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EDITAL NUPEX-2017/03: FATEC-Pindamonhangaba/CPS 

ANO 2017 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

 

DEFINIÇÃO 

O Programa Institucional de Iniciação Científica da Faculdade de Tecnologia de 

Pindamonhangaba tem como objetivo despertar, nos alunos de graduação, a vocação 
científica, por meio da participação em projetos de ciência, tecnologia e/ou inovação. 

Os processos de submissão, avaliação e desenvolvimento dos projetos são 
regulamentados pelo Regulamento de ICT da Fatec – Pindamonhangaba. Observa-se 

que não há previsão de nenhum tipo de auxílio financeiro aos estudantes participantes 
dos projetos de ICT aprovados pelo NUPEX. 

 

DURAÇÃO DOS PROJETOS  

Início: AGOSTO de 2017 

Término: JULHO de 2018 

 

PRAZO DE INSCRIÇÃO 

De 07/08/2017 até 18/08/2017. 

No ato da inscrição deverão ser submetidos todos os documento solicitados 
pelo(a)s aluno(a)s e orientador(a). 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

• PROJETO DE PESQUISA (arquivo eletrônico nos formatos .doc ou .rtf ) 

enviado por e-mail para paulo.quintairos@fatec.sp.gov.br 

• TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. 

Deve ser enviado em arquivo digital, contendo a assinatura do orientador, para o e-

mail paulo.quintairos@fatec.sp.gov.br 
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PROJETO DE PESQUISA 
 
O projeto de pesquisa deve ser um documento sucinto contendo os seguintes itens 

obrigatórios: título; objetivo do projeto; método de pesquisa; materiais necessários à 
realização das atividades; breve revisão de literatura; resultados esperados; cronograma de 
atividades e bibliografia. 

 
REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA E ORIENTADOR: 
 

Previstos no Regulamento de Iniciação Científica e Tecnológica da FATEC-
Pindamonhangaba. 
 

CRITÉRIO DE SELEÇÃO DE PROJETOS: 
 
Previsto no Regulamento de Iniciação Científica e Tecnológica da FATEC-

Pindamonhangaba. 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

A lista com os nomes dos estudantes e orientadores selecionados será divulgada na 

página FATEC no dia 28 de agosto de 2017.  

 

CALENDÁRIO PARA OS PROJETOS APROVADOS 

• 28/02/2018 – Data limite para envio do relatório parcial (arquivo eletrônico nos 

formatos .doc ou .rtf e versão impressa, entregue na secretaria). 

• 30/06/2018 – Data limite para envio do relatório final (arquivo eletrônico nos formatos 

.doc ou .rtf e versão impressa, entregue na secretaria). 

• 10/08/2018 – Divulgação dos pareceres sobre os relatórios finais. 

 

 

 


