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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA MAUÁ 

 

O Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia (CEUN-

IMT) foi criado com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à 

pesquisa de estudantes de graduação. 

A gestão do Programa é realizada pela Comissão de Iniciação Científica, cujos membros são: 

Profa. Dra. Alessandra Dutra Coelho, 

Profa. Dra. Cynthia Jurkiewiscz Kunigk, 

Profa. Dra. Heloísa Cristina Fernandes Cordon; 

Prof. Dr. José Alberto Domingues Rodrigues (Coordenador). 

 

O contato com a Comissão de Iniciação Científica da Mauá (solicitação e/ou envio de informações, 

entrega de documentos, etc.) deve ser pelo endereço eletrônico iniciacaocientifica@maua.br. 

 

As informações sobre o Programa de Iniciação Científica Mauá podem ser obtidas em 

https://maua.br/pesquisa/iniciacao-cientifica. 

 

O cronograma de execução de projetos de Iniciação Científica é informado por chamadas específicas 

divulgadas a todos professores e alunos da Mauá, cujo resumo é o seguinte: 

• Divulgação da inscrição – dezembro; 

• Entrega de documentação para inscrição – fevereiro, com data especificada na chamada; 

• Divulgação de aprovados – fevereiro, com data especificada na chamada; 

• Período de desenvolvimento – de março a dezembro; 

• Entrega de relatório (normas especificadas) – 30 de novembro; 

• Seminário (participação obrigatória) – dezembro, com data especificada na chamada. 

 

A participação no Programa de Iniciação Científica Mauá envolve as regras contidas em RN CEPE 

26/2022, as quais devem ser consideradas pelo orientador e orientado para a execução da atividade de 

Iniciação Científica. 
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O procedimento de participação no Programa de Iniciação Científica Mauá requer inicialmente que o 

aluno interessado procure um professor orientador que desenvolva pesquisa no tema de interesse ou vice-

versa. Nesse sentido, sugere-se acessar https://maua.br/pesquisa para obter informações sobre as áreas de 

pesquisa desenvolvidas na Mauá e as oportunidades referentes à Iniciação Científica. Depois desse contato 

e uma vez que o professor e o aluno estejam de acordo, deverá ser apresentado pelo professor orientador 

um pedido de inscrição para o aluno no Programa de Iniciação Científica da Mauá. A forma como esse 

pedido é feito contempla: obediência as datas e aos prazos estabelecidos, além da entrega do formulário de 

inscrição pelo orientador para a Comissão de Iniciação Científica, o qual contém as informações sobre 

projeto, orientado e orientador, necessárias para a análise do mérito do pedido. 

 

Ao término do projeto, cuja período de desenvolvimento é de março a dezembro, é obrigatório o envio 

do formulário de encaminhamento de relatório pelo orientador para a Comissão de Iniciação Científica, o 

qual deverá conter o parecer de "aprovação" ou "não aprovação" da atividade de Iniciação Científica 

realizada. 

 

Além disso, o orientador também deverá enviar para a Comissão de Iniciação Científica o relatório na 

forma de artigo científico, a ser elaborado pelo orientado sob a supervisão do orientador, conforme as 

normas de elaboração. 

 

Esse relatório será avaliado por um professor avaliador, que analisará a execução do projeto e 

enviará para a Comissão de Iniciação Científica o parecer de "aprovação" ou "não aprovação" da atividade 

de Iniciação Científica realizada. 

 

Vale destacar a obrigatoriedade da participação de orientador e orientado, além da apresentação do 

relatório pelo orientado, no “Seminário Mauá de Iniciação Científica”. 

 

Além disso, recomenda-se que esse relatório também seja apresentado em eventos externos 

(congressos, seminários, simpósios, etc.) com o posterior envio pelo orientador para a Comissão de 

Iniciação Científica do "certificado de apresentação e/ou participação”. 
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