
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

Câmpus Matão 

 

 

 

 

COMUNICADO CPI Nº 01/2019, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

 

 A Coordenação de Pesquisa, Inovação do Câmpus Matão divulga os procedimentos e 

períodos em que ocorrerá a avaliação dos projetos submetidos ao Programa Institucional Voluntário 

de Iniciação Científica e/ou Tecnológica (PIVICT) conduzida pelo Comitê de Pesquisa, Inovação e 

Pós-Graduação do câmpus Matão (COMPESQ) em 2019. 

 

O Programa Voluntário de Iniciação Científica (PIVITC), regulamentado pela Portaria nº 

3903 de 04 de dezembro de 2018, segue o seguinte fluxo no câmpus: 

- Envio do projeto e ficha de inscrição deve ser feito pelos proponentes (servidores que serão os 

orientadores do projeto): 

a) Protocolar, via Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), e encaminhar à 

Coordenadoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação a Ficha de Inscrição (CPI-MTO) e o Projeto 

de Pesquisa; 

b) Enviar os documentos referidos, (assinados e com o número do protocolo), por meio do endereço 

de correio eletrônico para a Coordenadoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do câmpus 

(cpi.mto@ifsp.edu.br). 

 

Os períodos de análise dos projetos pelos membros do Comitê de Pesquisa, Inovação e Pós-

Graduação do câmpus (COMPESQ) ou membros externos ocorrem nos seguintes períodos: 

Período 
1º Semestre de 2019   2º Semestre de 2019 

Início Término   Início Término 

1º 01/03 21/03   01/08 21/08 

2º 08/04 29/04   01/10 22/10 

  

- Após ter o projeto aprovado, os proponentes serão convocados por email para a entrega dos 

formulários de Autodeclaração e Termo de Compromisso. Os orientadores terão o prazo de 

quinze dias para a entrega dos termos preenchidos e assinados para a CPI, que devem ser enviados 

por e-mail no formato pdf respeitando o nome do arquivo. Para a CPI, o início do projeto ocorrerá 

na data da entrega desses formulários. 
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- Caso o aluno/orientador desista do projeto, é necessário a entrega do formulário de 

cancelamento. A não entrega poderá resultar em pendências e impossibilitar o orientador de 

participar de outros editais do câmpus e da PRP. 

 

- O prazo mínimo para a condução do projeto é de 06 meses, sendo 18 meses o período máximo. As 

entregas dos relatórios parcial e final devem ser feitas nas datas indicadas no projeto pelo 

proponente, seguindo modelos de relatório disponibilizados pela PRP).  

 

- Juntamente com a entrega do relatório final, o orientador deve entregar a ficha de avaliação do 

projeto e pedido de emissão de declaração ou certificado (caso o aluno tenha apresentado seus 

resultados em evento científico e/ou tecnológico). 

 

- A entrega dos relatórios parcial e final, assim como apresentação de trabalho em evento com ISSN 

ou ISBN ou publicação de artigo em revista acadêmica ou científica que tenha ISSN, são requisitos 

obrigatórios para a conclusão do trabalho com emissão de certificado. A participação de 

colaboradores deverá ser prevista quando da submissão do projeto. Verificar Portaria nº 3903/2018 

para acesso ao regulamento completo. 

 

Este programa de Iniciação Científica e/ou Tecnológica é destinado a alunos dos cursos de 

Graduação e alunos de Ensino Médio. 

  

As normas, regulamentos e formulários oficiais necessários para a inscrição e para a condução da 

pesquisa encontram-se disponíveis no endereço eletrônico https://prp.ifsp.edu.br/diretoria-de-

pesquisa/iniciacao-cientifica-e-tecnologica/pivict/pivict-formularios-modelos ou no site do câmpus 

http://mto.ifsp.edu.br/iniciacao-cientifica . 

 

 

 Atenciosamente, 

 

                  Original Assinado 

                                              ______________________________ 

                                  Profa. Dra. Carolina Lourencetti     

Coordenadora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação – Câmpus Matão 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
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