Anexo I
Projeto Resumido de Pesquisa:
Título do Projeto Institucional:
Título do Subprojeto:
Bolsista:
Orientador:
Introdução:

Justificativa do enquadramento do tema subprojeto ao tema central do projeto institucional:

Objetivos:

Metas:

Contextualização da escolha do tema do subprojeto:

Definição exata da atividade a ser desenvolvida pelo orientando:

Cronograma
Ações

Mês
1 2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Conhecer o projeto e levantar
bibliografia junto com orientador.
Fazer
pesquisa
bibliográfica
e
documental.
Apresentar os resultados parciais
trimestralmente da pesquisa, sob a
forma de relatório.
Escrever e entregar para o orientador a
Fundamentação teórica do estudo.
Fazer pesquisa de campo, se for o caso,
e trabalhar os dados coletados.
Escrever o artigo científico fazendo
referência à condição de bolsista de
iniciação científica apoiado pelo
Conselho Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento
Científico
e
Tecnológico – CNPq, ou pela Faculdade
Instituto Paulista de Ensino –FIPEN, nas
publicações e trabalhos apresentados.
Encaminhar artigo para orientador
submeter para publicação.
Apresentar os resultados finais da
pesquisa, sob a forma de painel ou
exposição oral, acompanhados de
1

relatório, nos seminários de iniciação
científica promovidos pela instituição.
Referências Bibliográficas:

1) Apresentação dos itens de necessidade mínima de apoio institucional (pessoal, infraestrutura
e serviços) para perfeito andamento do subprojeto:

2) Data e Assinatura do Orientador:
3) Decisão do Conselho Superior - avaliação, priorização e classificação dos pedidos:

Data e Assinatura do Conselho Superior:
4) Comitê de Ética Institucional – priorização dos pedidos.

Data e Assinatura do Comitê de Ética:
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Anexo II
Relatório

Trimestral

das

Atividades

Realizadas

no

período

de

__________________ a________________

Título do Projeto Institucional:
Título do Projeto:
Definição exata da atividade a ser desenvolvida pelo orientando:

Bolsista:
Orientador:
Introdução:

Objetivos:

Metas:

Resultados obtidos no período:

Conclusões parciais ou finais:

Avaliação do orientando sobre o programa:

Data e Assinatura do Orientando:
Avaliação do Orientador:

5) Data e Assinatura do Orientador:
6) Conselho Superior:

Data e Assinatura do Conselho Superior:
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Anexo III
FICHA DE INSCRIÇÃO DE ALUNO PARA PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EDITAL 002/2018
Nome:

RM:

Curso:

Está regularmente matriculado?

Os dados pessoais do aluno estão atualizados na Secretaria Acadêmica?
Histórico Escolar anexado?

SIM ( )

NÃO ( )

SIM ( )

SIM ( )

NÃO ( )

Média das Notas:

Disponibiliza de 20 horas semanais para se dedicar ao projeto?

SIM ( )

NÃO ( )

Foi selecionado pelo professor proponente do subprojeto?

SIM ( )

NÃO ( )

Se o aluno foi selecionado, entregou o currículo Lattes?

NÃO ( )

SIM ( )

NÃO ( )

O aluno foi informado de que deve:
a) dispor de 20 horas semanais para as atividades programadas, a saber: horas de estudo;
horas para elaboração e apresentação de seminários; horas de conversa com orientador;
outras horas definidas pelo orientador.
b) cumprir a agenda de compromisso semanal dos trabalhos de IC feita com o orientador.
c) executar o plano de atividades aprovado.
d) apresentar, ao orientador, que encaminhará ao Conselho Superior, relatórios trimestrais das
atividades desenvolvidas.

SIM ( )

e) apresentar os resultados parciais e finais da pesquisa, sob a forma de painel ou exposição
oral, acompanhados de relatório, nos seminários de iniciação científica promovidos pela NÃO ( )
instituição.
f) fazer referência à condição de bolsista apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPq, ou pela Faculdade Instituto Paulista de Ensino – FIPEN, nas
publicações e trabalhos apresentados.
g) devolver ao órgão financiador, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s)
indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos no edital não sejam
cumpridos.
O orientador anexou o Projeto Resumido de Pesquisa? SIM ( )

Assinatura e data do Professor orientador

NÃO ( )

Assinatura e data do Aluno

SELEÇÃO:
Primeira etapa da seleção - Proponente

Segunda etapa da seleção – Conselho Superior.

O candidato foi selecionado?

O Conselho ratifica a seleção?

CLASSIFICAÇÃO:
Média das notas obtidas nas disciplinas cursadas:
Houve empate?

SIM ( )

NÃO ( )

Colocação:

Protocolo de recebimento dos documentos mencionados na ficha de inscrição.
Data:

Assinatura Secretaria Acadêmica
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