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Comunicado Interno FATEC/Mogi Mirim – nº 12/2020
Mogi Mirim, 24 de junho de 2020.

ASSUNTO: INFORMAÇÕES
ESTÁGIO SUPERVISIONADO

SOBRE

EQUIVALÊNCIA

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA COMO

Prezados alunos e professores,

A Direção, as Coordenadorias de Cursos e a CEPE (Câmara de Ensino Pesquisa e Extensão) da
Fatec de Mogi Mirim “Arthur de Azevedo”, informam que foi aprovada pelo Centro Paula Souza a
possibilidade de equivalência de Iniciação Científica como Estágio Supervisionado, conforme prevê a
LEI Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e Memorando Circular 18/2020 CESU, expedido em
19/06/2020.
Nesse sentido, seguem as orientações para validar a equivalência:
a) Para projetos já submetidos à CEPE neste 1º semestre/2020, conforme Edital:
 Deverá ser encaminhado o Relatório Final, até o dia 19 de julho, para o e-mail
cepe.fatecmm@gmail.com, para validação da carga horária e cumprimento dos
objetivos e metas do projeto.
 Havendo a aprovação dos relatórios pela CEPE, será emitido um documento
comprobatório (Certificação), o qual, o aluno interessado na referida validação, se
encarregará de encaminhar ao Núcleo de Estágio, aos cuidados do Prof. Rodolfo,
através do e-mail rodolfo.cardoso@fatec.sp.gov.br, até o dia 11 de agosto de 2020.
b) Para projetos que ainda não foram submetidos à CEPE:
 Aguardar a publicação do novo Edital de Chamada - 2º semestre/2020, a ser publicado
pela CEPE, para submissão dos projetos.
Esclarecemos que a Iniciação Científica não será, necessariamente, utilizada como estágio
supervisionado, bem como não será aceito nenhum outro documento de iniciação científica para
equivalência de estágio, que não seja a certificação expedida pela CEPE dessa Unidade Fatec.
Informamos ainda que é de inteira responsabilidade do interessado (aluno ou professor) apresentar a
certificação emitida pela CEPE a qualquer departamento da Unidade que o necessite.
Dúvidas poderão ser dirimidas com as direções, coordenadorias de curso ou CEPE, através dos
e-mails:
Direção – f163dir@cps.sp.gov.br
Diretoria Acadêmica – f163acad@cps.sp.gov.br
Coordenadoria do CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – f163.ads@fatec.sp.gov.br
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Coordenadoria do CST em Fabricação Mecânica – f163.fm@fatec.sp.gov.br
Coordenadoria do CST em Mecatrônica Industrial – rogerio.lara01@fatec.sp.gov.br
Coordenadoria do CST em Projetos Mecânicos – christian.vieira@fatec.sp.gov.br
CEPE – cepe.fatecmm@gmail.com

Atenciosamente,

Prof. Dr. André Luis Ferrari de Moura Giraldi
Diretor
Fatec de Mogi Mirim “Arthur de Azevedo”

