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São Vicente (PIC-FATEF) 

 

Introdução 
 

    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 pesquisador qualificado. 

    A atividade de iniciação científica promove o contato direto com a atividade de pesquisa, 

permitindo o aprendizado e aplicação de técnicas e métodos científicos. Permite, ainda, 

desenvolver o pensamento de forma criativa e a resolver problemas que nem sempre têm 

solução padronizada. Pela necessidade de relatar a pesquisa realizada, você tem a 

oportunidade de aprender a escrever um relatório ou artigo científico e a expor o seu trabalho 

em público. Por isso, a Iniciação Científica é um diferencial no seu currículo acadêmico. 

    Numa contribuição direta ao curso de graduação, em alguns casos a iniciação científica 

pode ser considerada para fins de integralização da carga horária de atividades 

complementares. 

    Com o objetivo de continuar a formação num Programa de Mestrado ou Doutorado, a 

experiência adquirida na iniciação científica é excelente, pois prepara para o ingresso nesses 

programas e o projeto de iniciação científica pode servir de ponto de partida para um projeto 

mais complexo na pós-graduação. Além disso, no processo de seleção para os programas de 

Mestrado e Doutorado é geralmente dada prioridade aos candidatos que comprovem o 

desenvolvimento de atividades de iniciação científica. Ainda é útil na vida de qualquer 

profissional, na medida em que estimula o hábito da atualização permanente na busca 

constante de novos conhecimentos. O trabalho realizado na iniciação científica também pode 

gerar um artigo científico do qual você será co-autor.  

    O objetivo do PIC-FATEF é o de fomentar e estimular a aplicação dos conhecimentos 

teórico-práticos buscando direcionar os resultados da pesquisa para a capacitação de alunos 

envolvidos tanto no raciocínio científico quanto na preparação para os desafios que irá 

enfrentar no mercado de trabalho. 

    O Programa abrigará pesquisadores docentes e alunos, capazes de desenvolver um projeto 

estabelecido, e deverá contemplar ainda a captação de recursos externos, a participação em 

editais de fontes financiadoras de pesquisas e projetos (CNPq, FAPESP). 

Poderão participar do Programa os alunos matriculados nos cursos da Faculdade de 

Tecnologia de São Vicente. Os docentes serão de livre escolha dos alunos, devidamente 

titulados e capacitados à orientação em todas as etapas de desenvolvimento do projeto. 

    O PIC-FATEF obedecerá a regulamento próprio, contido em Editais específicos, a serem 

lançados anualmente pela Direção da Faculdade. 

    Esta proposta de Programa de Iniciação Científica se coaduna com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI em curso na Instituição, bem como as diretrizes 

emanadas do MEC para o ensino superior brasileiro. 
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1.1 – Objetivos 
 

    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; 

e) fomentar a participação em editais externos de agências de fomento a pesquisa. 

 
1.2 – Administração 

 
   O gerenciamento do Programa de Iniciação Científica (PIC-FATEF) está a cargo da Direção 

da Faculdade de Tecnologia de São Vicente que, nos termos deste regulamento, baixará todos 

os atos necessários à sua execução, bem como definirá os procedimentos operacionais. São 

suas funções: 

• Definir procedimentos operacionais do PIC-FATEF; 

• Assistir ao Comitê de Pesquisa em suas funções; 

• Operacionalizar e coordenar eventos relacionados; 

• Assistir aos professores orientadores no acompanhamento dos alunos pesquisadores. 

• Carrear recursos de fontes financiadoras para apoio a atividades relacionadas aos 

projetos e sua divulgação; 

• Capacitar e apoiar agentes de pesquisa na formulação e preenchimento de formulários 

de captação de recursos em editais externos; 

• Oferecer cursos de aperfeiçoamento em métodos e técnicas de pesquisa; 

• Disponibilizar recursos bibliográficos via Base de Dados eletrônica, para os 

envolvidos na produção científica da Instituição. 

    O PIC-FATEF conta com um Comitê de Pesquisa, formado por três professores (Doutores  

ou Mestres), designados por ato da Direção da Faculdade de Tecnologia de São Vicente cujas 

funções são: 

• Definir o formato das propostas de projetos para o PIC-FATEF; 

• Definir critérios para análise de propostas de projetos para o PIC-FATEF; 

• Analisar e aprovar, ou não, projetos de iniciação científica para o PIC-FATEF; 

• Definir critérios para a concessão de Bolsas de Iniciação Científica; 

• Aprovar ou não os relatórios finais dos bolsistas; 

• Propor temas para as semanas de iniciação científica; 

• Auxiliar na promoção de intercâmbio entre o PIC-FATEF da Faculdade de Tecnologia 

de São Vicente e outros congêneres. 

 

1.3 - Instrumentos do PIC-FATEF 
 

    Constituem instrumentos do Programa de Iniciação Científica – PIC-FATEF: 

a. Bolsa de iniciação científica – bolsas de incentivo à pesquisa acadêmica e científica para os 

alunos, concedidas segundo critérios da Direção da Faculdade de Tecnologia de São Vicente.  
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b. Semana de Iniciação Científica – evento anual, realizado em novembro, onde os alunos de 

iniciação científica apresentam seus trabalhos em andamento ou concluídos, previamente 

selecionados pelo Comitê de Pesquisa; 

c. Revista Científica Eletrônica – “FATEF Científica” – revista eletrônica indexada com 

previsão de uma edição anual. 

 

A. Bolsas de Iniciação Científica (BIC) e Programa de Iniciação Científica – (PIC) 
 

    Ao promover a Iniciação Científica, a Instituição pretende: 

• propiciar o engajamento de discentes de graduação em atividades de pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e inovação; 

• contribuir para a difusão, entre graduandos, de procedimentos e métodos de pesquisa 

relacionados ao desenvolvimento tecnológico e à inovação; 

• colaborar para a formação de recursos humanos qualificados que possam fortalecer a 

capacidade inovadora das empresas no País. 

    A política de estímulo à Iniciação Científica é composta de dois programas, o de Bolsa de 

Iniciação Científica (BIC), e o Programa de Iniciação Científica (PIC). 

Poderão se candidatar interessados que preencham as condições previstas em Edital, para 

todas as modalidades, BIC ou PIC. 

As Bolsas de Iniciação Científica – BIC são instrumentos institucionais de maior incentivo à 

participação de discentes no Programa de Iniciação Científica – PIC-FATEF e consistem em 

descontos aprovados pela Direção da Faculdade de Tecnologia de São Vicente, segundo Plano 

de Trabalho aprovado pelo Comitê de Pesquisa. 

    A concessão da bolsa não será cumulativa, não sendo aplicada no caso do aluno bolsista 

estar incluído em outro programa de desconto e bolsa da IES ou outros. 

    O aluno colaborador não terá direito a bolsa e figurará no projeto de pesquisa como aluno 

voluntário.  

    Somente poderão ser indicados para as Bolsas de Iniciação Científica estudantes da 

Faculdade de Tecnologia de São Vicente, regularmente matriculados e nas seguintes 

condições: 

• Que estejam em dia com as mensalidades escolares; 

• Que estejam cursando entre o segundo e o oitavo períodos letivos; 

    O aluno só poderá ser indicado por um único orientador e para um único projeto. 

    O desenvolvimento do trabalho dos alunos, (bolsistas ou não) será acompanhado por meio 

de relatórios parciais (semestrais) e finais (anuais), elaborados pelos próprios bolsistas, sob 

supervisão do professor orientador e acompanhamento do Comitê de Pesquisa. Os relatórios 

devem conter os seguintes itens: 

a. identificação (título, aluno(s), orientador, curso); 

b. descrição das etapas desenvolvidas pelo aluno; 

c. metodologia utilizada; 

d. resultados alcançados; 

e. conclusões; 

f. referências bibliográficas. 

 

São obrigações do aluno: 
 

a. cumprir o programa e a carga horária de trabalho estipuladas pelo professor orientador; 

b. apresentar relatórios, parciais e final, de suas atividades; 

c. apresentar seminário na Semana de Iniciação Científica  
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c. inscrever-se no Congresso Nacional de Iniciação Científica (Conic-Semesp) e outras 

mostras determinadas pela Comitê de Pesquisa; 

d. comparecer às atividades propostas pela Comitê de Pesquisa, no âmbito da formação geral 

para a pesquisa; 

e. assistir a palestras, encontros ou cursos, por determinação do professor-orientador, desde 

que relevantes para o trabalho desenvolvido ou a formação para a pesquisa e que não 

conflitem com o cumprimento da alínea (a). 

    Os projetos de Iniciação Científica terão duração de, no mínimo, nove meses, com início do 

ciclo em abril de cada ano e término em dezembro de mesmo ano, exigindo-se do aluno a 

carga horária mínima de oito horas semanais, admitindo-se a renovação por igual período, 

consoante solicitação do professor-orientador e parecer do Comitê de Pesquisa. 

    Os projetos financiados por órgãos externos, seguirão calendário próprio de desembolso, de 

acordo com as agências de fomento. 

    Os alunos deverão ser substituídos nos seguintes casos: 

• cancelamento ou trancamento de matrícula, bem como conclusão de curso; 

• a pedido do próprio aluno; 

• por solicitação do orientador, devidamente justificada. 

    O cancelamento da bolsa, no caso de BIC, poderá ser feito a qualquer momento e somente 

farão jus ao Certificado de aluno de Iniciação Científica os alunos que, além do cumprimento 

de suas obrigações, tiverem seus relatórios e trabalhos apresentados na Semana de Iniciação 

Cientifica e aprovados pelo Comitê de Pesquisa. 

    A Direção da Faculdade de Tecnologia de São Vicente pode, a qualquer tempo, suspender a 

concessão das Bolsas de Iniciação Cientifica, desde que não observadas as condições aqui 

estabelecidas. 

 

B. Semana de Iniciação Científica 
 

    As semanas de iniciação científica são eventos que resumem os programas de iniciação 

científica. Nela, professores e alunos, principalmente, expõem os estudos, as pesquisas e os 

resultados de seus trabalhos, juntamente com seus orientadores. 

    Na Faculdade de Tecnologia de São Vicente, a semana de iniciação científica chamar-se-á 

Semana PIC – FATEF. Será realizada em novembro, em dois dias, e constará do calendário 

acadêmico oficial da faculdade. 

    Tendo como ponto focal o intercambio científico, o evento é um espaço aberto também 

para a apresentação de trabalhos de outras instituições de ensino ou de pesquisa. O evento se 

traduz em exposições, apresentações, painéis, palestras, aulas magnas e debates, onde 

representantes da comunidade acadêmica e científica, mais os alunos e seus orientadores, 

procuram a troca de informações e a ampliação de conhecimentos. 

 

C. Revista Científica Eletrônica – “FATEF Científica”  
 
    A revista científica eletrônica é o veículo pelo qual são divulgados os resultados de 

pesquisas, trabalhos de conclusão de disciplinas e artigos científicos de professores, alunos e 

pesquisadores, com o propósito de disseminar o conhecimento acadêmico e científico. 

Será veiculada através do site oficial da FATEF. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

    Caberá à Direção da Faculdade de Tecnologia de São Vicente a emissão dos certificados e 

declarações relativas ao acompanhamento, encaminhamento e finalização do PIC-FATEF e 
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envio de material relativo aos projetos, aos setores responsáveis, para emissão de certificados 

ou outros, quanto às atividades e/ou eventos desenvolvidos neste âmbito.  

    A direção poderá, a qualquer tempo, suspender a concessão das bolsas de iniciação 

científica, sejam elas do professor orientador ou do aluno bolsista, desde que não observadas 

todas as condições estabelecidas neste Regulamento; sob pena do respectivo projeto ser 

desligado do programa e serem negados projetos futuros, com a mesma autoria (alunos e 

professores), pelo prazo de um (01) ano.  

 

São Vicente, 29 de março de 2011. 

 

Silvia Maria Troncoso 

Diretora  Acadêmica 

 FATEF 

 


