
 
 

PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E ARTÍSTICA / 2019 

Prezado estudantes, 

A Coordenação de Iniciação Científica, Tecnológica e Artística (ICTA) do Colégio Santo 
Agostinho - Contagem, com o apoio da Gestão Pedagógica, torna público o presente edital 
para seleção de estudantes interessados no desenvolvimento de pesquisas científicas, 
tecnológicas e artísticas. 
 
A ICTA, uma das mais importantes vertentes do Programa Segunda Milha do CSA-CT, tem 
como propósito oportunizar aos estudantes do 9º Ano do Ensino Fundamental II a 3ª Série 
do Ensino Médio uma aproximação mais consistente da cultura acadêmica, tecnológica e 
artística, familiarizando-os com o modo científico de se produzir conhecimento. 
Igualmente, a ICTA vem se constituindo em uma experiência sistemática e aprofundada de 
se fazer pesquisa, num formato para além dos tradicionais trabalhos escolares. Sem contar 
que esta é também uma possibilidade ímpar de estreitamento da relação professor-
estudante e, por conseguinte, da dinâmica ensino-aprendizagem. 

Visando assegurar que o processo de orientação transcorra dentro do esperado, pedimos a 
sua atenção para as seguintes questões:  

 
DOS REQUISITOS 
 
Ser estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental II à 3ª série do Ensino Médio do Colégio 
Santo Agostinho Contagem. 
 
Ter os pré-requisitos estabelecidos nas propostas submetidas pelos orientadores. 
 
É importante destacar que o estudante interessado em participar da ICTA tenha iniciativa, 
disciplina e persistência, traços fundamentais para o êxito de uma boa pesquisa.  
 
DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
O período de inscrição para o Processo Seletivo será de 07 de março (quinta-feira) a 15 
de março (sexta-feira), até meio dia. 
 
A inscrição é indispensável e de inteira responsabilidade do estudante. Não serão aceitas 
inscrições extemporâneas e/ou processos de entrada que não cumpram com as regras do 
edital.  
 
O estudante deverá, no prazo estabelecido, ler as propostas submetidas pelos orientadores 
e disponibilizadas no site do colégio e escolher, no máximo, duas propostas de sua 
preferência.  
 
Podem ser selecionadas duas propostas ofertadas pelos orientadores listados, mas o 
estudante poderá envolver-se em apenas um projeto.  



 
As duas propostas de preferência dos estudantes, juntamente com as demais informações 
solicitadas deverão ser registradas na ficha de inscrição. 
A inscrição é feita individualmente. 
 
A ficha de inscrição deverá ser entregue, dentro do prazo estabelecido, aos cuidados de Lívia 
Cabral, Assistente de Gestão e Direção, na sala da diretoria. 
 
DA SELEÇÃO 
 
O Processo Seletivo de que trata este edital será realizado a partir dos critérios a seguir: 
 

 Média Global. 

 Coerência das respostas obtidas na ficha de inscrição. 

 Recomendação do analista de série do ano de 2018. 

 
COMPROMISSO DOS ESTUDANTES 
 
Cumprir, rigorosamente, os prazos estabelecidos pela coordenação do Projeto de ICTA, e 
pelo orientador, enviando periodicamente as produções desenvolvida. 

Desenvolver o trabalho integralmente e participar das atividades que envolvem o projeto de 
ICTA.  

Encontrar com o orientador periodicamente para orientação e desenvolvimento da pesquisa. 

Participar uma vez por mês do Plantão de ICTA com a coordenação para alinhamento da 
proposta. Estes ocorrerão às sextas-feiras, com agendamento, no turno da tarde.   

Relatar ao coordenador da IC imprevistos e inconvenientes que possam comprometer a 
qualidade e a finalização do trabalho.  
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