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1. Introdução 

O regulamento apresentado neste documento tem o objetivo de organizar o Programa 

de Iniciação Científica implantado na Fatec Piracicaba no ano de 2016. Este regulamento 

está organizado de forma a oferecer orientações para a especificação, seleção, 

acompanhamento e avaliação dos projetos de iniciação científica. 

A criação e implantação do programa de iniciação científica busca atingir os seguintes 

objetivos:  

• Despertar nos alunos de graduação a vocação científica, por meio do 

desenvolvimento de projetos que envolvam investigação embasada em 

metodologia científica; 

• Implantar na Unidade a cultura do desenvolvimento de projetos tecnológico-

científicos, vinculados ao curso de graduação; 

• Incentivar os docentes com perfil voltado para a pesquisa a desenvolverem 

projetos tecnológico-científicos, com apoio formal da Unidade; 

• Promover a produção e divulgação de conhecimentos tecnológico-científicos 

relacionados aos cursos de graduação oferecidos pela Unidade Fatec Piracicaba; 

• Estimular o desenvolvimento de projetos tecnológico-científicos que possam 

contribuir futuramente com a implantação de um programa de pós graduação na 

Unidade. 

 

2. Sobre o Projeto de Iniciação Científica 

 

2.1 Duração dos Projetos de Iniciação Científica 

Os projetos de Iniciação Científica terão duração de 12 meses (ininterruptos) com 

início no primeiro dia letivo do semestre. 

 

 

2.2 Estrutura Geral do Projeto 
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Os proponentes de projetos de Iniciação Científica devem organizar suas propostas de 

projeto de tal forma que os seguintes itens sejam atendidos (máximo de dez páginas):  

- Capa com título do Projeto, nome do aluno, nome do orientador e co-orientador (se 

for o caso), introdução (inclui tema, problema, e se for o caso, hipóteses); objetivos; 

justificativa; breve fundamentação teórica; metodologia; resultados esperados para a 

Unidade; possibilidades de interação com o setor produtivo devem ser ressaltadas (se 

houver); cronograma de execução (tabela) e referências bibliográficas.  

 

Formatação:  

- Software: Word – Página Formato: A4 - Espaçamento entre linhas: 1,5 cm – Fonte: 

Times New Roman, tamanho 12 - Margens: Superior e inferior: 2,5 cm, direita e esquerda: 

3,0 cm;  

- As páginas deverão ser numeradas no lado direito superior (a contar da Introdução 

até as Referências Bibliográficas);  

Não deverá exceder 10 páginas (a contar da Introdução até as Referências 

Bibliográficas), exceto anexos/apêndices.  

 

3. Sobre os Pré-Requisitos dos Participantes 

 

3.1 Pré-requisitos dos docentes 

Os proponentes de projetos de Iniciação Científica da Unidade Fatec Piracicaba 

devem atender aos seguintes pré-requisitos: 

• Ser docente do quadro de professores da Unidade Fatec Piracicaba. Em caso de 

docentes contratados por prazo determinado, a aprovação do projeto fica 

condicionada ao prazo de encerramento do contrato de trabalho na Unidade; 

• Ter a titulação de mestre ou doutor; 

• Ter disponibilidade horária de 2 horas semanais para a orientação do aluno; 

• Entregar cópia do curriculum Lattes atualizado juntamente com o projeto dentro do 

prazo. 
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Os projetos cujos docentes não atenderem aos pré-requisitos especificados, serão 

automaticamente desconsiderados. 

 

3.2 Pré-requisitos dos discentes 

O aluno interessado em se tornar um orientando em Iniciação Científica deve atender 

aos seguintes pré-requisitos: 

• No início do projeto de Iniciação Científica, os alunos deverão ter cursado o 1° 

semestre do curso; 

• No início do projeto de Iniciação Científica, o aluno não poderá estar cursando o 

último semestre do curso ou ser aluno concluinte; 

• O aluno, preferencialmente, não deve ter reprovação nas disciplinas cursadas; 

• O aluno deve ter disponibilidade semanal de no mínimo 8 horas para o 

desenvolvimento do projeto. 

• Caso selecionado, o aluno se obriga a contratar seguro de vida contra acidentes 

pessoais e entregar cópia da apólice à Comissão de Iniciação Científica. 

 

4. Sobre o Processo de Seleção dos Projetos 

As propostas de projetos de Iniciação Científica devem ser submetidas à Comissão do 

Programa de Iniciação Científica, indicada pela Congregação da Fatec Piracicaba, de 

acordo com o Cronograma de Atividades de Iniciação Científica (Anexo 1). A presente 

Comissão avaliará as propostas e pontuará as mesmas adotando os critérios de Mérito, 

organização, inovação e viabilidade do projeto, conforme anexo 3.; 

I. Titulação do proponente; 

II. Tempo de casa. 

Os projetos e relatórios de alunos orientados por membros da 

Comissão do Programa de Iniciação Científica serão avaliados por 

parecerista externo à referida Comissão. 
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A partir da média do somatório das pontuações de três pareceristas, as propostas 

serão classificadas em ordem decrescente. Serão selecionados os projetos que obtiverem 

maior pontuação. As orientações poderão ser da seguinte forma: projeto remunerado 

(HAE); projeto remunerado (RJI) e projeto voluntário. A quantidade de projetos 

selecionados e remunerados através de HAEs poderá variar semestralmente, de acordo 

com disponibilidade de HAEs e interesse da Unidade. Propostas que obtiverem 

pontuação de mérito e organização inferior a 35 serão automaticamente desclassificadas 

(Anexo 3). 

No caso de empate entre as propostas, deve-se adotar o seguinte critério de 

desempate (obedecendo a ordem apresentada): 

1. Maior nota de mérito e organização do projeto; 

2. Maior titulação; 

3. Titulação na área do projeto; 

4. Tempo de casa. 

 

Orientações de projetos de Iniciação Científica que não passarem pelo 

Processo de Seleção descrito acima não terão reconhecimento oficial da 

Unidade de Ensino. 

 

No caso de propostas de projetos de Iniciação Científica aprovadas com restrições 

pela Comissão de Iniciação Científica, se julgado oportuno e conveniente, o professor 

proponente poderá fazer as correções, complementações e ajustes uma única vez, 

obedecendo ao prazo de 7 (sete) dias corridos para submeter sua proposta novamente à 

referida Comissão.  

 

5. Sobre o Processo de Divulgação dos Projetos 

 

5.1 Divulgação dos Projetos 

Os projetos selecionados deverão ser divulgados para a comunidade conforme 

Cronograma de Atividades de Iniciação Científica (Anexo 1). A divulgação deverá ocorrer 
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por meio eletrônico, utilizando-se o sítio eletrônico da Fatec Piracicaba e por e-mail 

institucional, para todos os docentes, discentes e funcionários da unidade. Os dados para 

a divulgação do projeto incluem: 

• Título do Projeto; 

• Resumo; 

• Professor Responsável; 

• Principais áreas de conhecimento relacionadas ao projeto. 

 

5.2 Inscrição dos Discentes 

Os alunos interessados em participar dos projetos de Iniciação Científica deverão se 

inscrever na Secretaria Acadêmica da Unidade. Os alunos poderão se inscrever em mais 

de um projeto, no entanto, serão selecionados para participar de apenas um projeto 

divulgado (dentro do ano vigente). As inscrições devem seguir o Cronograma de 

Atividades de Iniciação Científica (Anexo 1). 

 

5.3 Seleção dos Discentes 

Em cada projeto, apenas um aluno será selecionado com base em uma entrevista 

individual, realizada com o orientador do projeto (professor responsável). No momento da 

entrevista, o aluno deve entregar uma cópia de seu histórico escolar e curriculum Lattes 

atualizado, que será utilizado pelo orientador como um instrumento de auxílio para a 

seleção do aluno. 

O professor responsável pelo projeto deve produzir uma lista classificatória dos alunos 

inscritos em seu projeto e encaminhar para a Comissão de Iniciação Científica, 

juntamente com as cópias do histórico e curriculum Lattes atualizado do aluno classificado 

em cada projeto. Esta lista será, em seguida, encaminhada para a homologação da 

Congregação da Fatec Piracicaba. 

 

6. Sobre o Processo de Acompanhamento dos Projetos 
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Os projetos de Iniciação Científica em execução devem ser acompanhados 

diretamente pelos docentes orientadores. É fundamental que os professores responsáveis 

pelos projetos prestem informações à Comissão de Iniciação Científica e à Direção da 

Fatec Piracicaba sobre o andamento da pesquisa, participação do aluno, comparecimento 

às reuniões e cumprimento das atividades, além da avaliação do orientador do grau de 

dedicação do discente à pesquisa por meio do encaminhamento de cópias do Relatório 

de Atividades de Iniciação Científica (Anexo 2). 

No caso de desistência ou constatação de rendimento inadequado do orientando, este 

poderá ser substituído até o 6° mês de andamento do projeto. A avaliação de rendimento 

é de total responsabilidade do orientador. 

A substituição do orientando do projeto, por outro aluno, deve seguir o mesmo trâmite 

do processo inicial de seleção de alunos. 

 

7. Sobre o Processo de Avaliação dos Projetos 

 

7.1 Relatório Científico Parcial 

Após a execução dos primeiros 6 meses do projeto, o aluno (supervisionado pelo seu 

orientador) deve produzir um relatório científico parcial, estruturado com os seguintes 

tópicos (minimamente): 

• - Capa com título do Projeto, nome do orientador e co-orientador (se for o caso), 

período a que se refere o relatório (mês/20xx a mês/20xx);  

• - Introdução; objetivos; justificativa; fundamentação teórica; metodologia; 

resultados parciais/discussão; cronograma de etapas: constando o período de 

realização e as etapas ainda a serem cumpridas, no caso de necessidade de 

continuidade; referências bibliográficas;  

• - Carta de parecer do orientador.  

 

Formatação:  
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- Software: Word – Página Formato: A4 - Espaçamento entre linhas: 1,5 cm – 

Fonte: Times New Roman, tamanho 12 - Margens: Superior e inferior: 2,5 cm, 

direita e esquerda: 3,0 cm;  

- As páginas deverão ser numeradas no lado direito superior (a contar da 

Introdução até as Referências Bibliográficas);  

Não deverá exceder 15 páginas (a contar da Introdução até as Referências 

Bibliográficas), exceto anexos.  

 

Entrega:  

O relatório deverá ser enviado à Comissão de Iniciação Científica para o e-mail: 

comissaoicfatecpira@gmail.com, paralelamente deverá ser entregue relatório 

impresso, devidamente assinado pelo aluno e orientador na última folha (logo após 

referências bibliográficas), acompanhado de carta com o parecer (apreciação do 

desempenho do aluno) elaborado e assinado pelo orientador. 

No caso de alunos contemplados por bolsa Monitoria Modalidade Iniciação em 

desenvolvimento tecnológico e inovação, o relatório parcial deverá ser 

encaminhado pela Comissão de Iniciação Científica, em arquivo eletrônico em 

editor Word, para o Comitê Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica, por 

meio do e-mail pict@cps.sp.gov.br ou outro meio disponível. 

Obs: NÃO encadernar o relatório impresso 

O relatório parcial encaminhado à Comissão do Programa de Iniciação Científica 

deverá ser por esta analisado. A referida Comissão emitirá um parecer técnico-científico, 

conforme anexo 4, o qual posteriormente será submetido à apreciação pela a 

Congregação da Unidade. 

 

7.2 Relatório Científico Final 

Após a execução dos 12 meses do projeto e na data prevista de término do mesmo, o 

aluno (supervisionado pelo seu orientador) deve produzir um relatório científico final, 

estruturado com os seguintes tópicos (minimamente): 
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• - Capa com título do Projeto, nome do orientador e co-orientador (se for o caso), 

período a que se refere o relatório (mês/20xx a mês/20xx);  

• - Introdução; fundamentação teórica; metodologia; resultados/discussão; 

conclusão; referências bibliográficas;  

• - Carta de parecer do orientador. 

 

Formatação:  

- Software: Word – Página Formato: A4 - Espaçamento entre linhas: 1,5 cm – 

Fonte: Times New Roman, tamanho 12 - Margens: Superior e inferior: 2,5 cm, 

direita e esquerda: 3,0 cm;  

- As páginas deverão ser numeradas no lado direito inferior (a contar da Introdução 

até as Referências Bibliográficas);  

Não deverá exceder 20 páginas (a contar da Introdução até as Referências 

Bibliográficas), exceto anexos. 

 

 Entrega:  

 O relatório deverá ser enviado à Comissão de Iniciação Científica para o e-mail: 

comissaoicfatecpira@gmail.com, paralelamente deverá ser entregue relatório impresso, 

devidamente assinado pelo aluno e orientador na última folha (logo após referências 

bibliográficas), acompanhado de carta com o parecer (apreciação do desempenho do 

aluno) elaborado e assinado pelo orientador. 

 No caso de alunos contemplados por bolsa Monitoria Modalidade Iniciação em 

desenvolvimento tecnológico e inovação, o relatório parcial deverá ser encaminhado pela 

Comissão de Iniciação Científica, em arquivo eletrônico em editor Word, para o Comitê 

Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica, por meio do e-mail pict@cps.sp.gov.br 

ou outro meio disponível. 

 Obs: NÃO encadernar o relatório impresso 

O relatório final será encaminhado à Comissão do Programa de Iniciação Científica 

deverá ser por esta analisado. A referida Comissão emitirá um parecer técnico-científico, 
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conforme anexo 5, o qual posteriormente será submetido à apreciação pela a 

Congregação da Unidade 

Se necessário e autorizado pela Congregação da Fatec Piracicaba, os alunos com a 

supervisão do orientador poderão fazer correções, ajustes e complementações no 

relatório no prazo máximo de 30 dias corridos. 

 

7.3 Apresentação dos Resultados 

Os resultados finais de pesquisa obtidos pelos projetos dos alunos participantes de 

Iniciação Científica deverão ser apresentados para a comunidade da Fatec Piracicaba 

mediante a realização de um ciclo de palestras e seminários ou na Semana de 

Tecnologia.  

Os relatórios científicos finais aprovados pela Congregação devem ser entregues à 

Biblioteca da Unidade (versão digital em CD). 

E conforme artigos 18 e 19 da Instrução Normativa Cesu 7, de 16-07-2018, alunos 

contemplados por bolsa Monitoria Modalidade Iniciação em desenvolvimento tecnológico 

e inovação: 

Artigo 18 - O resultado final do projeto será apresentado pelo participante em Congresso 
de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, para tanto, o participante 
deverá entregar à Comissão de Iniciação Científica de sua Unidade os seguintes 
documentos obrigatórios, até 15 (quinze) dias após o término do projeto:  
I - Resumo expandido (Anexo 6).  
II - Relatório final.  
 
Artigo 19 - A Comissão de Iniciação Científica recepcionará o resumo expandido e o 
relatório final, bem como os avaliará, utilizando para isso o formulário de avaliação do 
resumo expandido (Anexo 7) e o formulário de avaliação do relatório final (Anexo 5); após 
a avaliação dos referidos documentos obrigatórios, a Comissão de Iniciação Científica os 
encaminhará (em arquivo Word) ao Comitê Institucional de Iniciação Científica e 
Tecnológica, bem como os respectivos formulários de avaliação (em arquivo PDF).  

 



             

 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Fatec Piracicaba – Deputado Roque Trevisan 
 

________________________________________________________________________________________ 

www.cps.sp.gov.br / www.fatecpiracicaba.edu.br 

Rua Diácono Jair de Oliveira, 651  •  Santa Rosa  •  13414-155 

Piracicaba  •  SP  •  Tel.: (19) 3413.1702 / 3434.7317 

 
Anexo 1 – Cronograma das Atividades de Iniciação Científica 

 

Período Atividade Responsável 

Novembro / Junho Divulgação do edital chamando 

as propostas de Iniciação 

Científica 

Direção  

Março / Agosto Inscrição das Propostas de 

Iniciação Científica 

Docentes 

Abril / Setembro Avaliação das propostas de 

projetos de Iniciação Científica 

Comissão do Programa 

de Iniciação Científica 

Maio / Outubro Divulgação dos projetos 

selecionados e inscrição dos 

alunos 

Direção  

Junho / Novembro Seleção dos alunos inscritos Docentes Orientadores 

Julho / Dezembro Divulgação dos alunos 

selecionados 

Direção  

1° dia letivo do 

semestre (Agosto / 

Fevereiro) 

Início das atividades de 

Iniciação Científica 

Orientadores e 

orientandos 

Dezembro / Julho Entrega do Relatório de 

Atividades de Iniciação 

Científica 

Orientador 

Fevereiro / Agosto Entrega do Relatório Científico 

Parcial e análise da Comissão 

do Programa de Iniciação 

Orientadores e 

orientandos + Comissão 

do Programa de Iniciação 
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Científica  Científica 

Março / Setembro Análise do parecer técnico-

científico do Relatório Parcial 

pela Congregação 

Congregação 

Abril / Outubro Divulgação de parecer de 

Relatório de Atividades de 

Iniciação Científica 

Direção 

Agosto / Fevereiro Entrega do Relatório Científico 

Final e análise da Comissão do 

Programa de Iniciação 

Científica 

Orientadores e 

orientandos + Comissão 

do Programa de Iniciação 

Científica 

Setembro / Março Análise do parecer técnico-

científico do Relatório Final 

pela Congregação da Unidade 

Congregação 
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Anexo 2 – Relatório de Atividades de Iniciação Científica 

Alunos desistentes:

Relatório de Atividades de Iniciação Científica

Alunos Orientados:

Projeto:

Professor Orientador:

Observações (avaliação do alunos, desenvolvimento da pesquisa, entre outros):

Atividades Desenvolvidas:

 
Piracicaba, ____ de ____________________ de ________ 

 

 

 

________________________________________  _____________________________________ 

 Orientador      Diretor da Unidade 
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Anexo 3 – Ficha de Avaliação do Projeto  
 

AVALIAÇÃO 
 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO: Ótimo = 5, Bom = 4, Regular = 3, Fraco = 0-2 
APROVADO – de 35 a 45 pontos 

Título do Projeto:   
_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

 
Currículo Lattes do orientador: 

1) Produção Científica:  
(     ) Fraco   (     ) Regular  (     ) Bom  (     ) Ótimo 
 

2) Experiência em orientação PIBITIC/PIBIC/TG ou TCC:   
(     ) Fraco   (     ) Regular  (     ) Bom  (     ) Ótimo 
 
Projeto: 

3) Pertinência do projeto quanto ao âmbito de pesquisa do orientador, assim como o seu 
entrosamento com o trabalho:  

(     ) Fraco   (     ) Regular  (     ) Bom  (     ) Ótimo 
 

4) Redação do Projeto:  
(     ) Fraco   (     ) Regular  (     ) Bom  (     ) Ótimo 
 

5) Relevância do tema:  
(     ) Fraco   (     ) Regular  (     ) Bom  (     ) Ótimo 
 

6) Objetivos:  
(     ) Fraco   (     ) Regular  (     ) Bom  (     ) Ótimo 
 

7) Método:  
(     ) Fraco   (     ) Regular  (     ) Bom  (     ) Ótimo 
 

8) Clareza quanto à exequibilidade do projeto:  
(     ) Fraco   (     ) Regular  (     ) Bom  (     ) Ótimo 
 

9) Contribuições ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação no contexto sócio 
econômico do Estado de São Paulo:  

(     ) Fraco   (     ) Regular  (     ) Bom  (     ) Ótimo 
 
RESULTADO: ___ pontos (  ) aprovado     (  ) reprovado 
 
Parecer:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

___________________________________ 
 

Prof. (ª)  _________________________________________________________ 
________________________________ 

Assinatura do professor avaliador
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Anexo 4 – Ficha de acompanhamento das atividades propostas  
 

AVALIAÇÃO PARCIAL 
 

Título do Projeto:   
Aluno (a) - ......................................................... 
Orientador (a) - .................................................. 
 
Relatório Parcial: 
Redação do relatório parcial:  
(     ) Fraco   (     ) Regular  (     ) Bom  (     ) Ótimo 
Referencial teórico:  
(     ) Fraco   (     ) Regular  (     ) Bom  (     ) Ótimo 
Resultados parciais/discussão:  
(     ) Fraco   (     ) Regular  (     ) Bom  (     ) Ótimo 
Cumprimento do cronograma:  
(     ) Fraco   (     ) Regular  (     ) Bom  (     ) Ótimo 
 
Execução do Plano de Trabalho:  
O plano de trabalho para Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação proposto, tem sido 
executado?  
(    ) Sim          (    ) Não          (    ) Parcialmente 
 
Parecer:  
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

Prof. (ª)  ........................................................................................................................... 
 

 

 
________________________________ 

Assinatura do professor avaliador 
 
 



             

 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Fatec Piracicaba – Deputado Roque Trevisan 
 

________________________________________________________________________________________ 

www.cps.sp.gov.br / www.fatecpiracicaba.edu.br 

Rua Diácono Jair de Oliveira, 651  •  Santa Rosa  •  13414-155 

Piracicaba  •  SP  •  Tel.: (19) 3413.1702 / 3434.7317 

 
Anexo 5 - Formulário de avaliação do relatório final - CEPE 

 
Parecer sobre o Relatório Final - Monitoria de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação 
 

Unidade (Fatec):  

Orientador(a):  

Co-orientador(a) (se houver):  

Aluno(a): 

Título do Projeto:  

 

Parecer: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 
 

Prof. (ª)  ........................................................................................................................... 
 

________________________________ 
Assinatura do professor avaliador 
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Anexo 6 – Instruções para a Elaboração do Resumo Expandido   

 
TÍTULO DO TRABALHO: LETRAS MAIÚSCULAS, UTILIZANDO FONTE TIMES NEW ROMAN, 

CORPO 12, EM NEGRITO, CENTRALIZADO 
 

 
Nome Completo do Aluno 1; Nome Completo dos Co-orientadores (se for o caso) 2 Professor 
Orientador 3 
 
Aluno do CST......................; e-mail:.......................1  
Professor da (FATEC OU OUTRA IES); e-mail..............................................2 
Professor da FATEC Xxxxxxxx; e-mail............................3 
 
Área do Conhecimento:  
 
Palavras-chave: tttttt; uuuuu; vvvvvv; xxxxxx; yyyyy.  
 
INTRODUÇÃO  
Deve ser breve e conter a justificativa do problema estudado de forma clara, utilizando-se revisão 
de literatura. 
 
OBJETIVOS  
Constar os objetivos do trabalho realizado. 
 
METODOLOGIA  
Deverá ser suficientemente clara, de modo que o leitor entenda e possa reproduzir os 
procedimentos utilizados. Deve conter as referências da metodologia de estudo e/ou análises 
laboratoriais empregadas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Deverá conter os dados obtidos, podendo ser apresentados, também, na forma de Tabela, Gráfico 
e/ou Figura. A discussão dos resultados deve estar baseada e comparada com a literatura 
utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações. 
 
CONCLUSÕES  
Concluir se os objetivos foram alcançados, tomando como referencial a discussão dos resultados. 
Apresentar, se necessário, sugestão para futuras pesquisas relacionadas ao projeto desenvolvido. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Trabalhos citados no texto)  
Devem ser listadas em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais autores, 
separar por ponto e vírgula. Os títulos dos periódicos não devem ser abreviados. As referências 
não deverão apresentar numeração e a cada referência deve constar o espaçamento de uma 
linha.  
 
AGRADECIMENTOS (Opcional)  
Expressar os agradecimentos ao órgão que concedeu a bolsa, às instituições e às pessoas que 
contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa, seja em forma de apoio financeiro, de 
infraestrutura ou científico. 
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Formatação:  
- O resumo deverá ter: no mínimo 2 páginas e no máximo 4 páginas. 
- Dentro do texto poderá ser inserido até três figuras/fotos, gráficos ou tabelas.  
Obs.: A imagem deve preferencialmente ser convertida em “JPEG” antes de ser inserida no Texto.  
Gráfico ou Tabela – inserir no texto Word como figura. 
- Software: WORD.  
- Tamanho do Papel A4 (210 x 297 mm) – Disposição: Retrato. - Margens: Superior e Inferior = 
2,5 cm, Direita e Esquerda = 3,0 cm.  
- Fonte: Times New Roman tamanho 12.  
- Espaçamento entre linhas: Simples.  
- O título do trabalho deve ser em: Negrito, Letras Maiúsculas e Centralizadas. - Dar espaçamento 
de 2 linhas entre o título e nome do aluno.  
- Dar espaçamento de 1 linha ao término de cada item. 
- Não utilizar parágrafos no texto.  
- Referências Bibliográficas: não deverão apresentar numeração e a cada referência deve constar 
o espaçamento de uma linha.  
 
Entrega:  
O aluno deverá entregar, para a CEPE, o resumo em arquivo eletrônico pelo e-mail xxxx@xxx.xx 
ou por outro meio disponível, acompanhado do resumo impresso que deverá ser assinado pelo 
aluno e orientador na última folha (logo após referências bibliográficas).  
Atenção:  
Obs. 1: Não encadernar o resumo.  
Obs. 2: Não serão aceitos Resumos Expandidos fora do especificado acima. A correção deverá 
ser feita pelo próprio aluno e orientador. Os Resumos que não forem entregues no prazo 
estabelecido não serão incluídos no caderno de anais.  
Obs. 3: Deverão ser seguidas as normas da ABNT para citações bibliográficas, para formatação 
de quadros, figuras e tabelas e para a elaboração das referências bibliográficas. 



             

 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Fatec Piracicaba – Deputado Roque Trevisan 
 

________________________________________________________________________________________ 

www.cps.sp.gov.br / www.fatecpiracicaba.edu.br 

Rua Diácono Jair de Oliveira, 651  •  Santa Rosa  •  13414-155 

Piracicaba  •  SP  •  Tel.: (19) 3413.1702 / 3434.7317 

Anexo 7 - Formulário de avaliação do resumo expandido - CEPE 
 

Parecer sobre o Resumo Expandido - Monitoria de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação 

 

Unidade (Fatec):  

Orientador(a):  

Co-orientador(a) (se houver):  

Aluno(a): 

Título do Projeto:  

 

Parecer: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_____________________. 
 

Prof. (ª)  ........................................................................................................................... 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do professor avaliador 

 


