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ADENDO Nº 01 DO EDITAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA nº 1/2018 

 

Estabelecer datas, retificar prazos e definir 

compromissos para os projetos do Programa de 

Iniciação Científica da Faculdade Campo Limpo 

Paulista – FACCAMP e do Instituto Superior de 

Educação Campo Limpo Paulista – ISECAMP. 

 

 

A Direção da Faculdade Campo Limpo Paulista – FACCAMP e do Instituto Superior de 

Educação Campo Limpo Paulista – ISECAMP, no exercício de suas atribuições regimentais e 

do disposto no Programa de Iniciação Científica da Faculdade Campo Limpo Paulista torna 

público o adendo nº 1 do Edital de Iniciação Científica nº 01/2018. 

 

1. DA INSCRIÇÃO 

 

A data de encerramento das inscrições fica alterada, do dia 15 de dezembro para o 

dia 05 de janeiro de 2018, permanecendo o horário limite das 23h59min.  

 

2. COMPROMISSO DOS BOLSISTAS 

 

Os Candidatos selecionados no processo, deverão, obrigatoriamente: 

a) Participar do Seminário de Iniciação Científica no 1º semestre de 2018, que 

será realizado no dia 26 de maio; 

b) Participar do Encontro de Iniciação Científica no 2º semestre de 2018, que será 

realizado no dia 1º de dezembro, apresentado o trabalho final. 

c) O candidato selecionado que NÃO comparecer nos eventos informados 

acima, será excluído do programa de Iniciação Científica da Instituição e não 

receberá o certificado. 
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3. COMPROMISSO DOS ORIENTADORES 

 

Os Orientadores dos candidatos selecionados no processo, obrigatoriamente, 

deverão: 

a) Participar do Seminário de Iniciação Científica no 1º semestre de 2018, que 

será realizado no dia 26 de maio; 

b) Participar o Encontro de Iniciação Científica no 2º semestre de 2018, que será 

realizado dia 1º de dezembro. 

c) O orientador que NÃO comparecer nos eventos informados acima, terá sua 

pesquisa suspensa e não receberá o certificado ao final do período.  

 

As dúvidas pertinentes a esse edital, poderão ser enviadas para o e-mail: 

pesquisaic@faccamp.br. 

 

 

Campo Limpo Paulista, 14 de dezembro de 2017. 

 

 

Patrícia Gentil  

Diretora 


