
 

EDITAL – INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACAMP 

2020/2021 

 

A Diretoria da Facamp e a Coordenação de Pesquisa torna público o presente edital de 
abertura de inscrições, visando a seleção de candidatos ao Programa Institucional de 
Iniciação Científica com início no 2º. Semestre de 2020 e conclusão em 2021.  

 

1.Finalidade:  

O Edital do Programa Institucional de Iniciação Científica é voltado para o 
desenvolvimento de um projeto de pesquisa com alunos de graduação, buscando 
desenvolver o pensamento científico dos estudantes, a partir da orientação e supervisão 
de professores orientadores.   

 

2. Requisitos básicos  

2.1. Aluno: 

I. Deve estar regularmente matriculado e não possuir vínculo empregatício, com 
dedicação exclusiva às atividades acadêmicas e de pesquisa; 

II. Ser selecionado e indicado pelo professor orientador para o desenvolvimento de 
projetos de pesquisas individuais;  

III. Criar e apresentar currículo enviado e publicado na plataforma Lattes CNPq;  

IV. Apresentar bom desempenho acadêmico, conforme critérios estabelecidos pela 
Comissão de Pesquisa. 

2.2. Professor Orientador: 

I. Deve ser docente da Facamp com título mínimo de mestre; 

II Escolher e indicar o estudante com perfil e desempenho acadêmico compatível com 
as atividades previstas no programa e que tenham condições de concluir a pesquisa 
proposta no prazo estipulado; 

III. Desenvolver projetos alinhados ao seu tema, linha ou eixo de pesquisa; 

IV. Incluir o nome do aluno nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos 
e seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do aluno.  

3. Compromissos e obrigações: 

3.1. Alunos: 

I. Cumprir com os prazos estabelecidos no programa e participar dos eventos e 
treinamentos oferecidos pela Coordenação de Pesquisa. 

II. Realizar reuniões periódicas com orientador e a apresentar relatórios parciais sob a 
forma de resumo intermediários; 

III. Apresentar resultado final e conclusões da pesquisa, sob a forma de um artigo, no IV 
Congresso de Iniciação Científica da FACAMP, a ser realizado em 2021; 

IV. Responder as solicitações e avaliações sobre o programa. 



 

3.2. Professores Orientadores 

I. Realizar sessões regulares e pré-agendadas de atendimento e orientações ao aluno; 

II. Assistir ao aluno na condução e no desenvolvimento das etapas de pesquisa; 

II. Cumprir com os prazos estabelecidos no projeto aprovado e apresentar relatórios 
parciais à Comissão de Pesquisa; 

IV. Fazer avaliações periódicas sobre o desempenho do aluno e da pesquisa; 

V. Orientar o aluno na apresentação do trabalho no IV Congresso de Iniciação Científica 
da FACAMP e no envio do artigo final para publicações e congressos nacionais e 
internacionais.  

 

4. Inscrições:  

As inscrições devem ser realizadas pelo aluno através do preenchimento do formulário 
de Iniciação Científica IC-1 (disponível no Portal do Aluno) e entrega dos seguintes 
documentos para a Coordenação de Pesquisa: 

I. Histórico escolar completo e atualizado do estudante; 

II. Curriculum Lattes do estudante (publicado na plataforma Lattes CNPq);  

III. Formulário IC-1 impresso e assinado pelo professor orientador; 

III. Projeto resumido de pesquisa (ver ANEXO1), contendo no máximo 6 páginas:   

• Capa: nome do aluno, nome do orientador, título do projeto, área de 
pesquisa; 

• Resumo (máximo 15 linhas); 

• Palavras-chave (mínimo de 3 palavras); 

• Introdução / Justificativa;  

• Objetivos gerais e específicos detalhados; 

• Revisão teórica inicial, a partir do tema e abordagem propostos; 

• Material e Métodos / Metodologia; 

• Forma de análise dos resultados; 

• Referências Bibliográficas; 

• Plano de trabalho e cronograma de execução. 

A estrutura do projeto de pesquisa e o formato do artigo final devem seguir os Manuais 
de Regras de Trabalhos Acadêmicos da Facamp, disponível no Portal do Aluno.  

 
5. Seleção dos projetos 

O processo de seleção será realizado pela Comissão de Pesquisa, que deverá avaliar e 
classificar as propostas de cada curso, conforme orientações e alinhamento às linhas de 
pesquisas dos orientadores e consistência do projeto proposto. 

Cabe à Comissão de Pesquisa verificar se as informações inseridas pelo orientador no 
sistema estão corretas e avaliar os projetos apresentados. Todos os projetos serão 
avaliados por pelo menos um professor do curso e outro professor avaliador da 
Comissão de Pesquisa ou convidado.  



A classificação e os critérios de seleção serão apresentados, bem como análise e 
comentários sobre o projeto serão devolvidos ao professor orientador, que ficará 
responsável em rever a proposta com o aluno orientado.  
 

6. Período de Vigência 

A vigência da Iniciação Científica da Facamp será de aproximadamente 10 meses, a partir 
da data de aprovação do projeto. Para os cursos de Engenharia, a Comissão de Pesquisa 
pode aceitar a extensão do prazo de vigência, de acordo com a natureza técnica do 
projeto. 

 

7. Etapas para o desenvolvimento da Iniciação Científica 

 
ETAPA 1 – Escolha um tema e projeto de seu interesse e entre em contato com os 

respectivos professores orientadores da área. É importante que haja um entendimento 

prévio entre orientador e futuro orientando;  

ETAPA 2 – Prepare, em conjunto com o orientador, o projeto de pesquisa de acordo com 

o formato proposto pela Comissão de Pesquisa (formulário de Iniciação Científica); 

ETAPA 3 - Providencie documentação necessária e cadastramento do Curriculum Lattes; 

ETAPA 4 – Proceda a entrega do projeto e dos documentos solicitados para a 

Coordenação de Iniciação Científica; 

ETAPA 5 – Avaliação dos projetos escolhidos pela Comissão de Pesquisa, conforme 

critérios previamente definidos e alinhamento às linhas de pesquisa do professor 

orientador e coordenação dos cursos. Esta fase tem caráter eliminatório;  

ETAPA 6 – Anúncio dos projetos aprovados e início do desenvolvimento das atividades 

metodológicas e trabalho de campo, conforme cronograma apresentando no projeto; 

ETAPA 7 – Encaminhamento dos resultados parciais I e II da pesquisa para avaliação e 

elaboração dos pareceres parciais dos orientadores para acompanhamento do projeto  

ETAPA 8 – Conclusão das pesquisas e submissão do artigo com resultados finais, com o 

auxílio do orientador que deverá encaminhar parecer final para a Comissão de Pesquisa 

notificando conclusão da pesquisa, dentro do cronograma estipulado; 

ETAPA 9 – Apresentação dos artigos concluídos no IV Congresso de Iniciação Científica 

da FACAMP, a ser realizado em 2021;  

ETAPA 10 – Premiação dos melhores trabalhos e bonificação do aluno com 

reconhecimento dos créditos em matérias eletivas definidas por cada Coordenação de 

curso. Nessa etapa também serão feitas recomendação ao aluno para participar de 

eventos e congressos acadêmicos, bem como envio do artigo para publicações nacionais 

e internacionais. 



8. Apresentação dos resultados da Iniciação Científica da Facamp 

 

Após a execução da pesquisa primária e da elaboração do relatório final, o aluno deverá 

elaborar artigo científico seguindo o Manual de Regras de Trabalhos Acadêmicos da 

Facamp e de acordo com as regras estabelecidas por revistas e publicações científicas 

para submissão e participação em congressos e seminários indicados pela Comissão de 

Pesquisa.  

A Comissão de Pesquisa organizará o IV Congresso de Iniciação Científica da FACAMP 

para apresentação dos trabalhos de Iniciação Científica com uma cerimônia de 

premiação dos melhores artigos. Além disso, ficará responsável em auxiliar o aluno e o 

professor orientador com a indicação de revistas para a publicação, bem como a 

participação em eventos e congressos nas diversas áreas. 

 

9. Bonificações e premiações pela conclusão da Iniciação Científica da Facamp 
 

A conclusão da pesquisa, entrega do artigo final e participação no IV Congresso de 

Iniciação Científica da FACAMP permitirá ao aluno obter créditos de uma disciplina 

eletiva oferecida em sua grade, conforme recomendação e aprovação do Coordenador 

do Curso e da Direção da Facamp. 

Cada curso deverá definir os critérios de bonificação concedidos ao aluno, de acordo 

com a contribuição do artigo final e o cumprimento dos critérios metodológicos 

apresentados no projeto. Será avaliado também a contribuição do artigo para os 

Trabalhos de Conclusão de Curso e Monografias, em parceria com os coordenadores 

responsáveis por tais atividades. 

O aluno receberá também um certificado de conclusão e participação no IV Congresso 

de Iniciação Científica da FACAMP, com reconhecimento e validade acadêmica, 

agregando assim mais um diferencial importante ao longo de sua formação acadêmica. 

 

  



10. Cronograma de atividade da Iniciação Científica da Facamp 

 

Datas 
Importantes 

2020/2021 

15/10/2020 III Congresso de Iniciação Científica da FACAMP – a partir das 14h. 

Divulgação do Edital de Iniciação Científica 

30/10/2020 Data limite para submissão dos projetos de Iniciação Científica e da 
Carta de Aceite do Orientador 

15/11/2020 Divulgação dos projetos aprovados pela Comissão de Pesquisa da 
Facamp 

Início da elaboração e desenvolvimento da pesquisa 

15/02/2021 Entrega do relatório parcial I das atividades desenvolvidas e etapas 
concluídas, incluindo parecer do professor orientador  

15/05/2021 Entrega do relatório parcial II das atividades desenvolvidas e etapas 
concluídas, incluindo parecer do professor orientador  

Esse relatório deve incluir versão preliminar do artigo de pesquisa 
de campo  

Junho/2021 Entrega do parecer e avaliação do professor orientador e da 
autoavaliação do aluno  

Realização das correções recomendadas e retomada dos trabalhos 
de campo 

Julho /2021 Entrega dos resultados finais da pesquisa e do artigo finalizado para 
professor orientador 

15/08/2021 Parecer final do orientador e da Comissão de Pesquisa 

30/08/2021 Submissão dos artigos concluídos à Comissão de Pesquisa da 
Facamp, com parecer do professor orientador 

 

15/09/2021 Participação no IV Congresso de Iniciação Científica da FACAMP 
com apresentação de todos os trabalhos desenvolvidos e concluídos 

Cerimônia de Premiação dos Melhores Artigos de Iniciação Científica 
 

 

 

 

Direção da Facamp e Coordenação de Iniciação Científica 


