
 
 
 
 
 

 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA DISCENTES 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO NATALENSE 

 
 

 

1. INSTRUÇÕES  

 

O Centro Universitário Natalense – UNICEUNA, promove o Concurso de 

Iniciação Científica e Tecnológica – ICT, para alunos da graduação regularmente 

matriculados até o penúltimo ano do UNICEUNA (até o penúltimo ano do curso 

superior tradicional ou primeiro ano do curso tecnológico de curta duração) e que se 

enquadram nos critérios estabelecidos no EDITAL – ICT/2021.01. 

Para participar, os interessados devem escolher o tema a ser pesquisado, contatar 

um professor do UNICEUNA com o título de Mestre ou Doutor que possua formação 

na área em que pretendem desenvolver a pesquisa, e solicitar sua orientação.  

Para se inscrever, é necessário preencher este formulário digitalmente, anexar o 

projeto de pesquisa com o parecer e a assinatura do orientador, o Histórico Escolar do(s) 

aluno(s), o Currículo Lattes do Professor Orientador e uma via impressa para cada 

formulário indicado neste Edital. Não serão aceitos formulários preenchidos à mão. 

O formulário deverá ser preenchido através do link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jOaT0T_lEEambVb_MA_sehW

PNhD4ZRhImcJvho0ysdZUMFlERFNHRUg5MVc0TkFMWTc2V0gwN1hXRi4u   

 

Contatos para dúvidas  

Telefone: (84) 3234 3533 

E-mail: uniceuna.ict@hotmail.com. 

Endereço: Avenida Prudente de Moraes 4890, lagoa nova, CP 59063-000, 

UNICEUNA, Natal/RN. 

 

O aluno que realizar a Iniciação Científica e Tecnológica será beneficiado com o 

apoio pedagógico e a infraestrutura Institucional. 

Poderão ser consideradas até 100 horas de Atividades Complementares ao aluno 

que cumprir as exigências propostas pela Iniciação Científica e Tecnológica, incluindo a 

apresentação final do trabalho. 

Poderá ser concedido Certificado de participação em projeto de pesquisa e 

extensão ao aluno que concluir todas as etapas do Programa de Iniciação Científica e 

Tecnológica. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jOaT0T_lEEambVb_MA_sehWPNhD4ZRhImcJvho0ysdZUMFlERFNHRUg5MVc0TkFMWTc2V0gwN1hXRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jOaT0T_lEEambVb_MA_sehWPNhD4ZRhImcJvho0ysdZUMFlERFNHRUg5MVc0TkFMWTc2V0gwN1hXRi4u
about:blank


 
 
 
 
 

 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA DISCENTES 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO NATALENSE 

 
 

 

PARECER DO ORIENTADOR  

Parecer sobre o projeto de pesquisa referente à qualidade e relevância para o Centro Universitário: 

      

 

 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador  

 

DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS AO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

• Este formulário devidamente preenchido e assinado, 

• Histórico Escolar dos Alunos,  

• Currículo do Orientador (publicado na Plataforma Lattes do CNPq) e 

• Projeto de Pesquisa contendo: introdução, justificativa, objetivos, método e referências bibliográficas 

(seguir os padrões da ABNT). 

 

Local e data: __________, de ________________________ de 20 _____. 

 

 

Assinatura dos (as) alunos (as): 

 

 

_____________________________________ 

Escrever aqui o nome por extenso do aluno 01 

 

 

_____________________________________ 

Escrever aqui o nome por extenso do aluno 02 

 

 

OBS: Essa ficha deve ser solicitada para preenchimento e assinatura do Orientador e 

alunos através do e-mail: uniceuna.ict@hotmail.com  

mailto:uniceuna.ic.articaps@hotmail.com

