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Edital Fatec Americana 24/2016 

 

Edital de Chamada de Inscrições para Projetos de Iniciação Científica 

1º Semestre de 2017 

A Direção da Faculdade de Tecnologia de Americana faz saber, por meio deste 

Edital, dos projetos de iniciação científica disponíveis para o 1º semestre de 2017 e 

dispõe sobre o processo de inscrições de alunos nos Programa de Iniciação Científica. 

1 – Dos Projetos 

1.1. Os projetos disponíveis para inscrição, com os respectivos professores 

orientadores são: 

 “Produção acadêmica e mídias digitais: investigação sobre o papel das 

mídias digitais nas práticas letradas dos tecnólogos em formação ”, 

orientado pelo Professor Ma. Maria Elizete Luz Saes. 

 

2 – Das Inscrições 

2.1. O aluno interessado em se tornar um orientando em iniciação científica deve 

atender aos seguintes pré-requisitos: 

 No início do projeto de iniciação científica, o aluno já deverá ter cursado o 1º 

semestre do curso; 

 No início do projeto de iniciação científica, o aluno não poderá estar cursando o 

último semestre do curso, ou ser aluno concluinte; 

 O aluno, preferencialmente, não deve ter reprovação nas disciplinas cursadas; 

 O aluno deve ter disponibilidade semanal de 10 horas para o desenvolvimento do 

projeto. 
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2.2. Os alunos interessados devem realizar a inscrição na Secretaria Acadêmica 

da Fatec Americana e preencher a ficha de inscrição no período de 06/12/2016 a 

14/12/2016. 

3 – Da Seleção e Divulgação dos Resultados 

3.1. Os alunos serão selecionados com base em uma entrevista individual, 

realizada com o orientador do projeto (professor responsável pelo projeto). No momento 

da entrevista, o aluno deve estar munido de seu histórico escolar, que será utilizado pelo 

orientador como um instrumento de auxílio para a seleção do aluno. 

3.2. O professor responsável pelo projeto deve produzir uma lista classificatória 

dos alunos inscritos em seu projeto. Esta lista deve ser encaminhada para a homologação 

da Congregação da unidade Fatec Americana. 

3.3. A divulgação da lista classificatória será realizada a partir do dia 21/12/2016. 

 

4 – Outras Providências 

4.1. O resumo do projeto se encontram em anexo a esse edital. 

4.2. Maiores informações podem ser obtidas na Direção da Fatec Americana ou 

no site http://www.fatec.edu.br. 

 

 

 

______________________________ 
Prof. Rafael Ferreira Alves 

Diretor

http://www.fatec.edu.br/
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TÍTULO DO PROJETO: PRODUÇÃO ACADÊMICA E MÍDIAS DIGITAIS: INVESTIGAÇÃO 
SOBRE O PAPEL DAS MÍDIAS DIGITAIS NAS PRÁTICAS LETRADAS DOS TECNÓLOGOS 
EM FORMAÇÃO  

 

PROFESSOR ORIENTADOR: MARIA ELIZETE LUZ SAES 
 

ÁREAS:   
 

RESUMO  

O objetivo desta proposta é investigar sobre o uso e a influência das mídias digitais nas 

práticas de leitura e escrita desenvolvidas na esfera acadêmica e refletir de que maneira 

esses mecanismos podem contribuir ou não com o desenvolvimento da competência 

leitora e escritural dos tecnólogos em formação, na Faculdade de Tecnologia de 

Americana. A revisão bibliográfica deverá focar aspectos relacionados ao letramento 

acadêmico, na perspectiva do letramento como prática social (LEA e STREET, 2014), 

bem como as questões advindas da relação das mídias digitais com as ditas práticas de 

letramento. A partir do aporte teórico levantado, serão elaborados questionários com o 

objetivo de coletar dados que permitam analisar a relação das mídias digitais com a 

produção oral e escrita dos alunos, nas diversas disciplinas dos cursos superiores de 

tecnologia. A análise dos dados será apresentada nos Relatórios do Projeto e também 

poderá ser socializada em eventos acadêmicos ou publicada em forma de artigos. 

 
 
 
 
 

 

 


