FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO VICENTE

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
Nº 01/2021
A Diretoria da Faculdade de Tecnologia de São Vicente, no uso de suas atribuições,
torna público que estão abertas as inscrições para o Programa de Iniciação Científica
para os cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação e Tecnólogo em
Automação Industrial, Bacharelado em Administração, Bacharelado em Engenharia
Elétrica e Licenciatura em Pedagogia para alunos matriculados entre o 2º e o último
semestre do curso.
1- O que é o Programa de Iniciação Científica?
O Programa de Iniciação Científica da Faculdade de Tecnologia de São Vicente é
uma forma encontrada pela Instituição para estimular a pesquisa na forma de iniciação
científica, tendo por objetivo fornecer aos alunos uma primeira experiência no universo
da pesquisa, bem como o desenvolvimento da mentalidade científica, estimular a
criatividade e despertar de vocações. A iniciação científica é uma atividade de
investigação, realizada por alunos de graduação, no âmbito de um projeto de pesquisa
orientado por docente qualificado.
2- Objetivos da Iniciação Científica
O Programa de Iniciação Cientifica – PIC-FATEF é um instrumento que permite
introduzir os estudantes de graduação tradicional e graduação tecnológica à pesquisa
científica, configurando-se como poderoso fator de apoio às atividades de ensino.
O PIC-FATEF tem como objetivos:
a) iniciar e apoiar o aluno dos cursos de graduação tradicional e tecnológica na
prática da pesquisa científica;
b) desenvolver a mentalidade científica, crítica e investigativa dos alunos;
c) estimular o professor orientador a formar grupos de pesquisa;
d) identificar e estimular os alunos com vocação para a investigação científica
3- Processo Seletivo
Poderão inscrever-se alunos que estejam em dia com as mensalidades
escolares e que estejam cursando entre o segundo e o oitavo períodos letivos.
4- Período de Inscrição: 18 a 29 de março de 2021
5- Seleção
A seleção será realizada pelos docentes integrantes da Coordenação de Iniciação
Científica de acordo com o item 3 deste edital.
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