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Considerando o quanto disposto no Artigo 4 Item III do Regimento da Faculdade de
Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo, que inclui dentre os objetivos da
Faculdade, o incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e da cultura, e, desse modo,
desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;

Considerando o Artigo 30 do Regimento da Faculdade, que prevê o incentivo à pesquisa
por meio de concessão de auxílio para a execução de pesquisa tecnológica, bolsas
especiais, formação de pessoal pós-graduado, participação e promoção de congressos,
intercâmbio com outras instituições, divulgação dos resultados das pesquisas realizadas e
outros meios ao seu alcance;

Considerando a decisão unânime do Conselho Consultivo da Faculdade em instituir o
Programa de Iniciação Científica, segue o seu Regulamento.
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CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS

Art. 1º - As normas que seguem visam a esclarecer pesquisadores e alunos vinculados a
projetos de iniciação científica quanto aos procedimentos do Programa de Iniciação
Científica (PIC) da Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo.

Art. 2º - O PIC tem como objetivos:
I. Estimular a pesquisa nos cursos de graduação, visando à formação geral dos alunos,
conduzida pela reflexão e criatividade;
II. Intensificar o contato entre pesquisadores qualificados para orientação e iniciantes à
pesquisa, por meio de intercâmbios institucionais, visando o domínio dos processos e
métodos gerais e específicos de investigação;
III. Disseminar entre os alunos a ideia de continuidade de formação na futura atividade
profissional, especialmente no caso da carreira universitária;
IV. Contribuir para a emergência de grupos consistentes de pesquisa, mediante opções e
contatos interdisciplinares;
V. Criar condições favoráveis para o incremento da produção e divulgação de resultados
de pesquisa.

CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO

O PIC será coordenado pelo Coordenador do Curso, assessorado pelo Conselho Técnico
Pedagógico, considerando a Resolução RE 26/09 do SENAI São Paulo.

Art. 3º - Compete ao Conselho Técnico Pedagógico:
I. Definir o calendário de atividades do Programa;
II. Analisar os projetos e decidir quanto a sua inclusão no Programa;
III. Acompanhar as atividades do Programa e sugerir aos participantes medidas julgadas
úteis à execução do mesmo;
IV. Decidir sobre substituição de orientadores ou alunos nos projetos de iniciação
científica;
V. Aprovar os relatórios finais;
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VI. Proceder todos os encaminhamentos necessários para o bom andamento do
Programa;
VII. Julgar recursos.

Art. 4º - O Coordenador de atividades de PIC será escolhido entre os professores,
designado pelo Coordenador do Curso e terá as seguintes atribuições:
I. Convocar e secretariar as reuniões;
II. Executar as deliberações;
III. Elaborar e divulgar editais de inscrição de projetos de iniciação científica;
IV. Buscar formas alternativas de implementação de incentivos diversos aos participantes
do Programa;
V. Implementar os instrumentos de controle e acompanhamento dos projetos de iniciação
científica;
VI. Organizar e manter atualizado cadastro de participantes do Programa;
VII. Prestar atendimento aos participantes do Programa;
VIII. Providenciar a emissão de declarações relativas às atividades do Programa;
IX. Efetuar todos os encaminhamentos necessários para o bom andamento do Programa.

Art. 5º - Compete ao Conselho Consultivo
Aprovar e modificar o presente Regulamento, observando-se o disposto nas normas do
SENAI-SP e Regimento da Faculdade.

CAPÍTULO III – PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Art. 6º - São requisitos essenciais ao projeto de iniciação científica:
I. Ser apresentado pelo orientador por meio de formulários próprios do Programa e dentro
do prazo estabelecido em Edital específico;
II. Possuir:
a) clareza da proposição do problema;
b) viabilidade de sua execução no período máximo de 2 anos, sendo necessária a
reinscrição a cada 6 meses, para os casos em que o projeto englobe um período superior
a 6 meses;
c) vinculação ao projeto de pesquisa institucional ou à área de atuação do orientador;
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d) observância do que dispõe o Artigo 9º deste Regulamento.
III. Além do orientador, o projeto poderá prever a participação de, no máximo três alunos,
e dois coorientadores e um técnico.

CAPÍTULO IV – DO ORIENTADOR

Art. 7º - São requisitos essenciais para o orientador:
I. Possuir titulação acadêmica mínima de especialista;
II. Possuir Currículo Lattes atualizado junto ao CNPq;
III. Não estar inadimplente com os compromissos assumidos nos Programas de Iniciação
Científica.

Parágrafo Único - Professores contratados temporariamente poderão orientar projetos
PIC, desde que comprovem permanência na instituição durante o período de vigência do
projeto e apresentem um coorientador que seja professor efetivo.

Art. 8º - Os compromissos do orientador com o Programa são:
I. Escolher e indicar alunos com perfis e desempenho acadêmico compatíveis com as
atividades previstas;
II. Realizar reuniões regulares para orientação aos alunos nas distintas fases do trabalho
científico, incluindo a elaboração de relatório final e material para apresentação dos
resultados em eventos científicos;
III. Realizar avaliação trimestral da participação dos alunos e informar sinteticamente as
atividades desenvolvidas pelo aluno nos 03 (três) primeiros meses do PIC;
IV. Acompanhar as exposições dos resultados finais feitos pelos alunos em eventos
científicos;
V. incluir o nome dos alunos nas publicações e nos trabalhos apresentados em eventos
científicos, cujos resultados tiveram a participação efetiva dos mesmos;
VI. Comunicar, imediata e formalmente à Coordenação do Curso, eventuais problemas e
possíveis alterações relacionados ao desenvolvimento do projeto;
VII. Preencher os documentos mensais (RPAPIC) e semestrais (RSAPIC) juntamente com
os alunos e entregar ao Coordenador de atividades do PIC.
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§ 1º - Os coorientadores terão os mesmos compromissos que os orientadores perante o
Programa.
§ 2º - Em caso de afastamento do Orientador por período superior a 60 (sessenta dias)
dias durante a vigência do projeto de iniciação científica, o aluno deverá ficar sob a
responsabilidade de um coorientador.
§ 3 - A declaração de orientação ou coorientação no Programa será entregue mediante
comprovante de cumprimento do compromisso estabelecido nos incisos III e IV do Artigo
10.
CAPÍTULO V – DOS ALUNOS

Art. 9º - Para participar do PIC, o aluno deverá:
I. Estar cursando graduação na Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de
Azevedo;
II. Possuir Currículo Lattes atualizado junto ao CNPq;
III. Não estar inadimplente com os compromissos assumidos no Programa de Iniciação
Científica da Instituição;
IV. Estar matriculado a partir do 2º semestre do Curso;
V. Atender todos os requisitos de participação de aluno descritos no Edital de PIC (item 3)

Parágrafo Único - 1º Cada aluno poderá participar de somente 01 (um) projeto em
andamento.
Parágrafo Único 2º Um aluno que foi reprovado em alguma disciplina no semestre
anterior, não poderá se reinscrever no semestre seguinte. Neste caso o aluno deverá
aguardar um período de carência de 1 semestre e se reinscrever no mesmo projeto, caso
seja de interesse de ambos aluno e professor-orientador ou inscrever-se em outro projeto
após 6 meses.
Parágrafo Único 3º Um aluno que teve seu projeto de iniciação científica interrompido
por baixo rendimento nas atividades do projeto ou negligência na entrega de atividades no
semestre anterior, não poderá se reinscrever no semestre seguinte no mesmo projeto.
Neste caso o aluno deverá aguardar uma carência de 1 semestre e se reinscrever em
outro projeto após 01 semestre.
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Parágrafo Único 4º Um aluno não poderá inscrever-se em um projeto de iniciação
cientifica em andamento, o qual já vem sendo desenvolvido por outro(s) aluno(s), caso
este aluno esteja matriculado no último semestre do curso.

Art.10 - São compromissos do aluno:
I. Executar o plano de trabalho com dedicação de, no mínimo, 04 (quatro) horas semanais
às atividades do projeto de iniciação científica;
II. Entrar em contato com o orientador para receber orientação sobre as distintas fases do
trabalho científico, incluindo a elaboração do RPAPIC (Relatório Parcial de Atividade de
Projeto de Iniciação Científica) que deverá ser entregue a cada mês e do RSAPIC
(Relatório Semestral de Atividade de Projeto de Iniciação Científica), além de
elaboração de slides, conforme modelos disponibilizados pelo orientador, para
apresentação semestral à banca das atividades realizadas no período. O aluno também
deverá preparar a apresentação final de projeto para apreciação da banca final de
avaliação além de elaborar material para apresentação dos resultados em eventos
científicos. Os relatórios mensais (RPAPIC) e o relatório semestral (RSAPIC) deverão ser
entregues somente ao orientador para que o mesmo possa fazer a avaliação da
participação do aluno prevista no inciso III do Art. 8º;

III. Apresentar até 30 (trinta) dias antes do término do projeto, obrigatoriamente, o relatório
final de PIC de acordo com as normas estabelecidas, contemplando os resultados
alcançados com a execução do plano de atividades;
IV. Apresentar os resultados finais da pesquisa em eventos científicos indicados pelo (s)
orientador (es);
V. Fazer referência à sua condição de participante do PIC e à Faculdade de Tecnologia
SENAI “Conde José Vicente de Azevedo” nas publicações e trabalhos apresentados
fazendo também menção do Curso Superior em Tecnologia em Sistemas Automotivos.

Parágrafo Único – A declaração de participação no Programa será entregue mediante
comprovante de cumprimento dos compromissos estabelecidos nos Incisos III e IV deste
Artigo.
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CAPÍTULO VI – INSCRIÇÃO, ADMISSÃO E ACOMPANHAMENTO

Art.11 - Para inscrição no PIC, os interessados deverão atender aos requisitos
estabelecidos em Edital (item 3), divulgado semestralmente.

Art.12 - A admissão dos projetos no Programa será conduzida pelo Coordenador do
Curso, mediante parecer do Conselho Técnico Pedagógico, sendo permitida a cada
professor a orientação concomitante de no máximo 03 (três) projetos.
Parágrafo Único: O Conselho Técnico Pedagógico constitui-se fórum de julgamento dos
recursos. Estes deverão ser devidamente fundamentados e apresentados pelo orientador
em um prazo não superior a 10 (dez) dias decorridos da decisão.

Art.13 - O acompanhamento dos alunos se dará por meio da avaliação semestral
realizada pelo orientador, relatórios parciais, relatório final e da apresentação dos
resultados obtidos em eventos científicos, conforme especificado nos incisos III e IV do
Artigo 10 deste Regulamento.

§ 1º - A Coordenação do Curso, num prazo de 20 (vinte) dias após o recebimento dos
relatórios, deverá emitir parecer analítico contemplando o cumprimento dos objetivos
propostos e do cronograma, bem como avaliação da metodologia e dos resultados
obtidos.

§ 2º - O parecer da Coordenação do Curso deverá ser encaminhado ao Conselho Técnico
Pedagógico para análise e parecer final.

CAPÍTULO VII – INCLUSÃO, SUBSTITUIÇÃO E CANCELAMENTO

Art.14 - A substituição de alunos poderá ocorrer fora do período de inscrição, desde que o
período de participação da nova indicação no projeto não seja inferior a quatro meses.
Parágrafo Único: Qualquer que seja o motivo da substituição, o aluno que se afasta
deverá apresentar relatório de atividades referente ao período em que participou do
Programa.
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Art.15 - A substituição de orientador será permitida desde que o orientador substituto
atenda aos requisitos especificados no Artigo 7º deste Regulamento.
Parágrafo Único: As substituições poderão ocorrer somente após aprovação da
Coordenação do Curso.

Art.16 - O cancelamento do projeto de iniciação científica dar-se-á nos casos de
inviabilização da sua execução, devidamente justificada pelo orientador, devendo conter
parecer favorável do Coordenador do Curso e aprovação do Conselho Técnico
Pedagógico.

Parágrafo Único - Qualquer que seja o motivo do cancelamento do projeto deverá ser
apresentado relatório de atividades referente ao período em que esteve em execução.

CAPÍTULO VIII – INADIMPLÊNCIA E PENALIDADE

Art. 17 - O orientador, coorientador ou o aluno que deixar de atender as normas previstas
neste regulamento será considerado inadimplente com o programa, sem direito a
declaração.

Parágrafo único: O orientador, coorientador ou o aluno que for considerado inadimplente
com o Programa PIC ficará impedido de participar dos Programas de Iniciação Científica
por um período de 06 (seis) meses, após a regularização de sua pendência.
CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.18 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Técnico Pedagógico, sendo
este o fórum de julgamento.

Art. 19 - As normas estabelecidas neste Regulamento entram em vigor na data da sua
publicação.
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Parágrafo único - O aluno será responsável pelas despesas geradas em virtude da
necessidade de construção de protótipos físicos para validação do projeto e da
necessidade de apresentações externas do trabalho em eventos científicos, não cabendo
nestes casos, nenhum tipo de reembolso por parte do SENAI aos alunos.

Regulamento aprovado com base na decisão do Conselho Consultivo, conforme
ata da reunião de 01 de Outubro de 2014.

São Paulo,

de

2014.

Prof. Fabio Rocha da Silveira
Presidente do Conselho Consultivo da Faculdade
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