
Prezada (o) Professora (or), 

  

Estão abertas as inscrições para o programa de Iniciação Científica da 

Fatec Itaquera, conforme o cronograma que segue (ANEXO 1 – 

cronograma 2022 I) a todas (os) as (os) Professoras (es) mestras (es) e 

doutoras (es) desta unidade. As inscrições serão realizadas por submissão 

de um projeto de pesquisa na modalidade Iniciação Científica (em acordo 

com as regras estabelecidas no edital do programa de Iniciação Científica 

da Fatec Itaquera, ANEXO 2 – Edital I – 2022) no período de 16/03 até 

16/04/2022 (NÃO SERÃO ACEITOS PROJETOS APÓS A DATA 

FINAL), estabelecido no cronograma. Conta para 

submissão: comissao.pesquisa.cepe@gmail.com (A/C COMISSÃO DE 

PESQUISA/INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA CEPE Fatec Itaquera). 

  

Antes de submeter um projeto, leiam com atenção, por favor, o 

regulamento do programa. No regulamento constam todas as instruções 

como formatos das documentações, modelo de projeto, modelo de 

relatórios etc. As (os) orientadoras (es) dos projetos aprovados poderão 

ser remunerados em até 2 HAE por semestre, não importa o número de 

projetos e alunos envolvidos. As propostas de HAE devem ser 

encaminhadas à Comissão de Pesquisa/Iniciação Científica da CEPE Fatec 

Itaquera até a data limite estabelecida no cronograma de atividades. (É 

importante destacar que a manutenção das HAE estão condicionadas às 

entregas das documentações obrigatórias nos prazos estipulados pela 

Comissão de Pesquisa/Iniciação Científica). 

  

Os projetos aprovados, também, poderão concorrer aos programas de 

bolsas do Centro Paula Souza em datas a serem divulgadas posteriormente 

aos participantes. Esses programas promovem auxílios financeiros para 

que as (os) alunas (os) possam desenvolver as atividades com maior 

tranquilidade e dedicação. A conclusão do trabalho de Iniciação Científica, 

após aprovação do relatório final pela Comissão de Pesquisa/Iniciação 

Científica da CEPE Fatec Itaquera, gerará certificado a ser utilizado na 

avaliação funcional. Os resultados das pesquisas podem produzir artigos 

que, se publicados, também valerão para essa avaliação. Os certificados, 

também, estarão condicionadas às entregas das documentações 

obrigatórias nos prazos estipulados pela Comissão de Pesquisa/Iniciação 

Científica. 

  

A Comissão de Pesquisa/Iniciação Científica da CEPE-FI, por meio de seus 

membros, fica à disposição para maiores esclarecimentos.  

mailto:comissao.pesquisa.cepe@gmail.com


Membros atuais: 

  

Prof. Me. Daniel José Toffoli (daniel.toffoli@fatec.sp.gov.br) 

Prof. Me. Rafael Teixeira Toffoli (rafaeltt.matematica@gmail.com) 

Prof. Dr. Sidney Leal da Silva (fatec.pesquisa.sidney@gmail.com) 
  
 

Atenciosamente, 

  

Dr. Sidney Leal da Silva 

Professor de Ensino Superior 

Pesquisador e Coordenador do Grupo de Óptica e Aplicações 

Fatec Itaquera ‘Prof. Miguel Reale’ 

Pesquisador do Programa de Internacionalização CPS-SynHERA(Bélgica) 

Centro Paula Souza (CPS) 
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