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EDITAL 001/2019 

MOSTRA DE PROJETOS  

A FATEC de Mogi Mirim- “Arthur de Azevedo torna público o presente Edital e convida alunos regularmente 

matriculados de instituições de ensino médio, técnico ou superior a participarem da Mostra de Projetos no IV 

SIMPÓSIO REGIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 

1- DOS OBJETIVOS.  

 Os objetivos da Mostra de Projetos no IV SIMPÓSIO REGIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA consistem em: 

1.1. Transferir conhecimentos e tecnologias através da aproximação de estudantes, instituições de ensino e 

empresas da região; 

1.2. Estimular os estudantes a apresentar projetos teóricos e práticos produzidos como síntese de seu 

aprendizado no decorrer dos próprios estudos pelos semestres cursados. 

 

2- DAS PARTICIPAÇÕES 

2.1. Os projetos deverão ter a orientação de um professor. Para caracterizar o formato científico, é importante 

que cada trabalho seja orientado por um professor. O professor orientador deverá necessariamente ser 

membro do corpo docente de uma instituição de ensino médio, técnico ou superior. 

2.2. A participação na Mostra de Projetos no IV SIMPÓSIO REGIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA está aberta aos 

alunos regularmente matriculados em cursos oferecidos por instituições de ensino médio, técnico e/ou 

superior e poderá ser individual ou em grupo. 

 

3- DAS CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO. 

2.1- Cada projeto deverá ter no máximo 10 páginas, em folha A4 (verificar o modelo do formato - Anexo IV) 

devendo abranger:  

 Capa 

 Página de rosto 

 Resumo (de 300 a 500 palavras) 

 Corpo do Projeto (introdução, objetivo(s), metodologia, resultados, discussão e conclusão)  

 Referências (obrigatória). 

 Anexos e figuras (quando pertinentes),  



 
 
 

11ª Edição – 2020 
 
 

 

APOIO:  

2.2- Cada projeto deverá ser digitado em espaço 1,5 entre as linhas, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

margem justificada, margem superior e margem esquerda com 3,0 cm, margem direita e inferior com 2,0 

cm; números de páginas à direita superiores e salvos no formato PDF. 

2.3- Cada projeto deverá conter nome do(s) aluno(s) interessado(s), o nome do professor orientador e o nome 

do professor coorientador, se houver. 

 

4- DA SUBMISSÃO DOS PROJETOS 

3.1- A submissão do projeto deverá pertencer a um dos eixos tecnológicos a seguir: 

 Ambiente e Saúde 

 Controle e Processos Industriais 

 Gestão e Negócios 

 Informação e Comunicação 

 Fabricação e/ou Produção Industrial 

 Segurança 

 

3.2- As propostas encaminhadas poderão ser apresentadas em 2 (dois) estágios de desenvolvimento: Projetos 

em Andamento e Projetos Concluídos.  

 

3.2.1-  Dos Projetos  

3.2.1.1- “Projetos em Andamento” são todos aqueles em processo de elaboração ainda não concluídos e 

não julgados por banca examinadora (pesquisa teórica, construção, comprovação prática ou 

atividades de escrita em andamento). 

3.2.1.2- “Projetos Concluídos” são todos aqueles já aplicados ou com processo de elaboração finalizado, 

julgados e aprovados por banca examinadora (trabalho completo). 

3.2.1.3. Os Projetos deverão contemplar os seguintes aspectos, para a sua submissão: 

A) Título: o título deverá corresponder a algum tema envolvido por uma das áreas citadas 

evidenciando o problema/ou solução no qual o projeto se refere. 

B) Justificativa: qual a necessidade percebida que propiciou a proposição da ideia, descrevendo a 

oportunidade e aplicabilidade. 

C) Objetivo: indicação do problema e a ênfase de alerta ou proposta da solução do problema para 

resolvê-lo de maneira inovadora. 
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D) Hipóteses: dados que evidenciam o problema ou as suposições que levaram a percebe-lo, 

propostas e estratégias de solução. 

E) Procedimentos e Metodologia: As etapas descrevendo os procedimentos a serem seguidos para 

alcançar os objetivos e os métodos utilizados para tal. 

F) Considerações Finais: resultados parciais ou totais já obtidos, análise crítica (vantagens e 

desvantagens, ou limitações), possíveis clientes, possíveis aplicações (Apresentar 

obrigatoriamente protótipo em construção ou em funcionamento por meio de fotos ou 

endereço de vídeo no Youtube anexados ao projeto). 

G) Bibliografia: levantamento bibliográfico das leituras feitas. 

H) Anexos e figuras: quando pertinentes, ou se forem necessários. 

 

5- DA INSCRIÇÃO E SEU DEFERIMENTO, MATERIAL A SER ENCAMINHADO, MATERIAL A SER EXPOSTO. 

4.1. Da inscrição: 

4.1.1. As inscrições deverão ser realizadas por trabalho, através do e-mail simposio@fatecmm.edu.br, 

entre os dias 20/12/2019 a 31/03/2020, até às 23horas e 59 min.  

4.1.2. Cada trabalho terá um autor individual ou autores em grupo. Todos os participantes do grupo 

deverão ter seus nomes inscritos. 

4.1.3. Um autor ou autores em grupo poderão inscrever mais que uma proposta, desde que haja professor-

orientador. 

4.2. Do deferimento da inscrição: 

4.2.1- A Comissão de Avaliação, composta por representantes das Instituições parceiras, será responsável 

pela avaliação das propostas de projetos recebidos, para deferir aqueles que participarão da Mostra 

de Projetos no IV SIMPÓSIO REGIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA.  

4.2.2. A divulgação dos projetos aceitos para publicação ocorrerá no dia 17/04/2020, no site 

www.fatecmm.edu.br, a partir das 12 horas. 

4.3. Do material a ser encaminhado. 

4.3.1. O trabalho deverá estar formatado conforme as instruções dos itens 2 e 3. 

4.3.2. O trabalho encaminhado deverá compreender uma das áreas de estudos descritas no item 3.1 e um 

dos dois estágios descritos no item 3.2. 

4.3.3. O trabalho deverá ser submetido apenas no formato eletrônico. 

4.3.4. Não serão aceitos trabalhos recebidos após o horário e o período definidos. 

mailto:simposio@fatecmm.edu.br


 
 
 

11ª Edição – 2020 
 
 

 

APOIO:  

4.3.5. Não caberão recursos pelos participantes quanto às decisões tomadas pela Comissão Avaliadora da 

Mostra de Projetos no IV SIMPÓSIO REGIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 

 

4.4. Do material a ser exposto. 

4.4.1. Os trabalhos serão expostos em recinto da FATEC Mogi Mirim durante a Mostra de Projetos no IV 

SIMPÓSIO REGIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA no dia 08/05/2020 e a apresentação pessoal será na 

mesma data, no horário das 08h30 às 10h00 e das 19h30 às 21h00 

4.4.2. A apresentação deverá ser por meio de protótipos, com presença obrigatória do(s) autor(es). 

 

5- DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

5.1- As propostas encaminhadas para a participação e que se mostrarem qualificadas para fazerem parte 

do processo de seleção da Mostra de Projetos no IV SIMPÓSIO REGIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA , 

a que se refere esse edital, terão reconhecidos seus direitos de autoria para fins de certificação de 

apresentação. 

5.2- Fica estabelecida, com os autores dos trabalhos aprovados a assinatura de um Termo de Cessão de 

Direitos, para uso pleno do material encaminhado à Comissão Organizadora da Mostra de Projetos no 

IV SIMPÓSIO REGIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 

 

6- DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

6.1- A Comissão Organizadora poderá cancelar a Mostra de Projetos no IV SIMPÓSIO REGIONAL DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA, em razão de caso fortuito ou de força maior, e também por insuficiência de 

inscrições, a seu critério – sem que isso importe em qualquer direito indenizatório. 

6.2- A decisão da Comissão Organizadora será soberana e de caráter irrevogável, não cabendo qualquer 

recurso por parte dos participantes. 

6.3. Os participantes autorizam as instituições organizadoras do IV SIMPÓSIO REGIONAL DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA, a título gratuito e sem qualquer ônus presentes ou futuros, a utilizarem-se de suas 

imagens e voz capturadas durante o evento, ou a elas relacionadas, para produção de matéria 

promocional, publicitária ou acadêmica, edição de filmes e fotos divulgadoras ou exibição em qualquer 

tipo de mídia impressa (livros, catálogos, revista, jornal, entre outros), televisiva (propagandas para 

televisão aberta ou fechada, vídeos, filmes, entre outros), radiofônica (programas de rádio/podcasts), 

escrita e falada, Internet, e nos meios de comunicação interna, como jornal e periódicos em geral, na 

forma de impresso, voz e imagem, podendo, ainda, exibir imagens, filmes, vídeos e fotos através de 

projeção em tela em locais públicos, sem limitação de tempo ou número de vezes. 
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6.4. Os casos omissos nesse edital serão decididos pela Comissão Organizadora da Mostra de Projetos no 

IV SIMPÓSIO REGIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 

 

7- DAS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE. 

7.1- A Comissão Organizadora e os apoiadores da Mostra de Projetos no IV SIMPÓSIO REGIONAL DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA não se responsabilizam por inscrições inconsistentes, atrasadas, incompletas, 

inválidas, inverídicas, ou de qualquer outra forma em desacordo com o presente edital. 

7.2- O participante responderá de forma exclusiva pela originalidade do trabalho, ficando as Instituições 

de Ensino e os apoiadores da Mostra de Projetos no IV SIMPÓSIO REGIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 

isentos de quaisquer responsabilidades no caso de eventual alegação de plágio, cópia ou apropriação 

indevida, ou qualquer outra forma de violação de direitos de propriedade intelectual de terceiros, no 

curso ou em razão da presente Mostra de Projetos no IV SIMPÓSIO REGIONAL DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prof. Dr. André Luís Ferrari de Moura Giraldi 
Diretor da  

FATEC de Mogi Mirim “Arthur de Azevedo” 

 
 

Prof. Dr. Paulo Fernando Barbieri 
Presidente da CEPE 

Câmara de Ensino Pesquisa e Extensão da 
FATEC de Mogi Mirim “Arthur de Azevedo” 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) 

Nome da Instituição: 

NOME: 
RA 

 

e-mail: fone: (          ) 

NOME: 
RA 

 

e-mail: fone: (          ) 

NOME: 
RA 

e-mail: fone: (          ) 

NOME: 
RA 

e-mail: fone: (          ) 

 

ORIENTADOR 

 

COORIENTADOR 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

 

 

EIXO TECNOLÓGICO 

 
Ambiente e Saúde 

 
Informação e Comunicação 

 
Segurança 

 
Controle e Processos Industriais 

 
Gestão e Negócios 

 
Produção Industrial 

 
 

ESTÁGIO ATUAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 PROJETO EM ANDAMENTO   PROJETO CONCLUÍDO 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO ORIENTADOR 

 

 

 

 

 EU,  .......................(NOME COMPLETO), nacionalidade , profissão, inscrito no CPF sob o número ....................., 

RG. número............., SSP/SP, professor na ........................................(INSTITUIÇÃO DE ENSINO), lecionando no Curso 

(ou período) de (do) ........................................................, DECLARO: 

a) Ciência e autorização para a participação dos meu(s) orientado(s) ........................................(nome do 

aluno/ ou dos alunos) na  Mostra de Projetos no IV SIMPÓSIO REGIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA.   

b) Aceitação da submissão da Proposta do Trabalho: ...........(nome do trabalho)  na referida Mostra. 

c)  Ciência e de acordo com teor do Edital 001/2019, da Mostra de Projetos no IV SIMPÓSIO REGIONAL DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA.   

 

Mogi Mirim, .................. de ................................ de 2020. 

 

___________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO III 

 DECLARAÇÃO DO(S) PARTICIPANTE(S) 

 

 

Eu (ou Nós), nome(s) completo(s), nacionalidade, estado civil, CPF...., RG....., aluno regularmente matriculado no Curso 

de ...................................., __º semestre,  na ......................... (INSTITUIÇÃO DE ENSINO) DECLARO(amos)  ciência e de 

acordo com teor do Edital 001/2019,  da Mostra de Projetos no IV SIMPÓSIO REGIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA.   

 

 

 

Mogi Mirim, ........... de ................................ de 20........ 

 

 

 

_____________________________ 

assinatura(s) 
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ANEXO IV  

FORMATO PARA A SUBMISSÃO DOS TRABALHOS DE PESQUISA. 

MOSTRA DE PROJETOS NO IV SIMPÓSIO REGIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 

 

CAPA – FONTE TAMANHO 12 

 

( MODELO: Se for outra Instituição de Ensino alterar ) 

CENTRO ESTADUAL DE ENSINO TECNOLÓGICO PAULA SOUZA 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MOGI MIRIM “ARTHUR DE AZEVEDO” 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ............... 

 

 

TRABALHO DE PESQUISA  

MOSTRA DE PROJETOS NO IV SIMPÓSIO REGIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA   

NOME 1 

NOME 2 

NOME 3 

NOME 4 

(nome completo do autor, letras maiúsculas. Em caso de grupo, rigorosa ordem alfabética dos nomes) 

 

Título do trabalho em negrito 

(Título em negrito: Fonte tamanho 14, letras minúsculas, com exceção da primeira letra, nomes 

próprios e/ou científicos; subtítulos (se houver) 

 

Mogi Mirim 

2020 
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PÁGINA DE ROSTO 

NOME 1 

NOME 2 

NOME 3 

NOME 4 

 (nome completo do autor, letras maiúsculas. Em caso de grupo, rigorosa ordem alfabética dos nomes) 

 

 

 

Título do trabalho em negrito 

 (Título em negrito: Fonte tamanho 14, letras minúsculas, com exceção da primeira letra, nomes 

próprios ou científicos; subtítulos (se houver) 

 

 

TRABALHO de PESQUISA, estágio em 

andamento/concluído (informar se em andamento 

OU concluído), apresentado à Mostra de Projetos no 

IV SIMPÓSIO REGIONAL DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA, como requisito para a sua participação 

no evento.   

Área de (VIDE ITEM 3.1).   

Orientador:  Prof.  (NOME DO DOCENTE A) 

Coorientador:  Prof.  (NOME DO DOCENTE B) 

 

 

Mogi Mirim 

2020
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RESUMO 

Trata-se de um texto enxuto, conciso e escrito num único parágrafo, EM LÍNGUA PORTUGUESA. Não deve 

ultrapassar 500 palavras (portanto, ir para ferramentas/ revisão/ contar palavras). É um texto muito bem 

planejado para dar a ideia do conteúdo do trabalho, de modo “resumido”. Deve apresentar os objetivos do 

trabalho, os métodos empregados, os resultados e as conclusões.  Logo em seguida, deve haver as palavras ou 

os termos mais representativos do conteúdo do trabalho, as palavras-chave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: (5 palavras) 
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TRABALHO DE PESQUISA.  ESTÁGIO: EM ANDAMENTO ou CONCLUIDO. 

 Área de _______________________________ 

 

1) Título: o título deverá corresponder a algum tema envolvido por uma das áreas citadas 

evidenciando o problema/ou solução no qual o projeto se refere. 

2) Justificativa: qual a necessidade percebida que propiciou a proposição da ideia, descrevendo a 

oportunidade e aplicabilidade. 

3) Objetivo: indicação do problema e a ênfase de alerta ou proposta da solução do problema para 

resolvê-lo de maneira inovadora. 

4) Hipóteses: dados que evidenciam o problema ou as suposições que levaram a percebe-lo, 

propostas e estratégias de solução. 

5) Procedimentos e Metodologia: As etapas descrevendo os procedimentos a serem seguidos para 

alcançar os objetivos e os métodos utilizados para tal. 

6) Considerações Finais: resultados parciais ou totais já obtidos, análise crítica (vantagens e 

desvantagens, ou limitações), possíveis clientes, possíveis aplicações (Apresentar obrigatoriamente 

protótipo em construção ou em funcionamento por meio de fotos ou endereço de vídeo no Youtube 

anexados ao projeto). 

7) Bibliografia: levantamento bibliográfico das leituras feitas. 

8) Anexos e figuras: quando pertinentes, ou se forem necessários. 

 


