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EDITAL Nº 013/2019 – Processo Seletivo para o Programa de Monitoria Disciplina e 

Iniciação Científica 

 

Com base na Deliberação CEETEPS 40, de 08-02-2018 e na Instrução Normativa CESU nº 07, de 

16-07-2018, a Direção da Fatec Americana “Ministro Ralph Biasi”, faz saber que estão abertas as 

inscrições para o processo seletivo do Programa de Monitoria do Centro Paula Souza (CPS). O 

programa de monitoria é dividido em vagas para disciplinas e vagas para iniciação científica. 

 

1. DAS VAGAS 

1.1. Estão em oferecimento 12 vagas, distribuídas para a monitoria em disciplinas, 

conforme Tabela 1.  

 

TABELA 1. VAGAS DE MONITORIA – DISCIPLINA 

 

Vagas por Disciplina 

Disciplinas 
Manhã 

11h00 às 

14h00 

Tarde                    

16h30 às 

18h30 

Sábado                 

8h00 às 

12h00 

Prof. Responsável  

Espanhol (1) x x x Maria Camila Bedin 

Estatística (2) x x x Renan Mercuri Pinto 

Física (1)  x x x Kellen Siqueira 

Linguagem de Programação II (1) x x x Daniele Frosoni 

Malharia (1)  x x x Magaly Pittoli 

Matemática (1)  x x x Renan Mercuri Pinto 

Matemática Financeira (1)  x x x Renan Mercuri Pinto 

Pesquisa Operacional (1)  x x x João Eichenberger 

Programação Orientada a Objeto (1)  x x x Kleber Andrade 

Tecnologia da Confecção (1)  x  Maria Adelina Pereira 

Tecnologia da Tecelagem (1)  x x  Agnaldo Pescelaro Pezzo 
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1.2. Estão em oferecimento quatro (04) vagas, distribuídas para a monitoria em 

iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação, conforme Tabela 2.  

 

TABELA 2. VAGAS de MONITORIA  

INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 

Vagas por Disciplina 

Disciplinas Linha de Pesquisa Vagas Prof. Responsável 

Profisssionalizantes da 

área de TI 

Desenvolvimento Tecnológico 

e Inovação 
01  Edson Roberto Gaseta 

Básicas e línguas 
Gestão e Desenvolvimento da 

Educação Profissional 
01  Thaís Godoy Vazquez Macetti 

Administração, 

Marketing e afins 

Gestão e Tecnologia em 

Processos Produtivos 
01  Mariana Godoy Vazquez 

Empreendedorismo e 

correlatas 
Inovação e Sustentabilidade 01  Marcos de Carvalho Dias 

 

 

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

2.1. É necessário que o aluno tenha cursado com aprovação a disciplina objeto do edital ou 

disciplinas equivalentes, nos termos estabelecidos no Regulamento de Graduação. 

2.2. O aluno deverá estar com a sua matrícula ativa, não poderá estar com a matrícula 

trancada. 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições ocorrerão no período de 28/08/2019 a 02/09/2019. 

 

3.1. Monitoria - Disciplina: 

a. Preencher a Ficha de inscrição para Monitoria – disciplina através do link: 

http://bit.ly/monitoria2S2019; 

b. Histórico escolar (a ser analisado pelo coordenador de curso). 

http://bit.ly/monitoria2S2019
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3.2. Monitoria – Iniciação: 

Os documentos deverão ser enviados em formato digital (PDF) para o e-mail: 

direcao@fatec.edu.br com o assunto: IC2S2019 – Nome Completo do Aluno e do 

Docente 

a. Ficha de inscrição para Monitoria – Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação (Anexo 8).  

b. Projeto de pesquisa (Anexo 9).  

c. Plano de trabalho para Monitoria – Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação (Aluno) (Anexo 10).  

d. Histórico escolar e CV Lattes atualizado do candidato. 

e. Plano de trabalho para Monitoria – Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação (Orientador) (Anexo 11). 

f. CV Lattes atualizado do orientador. 

 

3.3. Os documentos referentes à “Monitoria – Disciplina” serão encaminhados, para analise e 

classificação dos inscritos, para os coordeandores de curso e os documentos referentes à 

“Monitoria – Iniciação”, serão encaminhados para a CEPE. 

 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1.  Monitoria – Disciplina: 

a. Com base no histórico escolar, será julgado o deferimento / indeferimento das 

inscrições; 

b. Ficará classificado em primeiro lugar o aluno com o melhor desempenho na disciplina; 

c. Em caso de empate ficará em primeiro lugar o aluno com o maior Percentual de 

Rendimento (PR); 

d. O resultado será divulgado em 3 (três) dias úteis, contados a partir do término das 

inscrições. 

e. Se o coordendor de curso julgar pertinente a realização de exame e entrevista, nos 

termos previstos no artigo 6º da Instrução Normativa CESU nº 07, de 16-07-2018, 

deverão ser definidas no edital as datas de cada uma dessas etapas e o peso de cada 

uma no processo de seleção; 

f. Em qualquer uma das etapas de seleção, o aluno poderá ser considerado não 

habilitado para a atividade de monitoria, as etapas têm ainda um caráter classificatório. 

mailto:direcao@fatec.edu.br
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4.2.  Monitoria – Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação: 

a. Com base na documentação entregue será julgado o deferimento / indeferimento, a 

eliminação ocorrerá quando o projeto de pesquisa ou plano de trabalho não 

demonstrar mérito técnico-científico ou a documentação estiver incompleta; 

b. A classificação será baseada nas fichas de avaliações dos projetos, realizadas pela 

CEPE; 

c. Para fins de desempate, caso houver necessidade, será considerada a análise do 

histórico escolar do aluno, considerando primeiramente o aproveitamento na disciplina 

e disciplinas correlatas ao projeto, e posteriormente o maior Percentual de Rendimento 

(PR); 

d. Se a CEPE julgar pertinente a análise currícular do aluno e/ou do orientador, para fins 

de classificação dos projetos inscritos, nos termos previstos no artigo 20º da Instrução 

Normativa CESU nº 07, de 16-07-2018, deverão ser definidas no edital essas etapas e 

o peso de cada uma no processo de seleção;  

e. A não apresentação de parecer de envio ou de aprovação em Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) ou Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA), no ato da inscrição, 

quando a mesma se fizer necessária, resultará na reprovação da inscrição.  

 

 

5. DA EFETIVAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE MONITORIA 

5.1. Serão efetivados como monitores, aqueles alunos que foram aprovados em todas as 

etapas previstas no processo seletivo, observando-se a ordem de classificação. 

5.2. O aluno deverá ter disponibilidade para cumprir no mínimo 04 e no máximo 08 horas 

semanais, dentro do período para o qual a vaga foi anunciada. 

5.3. É de responsabilidade do aluno providenciar a documentação necessária para a efetiva 

participação no programa.   

5.4. A relação dos documentos e a ficha de inscrição devem estar disponíveis ao aluno, que 

poderá ser preenchida de forma digital (a critério de cada Unidade de Ensino) e 

entregar/enviar conforme indicado no presente edital.  

5.5. Até 15 (quinze) dias após o término do período letivo os alunos e seus orientadores 

deverão apresentar os relatórios pertinentes, previstos na Instrução Normativa CESU nº 

07, de 16-07-2018, para finalização ou solicitação de prorrogação do programa. 

 

 

Prof. Me. Wladimir da Costa 

Diretor 
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ANEXO 8 - Ficha de Inscrição para Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação  
 

FICHA DE INSCRIÇÃO – Programa de Monitoria de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação 

 
Inscrição nº : ______ 

Dados do Projeto  

Título: ______________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Área de Conhecimento do projeto: _________________________________________  

(disponível em: http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf) 

Palavras-chave: 1. ____________________; 2. _________________; 3. ______________. 

Projeto novo (   )   Primeira renovação (   )    

Com o mesmo orientador? Sim (   )   Não (   ) 

 
Ética em Pesquisa 
O projeto envolve pesquisa com seres humanos ou animais? Sim (   )   Não (   ) 
*Caso a resposta seja afirmativa, anexar o protocolo/parecer de aprovação do CEP/CEUA.  
 
Dados do Aluno 
RA:                                                 

Nome:                                                                                 

Data de nascimento:  

Curso:                                                                                                                                       

Semestre: 

Nº CPF: 

Nº RG / Data de Emissão / Órgão Expedidor-Estado: 

Endereço:  

Tel. res./cel.:  

E-mail:  

Vínculo empregatício? Sim (   )   Não (   ) 

 
Dados do Orientador 
Nome:                                                                                     Matrícula:  

Doutorado (   )    Mestrado (   )       Especialização (   ) 

E-mail:  

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf
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Nº CPF:                                                               N º RG: 

Tel. res./cel.:                                                                            

 

Co-orientador (se for o caso) 

Nome:                                                                                Matrícula:  

E-mail:                                                                                                              

Titulação:  

 
Obs.: o preenchimento de todos os campos é obrigatório. 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

Declaramos conhecer e concordar, para todos os efeitos e consequências de direito, com os 

critérios normativos do edital e da Instrução Normativa CESU nº 07, de 16-07-2018, não possuir 

quaisquer bolsas de outra natureza, e que todo o material de consumo, incluindo materiais e 

animais do biotério são de responsabilidade integral do orientador. 

 

____________________, ___  de _______________ de ________ 

 

 
 
 

  

Assinatura do(a) Aluno(a)  Assinatura do(a) Orientador(a) 

 
 
 
 
 

Ciente e de acordo, 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do(a) Coord. do Curso 
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ANEXO 9 – Instruções para a Elaboração do Projeto de Pesquisa 
 

 
Itens Obrigatórios (máximo de dez páginas):  

- Capa com título do Projeto, nome do aluno, nome do orientador e co-orientador (se for o caso), 

introdução (inclui tema, problema, e se for o caso, hipóteses); objetivos; justificativa; breve 

fundamentação teórica; metodologia; resultados esperados para a Unidade; possibilidades de 

interação com o setor produtivo devem ser ressaltadas (se houver); cronograma de execução 

(tabela) e referências bibliográficas.  

 

Formatação:  

- Software: Word – Página Formato: A4 - Espaçamento entre linhas: 1,5 cm – Fonte: Times New 

Roman, tamanho 12 - Margens: Superior e inferior: 2,5 cm, direita e esquerda: 3,0 cm;  

- As páginas deverão ser numeradas no lado direito superior (a contar da Introdução até as 

Referências Bibliográficas);  

Não deverá exceder 10 páginas (a contar da Introdução até as Referências Bibliográficas), exceto 

anexos/apêndices.  
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ANEXO 10 – Plano de Trabalho (Aluno) 
 

Plano de trabalho - Monitoria de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
(Aluno) 

 
É uma descrição das atividades correlacionadas ao projeto de pesquisa que o aluno 

deverá realizar para desenvolver sua parte no projeto. 

Nome do Aluno:     

1 – Definir os horários de trabalho a serem cumpridos durante o projeto. Definir os encontros com 
o orientador (como e com que frequência). 

              

2 – Disciplinas da graduação que estão relacionadas ao projeto a ser desenvolvido. 

              

3 – Definir bases de dados/outras fontes que serão utilizadas para a pesquisa bibliográfica e 
obtenção dos textos relacionados ao trabalho. 

                

4 – Repercussões acadêmicas esperadas (artigos, congressos, partes de artigo etc.). 

               

5 – Potencial de impacto no contexto do trabalho e do desenvolvimento sócio econômico do 
Estado de São Paulo. 

                    
 

6 – Definir outras atividades pertinentes ao projeto, a serem desempenhadas pelo aluno. 

                 

 
 
_______________________, ____ de __________________ de _________ 
 
 
 

    

Assinatura do(a) Aluno(a)    Assinatura do(a) Orientador(a) 
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ANEXO 11 – Plano de Trabalho (Orientador) 
 

Plano de trabalho para Monitoria de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
– Orientador(a) (Periodicidade semestral) 

 
O plano de trabalho é uma descrição das atividades correlacionadas ao projeto de 

pesquisa que o orientador deverá realizar.  
 

Nome do Orientador(a):           

1 – Definir os horários de trabalho a serem cumpridos durante o projeto. Definir os encontros com o monitor-
iniciação (como e com que frequência). 

              

2 – Anexar a grade horária do docente.  

              

 
 
__________________________, ____ de ___________________ de ______ 
 

 
 

_______________________________  
 
Assinatura do(a) Orientador(a) 
 

 
 
 

Ciente e de acordo, 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do(a) Coord. do Curso 

 

 


