos resultados 

 Análise e discussão dos resultados 



 Considerações finais 

 Referências 

 Avaliação do orientador, referente ao desempenho do aluno e andamento do projeto. 

d) Os relatórios deverão ser assinados pelos alunos e orientadores envolvidos. 

e) Os relatórios parciais deverão ser encaminhados à Comissão Científica até o final de agosto do ano de 

vigência do projeto. 

f) Os relatórios finais deverão ser encaminhados à Comissão Científica até o final de fevereiro do ano 

subseqüente à vigência do projeto. 

g) A Comissão elencará um membro parecerista para cada relatório, sendo que, quando necessário, 

poderá contar com corpo de parecerista ad hoc. 

h) O parecerista do projeto deverá elaborar um parecer técnico-científico sobre o mesmo e encaminhá-lo 

para a Comissão Científica. 

i) No caso específico de relatórios finais, o parecer técnico-científico deverá aprovar, aprovar com 

ajustes ou reprovar o relatório. Em caso de ajustes, os alunos e orientadores terão 30 dias para efetuar as 

correções e submeter o relatório novamente à Comissão Científica. 

  

 


