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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

PRO-REITORIA DE REL.EMPR. E COMUNITARIAS
DIRETORIA DA AGENCIA DE INOVACAO

EDITAL PROREC 02/2018-UTFPR

 

HOMOLOGAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO

A Pró-Reitoria de Relações Empresarias e Comunitárias (PROREC), em conjunto com a Diretoria da Agência de
Inovação (DIRAGI), as Diretorias de Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC) e os Comitês de Avaliação de
cada câmpus, informam que no período de 04/05/2018 a 21/05/2018 estarão abertas as inscrições de projetos de
servidores da UTFPR, para homologação e classificação, nos Programas Ins�tucionais de Inovação. A homologação
de um projeto não garante a concessão automá�ca de bolsas ou quaisquer outros auxílios, bem como a dispensa
em processos licitatórios.

 

1. DOS OBJETIVOS

 

1.1 Incen�var, a par�r de projetos específicos coordenados por servidores da UTFPR, a par�cipação dos
estudantes de graduação em projetos com foco em inovação, para que desenvolvam a prá�ca da inovação com a
orientação de servidores qualificados;

1.2 Es�mular servidores da UTFPR a engajarem estudantes de graduação no processo acadêmico, o�mizando a
capacidade de geração e transferência do conhecimento da universidade para a sociedade, visando à
transformação desta;

1.3 Apoiar projetos com duração de 12, 24 e 36 meses da UTFPR com potencial de oferecer à sociedade
conhecimentos gerados na universidade;

1.4 Es�mular a formação e engajamento de recursos humanos em a�vidades de inovação e que se dedicarão ao
fortalecimento da capacidade inovadora das empresas no país;

1.5 Es�mular o aumento do número de depósitos de propriedade intelectual da UTFPR.

 

 

2. DA HOMOLOGAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

 

2.1 Este Edital tem por finalidade a homologação de projetos de Inovação e a classificação pela média ponderada
final em uma lista ordenada, de acordo com os critérios estabelecidos no item 5 - Composição da pontuação do
projeto;

        I. Somente projetos homologados e classificados neste edital poderão receber alguma modalidade de apoio.

        II. Projetos que não atenderem os critérios apresentados no quadro 4 do Anexo I serão desclassificados.

2.2 Haverá outras duas edições deste Edital no ano corrente para homologar e classificar projetos de Inovação,
que serão divulgadas na página de editais da UTFPR;

2.3 A lista será atualizada de acordo com o resultado dos editais de homologação de projetos de Inovação;

2.4 Os projetos inscritos neste Edital podem ter duração de 12, 24 e 36 meses, devendo ser subme�dos a cada
ano.
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3. DOS APOIOS

 

3.1 Os projetos homologados e classificados estarão aptos a concorrem à:

        I. Bolsa para estudantes de graduação da UTFPR, vinculado ao projeto, pelo período de até 12 meses,
fomentada pela PROREC;

        II. Apoio financeiro para custeio do projeto, sujeito à disponibilidade financeira da UTFPR e levará em conta a
lista atualizada de classificação dos projetos homologados;

       III. Apoio para representar a UTFPR em eventos de interesse da ins�tuição. O projeto homologado e
classificado poderá ser indicado para representar a UTFPR em editais regionais e nacionais de apoio à Inovação;
eventos regionais, nacionais e internacionais; e/ou compe�ções de Inovação.

3.2 As DIRECs poderão se basear na lista unificada para des�nar apoio para projetos classificados do seu Câmpus,
conforme tópico 2, respeitando a ordem classificatória e condições dos itens 3.4 e 3.5.

 

3.3  Os projetos de Inovação poderão ter duração de:

       I. 12 meses: poderá ser homologado por 12 meses, concorrer a bolsa para 12 meses, a apoio financeiro para
custeio do projeto e representação da UTFPR;

       II. mais de 12 meses e limitado a 36 meses: poderá ser homologado por 12 meses, concorrer a bolsa para 12
meses, a apoio financeiro para custeio do projeto e representação da UTFPR;

3.4 A distribuição dos apoios será feita à medida que sejam disponibilizados ou os eventos e editais externos
sejam divulgados, sendo contemplados os projetos homologados por ordem de classificação;

3.5 Ao preencher o formulário de inscrição o proponente deverá indicar se deseja receber bolsa, apoio financeiro
e/ou representação da UTFPR. Um mesmo projeto poderá ser contemplado em todas as modalidades de apoio.

 

4. DA INSCRIÇÃO DA PROPOSTA

 

4.1 A inscrição do Projeto de Inovação para este edital poderá ser realizada por meio do link a ser divulgado
posteriormente na página de Editais da UTFPR até prazo estabelecido no Quadro 2;

4.2 A PROREC não se responsabilizará por propostas não recebidas dentro do prazo em decorrência de eventuais
problemas técnicos e conges�onamentos da rede;

4.3 Orientações:

       I. Cada proponente poderá submeter até 3 projetos diferentes para este Edital, conforme modelo disponível
no Anexo II;

       II. Seguir os critérios de avaliação que constam no Anexo I;

       III. Não iden�ficar nominalmente no projeto servidores da UTFPR, para não interferir no processo de avaliação
às cegas,

       IV. O proponente do projeto deverá preencher o formulário de pontuação, de acordo com o currículo La�es,
conforme Anexo III diretamente na plataforma de inscrições. A pontuação é rela�va aos úl�mos 3 anos (desde
janeiro/2015), podendo incluir a�vidades desenvolvidas em outras ins�tuições de ensino superior.

      V. Todo proponente deverá ser avaliador dos projetos inscritos, que não serão do seu próprio Câmpus. Caso
não avalie todos os projetos que lhe forem atribuídos, o projeto não concorrerá às modalidades de bolsa, apoio e
representação da UTFPR, recebendo apenas a homologação do mesmo;

       VI. O proponente/avaliador poderá ser convocado para avaliação de projetos de inovação nas próximas
edições de editais.

4.4 Requisitos:

      I. O coordenador deve possuir, no mínimo, o �tulo de mestre, sendo docente ou técnico administra�vo, para
submeter Projetos de Inovação;

      II. Ser servidor:
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          i. da a�va em efe�vo exercício ou

          ii. aposentado enquadrado no Regulamento do Programa de Serviço Voluntário de Pesquisador ou
Extensionista na UTFPR, aprovado pelo COUNI -  Deliberação nº. 01/2011 de 25 de março de 2011.   

Parágrafo Único: Em cada projeto deve ser indicado obrigatoriamente um vice coordenador que subs�tuirá o
coordenador no impedimento desse.

 

5. COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO DO PROJETO

 

5.1 Avaliação do mérito do projeto (70% da nota final):

      I. O projeto será avaliado por 3 membros do Comitê de Avaliação, que darão uma nota entre 0 (zero) e 100
(cem), cuja pontuação resultará da média simples das 3 avaliações, ou seja, a nota média do projeto;

      II. Nenhum projeto será avaliado por membro do Comitê de Avaliação pertencente ao mesmo câmpus do
coordenador da proposta;

      III. O Comitê de Avaliação procederá à avaliação e emi�rá pareceres, considerando os critérios de avaliação
que constam resumidamente no Quadro 1 e detalhadamente no Quadro 6 do Anexo I;

 

Quadro 1 – Critérios de avaliação do projeto de Inovação

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO

1. Parcerias do projeto Até 25 pontos

2. Potencial de geração de produtos ou processos inovadores Até 20 pontos

3. Diferencial inova�vo do projeto Até 20 pontos

4. Abrangência da inovação Até 15 pontos

5. Maturidade do projeto Até 10 pontos

6. Metodologia Até 10 pontos

      IV. Os avaliadores deverão concluir a avaliação dos projetos até a data estabelecida no Quadro 2.

      V. Serão homologados os projetos que atenderem os critérios do Quadro 4 do Anexo I.

5.2 Validação da pontuação do Currículo La�es (30% da nota final):

      I. O Formulário de Pontuação do Currículo La�es (Anexo III) deverá ser analisado por meio do acesso ao link do
Currículo La�es, disponibilizado pelo coordenador do projeto. A pontuação ob�da pelo proponente deverá ser
validada pelo Comitê ins�tuído pela DIREC do Câmpus;

      II. Cada Diretor de Relações Empresariais e Comunitárias enviará para o e-mail inovacao@u�pr.edu.br, até
data estabelecida no Quadro 2, a relação de proponentes com a respec�va pontuação validada no Formulário de
Pontuação do Currículo La�es.

5.3 Cálculo da nota final do projeto:

A nota final de cada projeto será ob�da pela média ponderada entre o mérito do projeto (Anexo I) valendo
70%, e a pontuação do coordenador da proposta pela sua atuação em pesquisa e Inovação (Anexo III),
valendo 30%.

 Fórmula para cálculo:

mailto:inovacao@utfpr.edu.br
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                            Nota final = (Nota média do projeto X 0,7) + (Pontuação no La�es X 0,3).

                            Exemplo: (85 X 0,7) + (60 X 0,3) = 77,5

 

5.4 Critérios de desempate

      I. Como critério de desempate, quando for o caso, será considerado o projeto que obteve a maior nota dentre
as 3 que o projeto recebeu;

      II. O segundo critério será a maior nota ob�da no item diferencial inova�vo do projeto;

      III. O terceiro critério será o servidor com mais tempo na UTFPR.

 

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS

 

6.1 A PROREC divulgará na página de editais da UTFPR (h�p://portal.u�pr.edu.br/editais#b_start=0), por ordem
de classificação, a lista provisória dos projetos homologados na data estabelecida no Quadro 2;

6.2 Após a divulgação do resultado provisório, o coordenador poderá, a seu critério, interpor recurso contra a
decisão da PROREC, conforme o prazo estabelecido no Quadro 2;

6.3 O parecer dos avaliadores poderá ser solicitado até a data estabelecida no Quadro 2;

6.4 O recurso deverá estar bem fundamentado, com argumentação lógica e consistente, preenchido em
formulário próprio disponibilizado na página de editais da UTFPR e enviado via e-mail para:
inovacao@u�pr.edu.br. Nenhum documento ou fato novo poderá ser incluído no recurso;

6.5 A Diretoria da Agência de Inovação (DIRAGI) analisará os recursos, disponibilizando as respec�vas devolu�vas
aos interessados, conforme prazo es�pulado no Quadro 2;

6.6 Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo, fora de contexto e de forma
diferente da es�pulada neste Edital;

6.7 A PROREC divulgará a classificação final dos projetos homologados em data especificada no Quadro 2.

 

7. PROCEDIMENTOS PARA PROJETOS HOMOLOGADOS

 

7.1 Para se manter na lista de projetos homologados, o mesmo deve estar em execução de acordo com o
cronograma proposto. Relatórios semestrais devem ser enviados para o Departamento de Apoio e Projetos
Tecnológicos (DEPET) para acompanhamento da execução;

7.2 A DIRAGI, por meio do DEPET, se reserva o direito de realizar, periodicamente, o acompanhamento da
execução do projeto, por meio de formulários específicos a serem reme�dos aos responsáveis ou por visita in
loco;

7.3 Os projetos homologados deverão estar registrados no DEPET até 15 dias após o resultado final do Edital;

7.4 Todos os coordenadores de projetos homologados, contemplados ou não com apoio, deverão apresentar para
o DEPET, relatório parcial até o sexto mês de execução, de acordo com o modelo disponibilizado na página de
editais da UTFPR, sob pena de perder a homologação;

7.5 Os projetos homologados podem, a critério do coordenador, inserir na equipe executora estudantes e
professores como membros da equipe;

7.6 A indicação de estudante voluntário deve ser acompanhada por Plano de Trabalho individual, de declaração
de matrícula na UTFPR, bem como do Termo de Compromisso de Voluntário, assinado pelo estudante e pelo
coordenador do projeto;

7.7  Os voluntários só terão direito à declaração se permanecerem junto ao Projeto de Inovação por pelo menos
quatro meses, mediante declaração do coordenador do projeto.

 

8. DEVERES DO COORDENADOR DE PROJETO APOIADOS EM QUALQUER MODALIDADE

 

http://portal.utfpr.edu.br/editais%23b_start=0
mailto:inovacao@utfpr.edu.br
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8.1 Par�cipar do Seminário de Inovação e Inovação (SEI), da UTFPR, como coordenador de sessão,
revisor/avaliador de trabalhos ou outra função compa�vel, sempre que solicitado;

8.2 Incluir os nomes dos estudantes sob sua orientação como coautores de publicações, sempre que elaborados
com a efe�va par�cipação dos mesmos;

8.3 Mencionar a fonte de fomento que originou o apoio financeiro;

8.4 Orientar a elaboração do ar�go referente ao projeto e submetê-lo ao SEI.

      I. Caso o ar�go não seja subme�do, o coordenador não receberá apoio no próximo edital;

8.5 Em caso de interrupção do projeto, o coordenador deverá formalizar a situação junto ao DEPET, sob pena de
responder administra�vamente pelo ato, inclusive devolvendo o apoio financeiro referente ao período que o
projeto não foi executado;

8.6 Apresentar relatório final do projeto descrevendo as a�vidades, resultados, dificuldades e sugestões, em até
30 dias após a execução do cronograma, podendo não receber apoio no próximo edital;

8.7 Os relatórios parcial e final deverão ser encaminhados de forma eletrônica ao DEPET, em formato PDF;

8.8 O relatório aprovado é requisito para a emissão do cer�ficado dos membros da equipe do projeto.

 

9. PROCEDIMENTOS PARA PROJETO CONTEMPLADO COM BOLSA

 

9.1 A ordem de distribuição de bolsas para os projetos será pela classificação geral, de acordo com a nota de cada
projeto, até o limite de bolsas;

9.2 As bolsas terão duração de 12 (doze) meses.

9.3 O coordenador do projeto deve:

      I. Apresentar, em até 3 dias úteis após divulgação da relação de contemplados, a documentação exigida para o
estudante bolsista;

          i. Caso não entregue a documentação do bolsista no prazo, perderá o direito à bolsa;

          ii. A bolsa remanescente será designada para o próximo projeto classificado do câmpus;

     II. Verificar se o bolsista tem pelo menos mais 12 meses para conclusão do curso;

     III. Elaborar Plano de Trabalho para o bolsista indicado, de acordo com o modelo que está disponível na página
de editais da UTFPR;

     IV. Em caso de subs�tuição de bolsista, informar ao DEPET sobre o bolsista subs�tuto, entregando a
documentação per�nente;

     V. Mencionar no relatório final a subs�tuição do bolsista e a con�nuidade do projeto.

 

9.4 A documentação exigida para os bolsistas é:

     I. Termo de Aceitação

     II. Plano de Trabalho

     III. Declaração de Matrícula em curso de graduação da UTFPR

     IV. Declaração de próprio punho de que não acumula bolsa e não possui vínculo emprega�cio, conforme consta
na página de editais da UTFPR;

Os documentos listados, nos itens anteriores, deverão ser entregues no DEPET.

 

9.5 O bolsista deve:

I. Executar as a�vidades elencadas no Plano de Trabalho, com carga horária de 20 horas semanais;

II. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UTFPR e ter no mínimo mais 12 meses de curso a
cumprir;
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III. Fazer referência a sua condição de bolsista nas publicações e trabalhos apresentados, incluindo menção de
agradecimento à organização financiadora da bolsa;

IV. Não ter vínculo emprega�cio ou estágio remunerado e dedicar-se integralmente às a�vidades acadêmicas e ao
desenvolvimento das a�vidades elencadas no Plano de trabalho;

V. Estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada acumulação com outros Programas (inclusive
bolsa permanência), exceto auxílio estudan�l pago pelo Núcleo de Apoio ao Estudante (NUAPE);

VI. Não compar�lhar a bolsa com outros estudantes, sendo expressamente vedada a divisão da mensalidade de
uma bolsa entre dois ou mais estudantes;

VII. Elaborar um ar�go do projeto para submissão ao SEI;

VIII. O bolsista deverá par�cipar do SEI com recursos da bolsa;

IX. Atuar como monitor do SEI, da UTFPR, sempre que solicitado.

 

10. PROCEDIMENTOS PARA PROJETOS CONTEMPLADOS COM APOIO FINANCEIRO

 

10.1 A distribuição de apoio financeiro para custeio de projeto está sujeita à disponibilidade financeira da UTFPR e
levará em conta a lista atualizada de classificação dos projetos homologados;

10.2 Poderá haver fomentos des�nados a projetos de áreas específicas, de acordo com os interesses da UTFPR e
da PROREC;

10.3 Projetos contemplados com apoio financeiro deverão apresentar planilha financeira aprovada pela DIRPLAD
do câmpus, dentro do prazo estabelecido para esta finalidade, discriminando como será feita a aplicação do
apoio;

10.4 A não apresentação de planilha financeira aprovada ou a recusa do proponente em receber o apoio resultará
em convocação do próximo classificado;

 

11. PROCEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS OU COMPETIÇÕES

 

11.1 A indicação de projetos para representar a UTFPR em eventos e/ou compe�ções de Inovação, será feita pela
ordem de classificação da lista unificada de projetos homologados.

11.2 O projeto poderá ser selecionado pela área, dependendo do tema do evento;

11.3 Este edital funcionará como seleção interna da UTFPR para indicação de candidatos aptos a par�cipar de
prêmios, editais externos, eventos e/ou compe�ções referentes à tecnologia e inovação;

11.4 Caso o projeto/candidato indicado não possa representar a UTFPR, o próximo classificado será convocado.

 

12. PROPRIEDADE INTELECTUAL

 

12.1 Os direitos de propriedade intelectual, que possam resultar das a�vidades realizadas no âmbito dos Projetos
aprovados no presente Edital, serão regidos pelo Regulamento da Propriedade Intelectual da UTFPR, disponível na
página eletrônica da DIRAGI (h�p://www.u�pr.edu.br/inovacao).

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

13.1 Dúvidas e esclarecimentos sobre este edital deverão ser dirimidas no DEPET do câmpus do proponente;

13.2 Ao formalizar o processo de inscrição, tanto o coordenador quanto o estudante aceitam os termos do
presente Edital, não podendo alegar desconhecimento do mesmo;

13.3 Ao constatar violação às cláusulas do presente Edital, a UTFPR poderá restringir apoios futuros ao
coordenador da proposta contemplada;
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13.4 Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Interno de Homologação de Projetos de Extensão e Inovação
da UTFPR em consonância com a Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias;

13.5 Define-se o Foro da Jus�ça Federal de Curi�ba, Seção Judiciária do Paraná para dirimir quaisquer dúvidas
decorrentes deste Edital.

 

14. DATAS IMPORTANTES

 

 Quadro 2 – A�vidades e prazos para o edital PROREC 02/2018.

ATIVIDADE DATA

Período de inscrição/submissão de projetos Até às 12h (meio dia) de 21 de maio
de 2018

Avaliação dos pareceristas Até 11 de junho de 2018

Validação, feita pela DIREC, da autoavaliação do La�es Até 11 de junho de 2018

Divulgação da classificação provisória de projetos homologados Até 14 de junho de 2018

Solicitação de parecer do Comitê de Avaliação Até às 12h (meio-dia) de 22 de junho
de 2018

Interposição de recursos Até 22 de junho de 2018

Respostas aos recursos Até 26 de junho de 2018

Divulgação da classificação final dos projetos homologados Até 29 de junho de 2018

Registro do projeto no DEPET Até 14 de julho de 2018

Divulgação da relação dos projetos contemplados com bolsas, apoio e
representação da UTFPR

À medida que os fomentos forem
disponibilizados

Entrega dos documentos do bolsista Até 3 dias após divulgação da lista de
contemplados

 

15. PUBLICAÇÃO

 

Este Edital, aprovado pela Pró-Reitoria de Relações Empresarias e Comunitárias, estará vigente a par�r da data de
sua publicação no Portal Ins�tucional da UTFPR.

 

Maiores informações em: h�p://portal.u�pr.edu.br/editais#b_start=0

 

Curi�ba, 04 de maio de 2018.

 

Prof. Douglas Paulo Bertrand Renaux, Dr.

Pró-Reitor de Relações Empresariais e Comunitárias

 

http://portal.utfpr.edu.br/editais%23b_start=0
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Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS PAULO BERTRAND RENAUX, PRO-REITOR(A), em 04/05/2018, às
09:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0245982 e o código CRC 186C03E5.

 
_______________________________________________________________________________

ANEXO I

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO

 

Quadro 3 - Caracterização de projeto de inovação
I. O Manual de Oslo 3ª. Ed. (p. 57-63), apresenta os quatro �pos de modalidades de inovação que encerram um amplo
conjunto de mudanças nas a�vidades das empresas:

1. Inovações de produto: envolvem mudanças significa�vas nas potencialidades de produtos e serviços. Incluem-se bens
e serviços totalmente novos e aperfeiçoamentos importantes para produtos existentes.

2. Inovações de processo: representam mudanças significa�vas nos métodos de produção e de distribuição.
3. Inovações organizacionais: referem-se à implementação de novos métodos organizacionais, tais como mudanças em

prá�cas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas da empresa.
4. Inovações de marke�ng: envolvem a implementação de novos métodos de marke�ng, incluindo mudanças no design

do produto e na embalagem, na promoção do produto e sua colocação, e em métodos de estabelecimento de preços
de bens e de serviços.

 
II. A inovação tecnológica só ocorre quando a tecnologia desenvolvida atende a necessidades ou desejos humanos, isto é,
quando ela se incorpora às a�vidades humanas.
 
Portanto, para ser caracterizado como um projeto de Inovação, o mesmo deve apresentar o potencial de inovação,
relacionando-o pelo menos com uma das modalidades de Inovação; a aplicabilidade do projeto; qual o diferencial inova�vo
em relação ao já existente disponível no mercado, visando uma possível proteção intelectual.
 
Link para Manual de Oslo: h�p://www.mc�c.gov.br/mc�c/export/sites/ins�tucional/indicadores/detalhe/Manuais/OCDE-
Manual-de-Oslo-3-edicao-em-portugues.pdf
 
Quadro 4 - Critérios para homologação e classificação de projeto
Para um projeto de Inovação ser homologado e classificado precisará atender a todos os 4 critérios abaixo:

1. ser caracterizado como projeto de Inovação
2. receber nota maior ou igual a 40,0 na nota final do projeto (item 5.3)
3. não ter iden�ficação de qualquer servidor da UTFPR
4. respeitar o limite mínimo de cinco (5) e máximo de dez (10) páginas*

*Os documentos comprobatórios não contabilizam no limite máximo de páginas.
 
Quadro 5 - Critérios de não homologação de projeto
Para um projeto de Inovação NÃO SER HOMOLOGADO precisará incorrer em pelo menos um dos dois critérios abaixo:

1. NÃO ser caracterizado como projeto de Inovação OU
2. NÃO receber nota maior ou igual a 40,0 na nota final do projeto (item 5.3)

 
Quadro 6 – Quesitos que serão avaliados para a pontuação dos projetos de Inovação

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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1. PARCERIAS DO PROJETO (valor: 00, 10, 20 ou 25 pontos)
Neste item deve-se mencionar se o projeto é fruto de cooperações/acordos de parceria com empresas/terceiros, e se o
produto/processo desenvolvido atende às necessidades de alguma empresa envolvida.
Inserir no projeto documento ou parte do documento que evidencie a parceria, como acordo de cooperação firmado, carta
de intenção, etc ou iden�ficadas empresas com potencial interesse no projeto. Ocultar partes do documento que mencione a
iden�ficação de servidores da UTFPR.
 
Nesse item será avaliado se existe alinhamento do projeto às demandas reais da sociedade por meio de cooperação/parceria
ou documento similar que evidencie a provável parceria com alguma empresa ou terceiros:
 
- Acordo/termo de cooperação firmado: 25 pontos
- Carta de intenção de parceria: 20 pontos
- Iden�ficação de empresas com potencial interesse: 10 pontos
- Não apresenta nenhum �po de parceria: 00 pontos
 
2. POTENCIAL DE GERAÇÃO DE PRODUTOS E/OU PROCESSOS INOVADORES (valor: 00, 10, 15 ou 20 pontos)
Apresentar o potencial inova�vo que o projeto apresenta para gerar um produto/processo inovador, incluindo geração de
propriedade intelectual (se é alto, médio ou baixo) e porquê. Os projetos devem focar em desenvolvimento da propriedade
intelectual na modalidade de patentes, desenho industrial, programas de computador, cul�vares e/ou topografia de circuitos
integrados.
Nesse item será avaliado o nível do potencial inova�vo que o projeto apresenta para gerar um produto/processo inovador:
 
- alto potencial: 20 pontos
- médio potencial: 15 pontos
- baixo potencial: 10 pontos
- não apresenta potencial para geração de propriedade intelectual: 00 pontos
 
3. DIFERENCIAL INOVATIVO DO PROJETO (valor: até 20 pontos)
Neste item o proponente deve apresentar o projeto, quais os obje�vos, jus�fica�va, vantagens em relação ao estado da
técnica, apresentando o diferencial inova�vo em relação aos demais produtos existentes. Deve ser explicado qual o
problema técnico a ser resolvido, sua necessidade de solução e os bene�cios do resultado final do projeto e qual a relação
com a sociedade e/ou mercado.
 
Serão avaliados neste item (somar cada um dos itens abaixo):
 
- se apresenta o problema que sua ideia pretende solucionar: até 05 pontos
- se apresenta os detalhes técnico-cien�ficos da solução: até 05 pontos
- se apresenta soluções similares e o diferencial do projeto: até 10 pontos
 
4. ABRANGÊNCIA DA INOVAÇÃO (valor: 00, 05, 10 ou 15 pontos)
Descrever neste item para quem está sendo desenvolvido este projeto (para a própria empresa/comunidade interna, para o
mercado/comunidade externa ou para o mundo/inúmeras empresas) a fim de entender qual o grau de impacto de
produto/processo a ser desenvolvido.
 
Nesse item será avaliada a abrangência da inovação:
 
- Global (usado por inúmeras empresas): 15 pontos
- Somente para um nicho de mercado (poucas empresas): 10 pontos
- Para a própria empresa/comunidade interna: 05 pontos
- Não tem abrangência/somente uso pessoal: 00 pontos
 
5. MATURIDADE DO PROJETO (valor: 00, 05 ou 10 pontos)
Explicar em que nível de maturação está o projeto, se ainda está somente no papel (fase inicial), se é um projeto que já está
em andamento e em qual fase de desenvolvimento (pesquisa ou implementação).
 
Nesse item será avaliado o estágio de desenvolvimento do projeto de inovação:
- fase de implementação e/ou mercado: 10 pontos
- fase de pesquisa e desenvolvimento: 05 pontos
- fase inicial: 00 pontos
 
6. METODOLOGIA (valor: 00,02, 05 ou 10 pontos)
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Apresentar a sequência de passos a ser seguida de acordo com as a�vidades propostas e com o período de execução, que
poderá ser de 12 a 36 meses. Deve possuir uma explicação de cada passo da metodologia e o cronograma de execução.
Nesse item será analisado se o projeto, dentro do tempo previsto no cronograma, ofertará à sociedade conhecimentos da
universidade em forma de transferência de tecnologia e inovação.
- Sequência de passos adequado as etapas, bem explicado e com cronograma – 10 pontos
- Sequência de passos com pouco detalhamento e cronograma – 05 pontos
- Sequência de passos apenas com etapas e cronograma – 02 pontos
- Não apresenta sequência de passos e cronograma – 00 pontos
 
 
 

ANEXO II

 

MODELO DO PROJETO DE INOVAÇÃO

 

1. A apresentação do projeto de inovação, conforme formato descrito neste anexo, é OBRIGATÓRIA PARA TODOS os
proponentes.

 

2. Não iden�ficar no projeto e nos documentos comprobatórios nenhum servidor (a�vo ou voluntário) da UTFPR,
inclusive o coordenador. Esta medida é fundamental para o processo de avaliação às cegas. O não atendimento dessa
orientação implicará na DESCLASSIFICAÇÃO do projeto.

 

3. Usar Fonte Arial 12 com espaçamento 1.5, respeitando os itens obrigatórios, com limite de 05 páginas no mínimo e 10
no máximo, margens esquerda e superior de 3 cm, margens direita e inferior de 2 cm e texto jus�ficado. O arquivo
deve ser enviado em formato .pdf.

 

4. O projeto deve iniciar com o �tulo centralizado em caixa alta, no início da página, e em seguida apresentar os itens
obrigatórios do projeto de forma sequencial.

 

5. O projeto NÃO deve ter capa.

 
 
ITENS OBRIGATÓRIOS
(Conforme critérios do Quadro 6 do Anexo I)
 
1. PARCERIAS DO PROJETO
2. POTENCIAL DE GERAÇÃO DE PRODUTOS E/OU PROCESSOS INOVADORES
3. DIFERENCIAL INOVATIVO DO PROJETO
4. ABRANGÊNCIA DA INOVAÇÃO
5. MATURIDADE DO PROJETO
6. METODOLOGIA
 
 
 

ANEXO III

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES DO PROPONENTE
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NOME DO COORDENADOR  
CÂMPUS  
Link do Currículo La�es  
 
Itens do Currículo La�es 2015 2016 2017 2018 Subtotal

1

Ar�gos publicados em periódicos cien�ficos indexados no Qualis (será u�lizado o
maior índice possível) – A1 (10 pontos cada), A2 (8,5 pontos cada), B1 (7 pontos
cada), B2 (6 pontos cada), B3 (5 pontos cada), B4 (2 pontos cada) e B5 (1 ponto
cada) – Item limitado a 30 pontos para este subtotal

     

2
Ar�go completo, resumo, nota, comunicação cien�fica em periódico não indexado
ou em revista de divulgação cien�fica (1 ponto cada) – Item limitado a 5 pontos para
este subtotal

     

3
Trabalhos completos publicados em anais de eventos cien�ficos ou resumos
expandidos nacionais (1 ponto cada) e internacionais (2 pontos cada) – Item limitado
a 10 pontos para este subtotal

     

4 Livro publicado, cien�fico ou didá�co, nacional ou internacional, com ISBN (10
pontos cada) – Item limitado a 20 pontos para este subtotal      

5 Capítulo de livro publicado, nacional ou internacional, com ISBN (5 pontos cada) –
Item limitado a 10 pontos para este subtotal.      

6 Orientação Concluída de Tese de Doutorado (10 pontos cada) – Item limitado a 30
pontos para este subtotal      

7 Orientação de Dissertação de Mestrado ou Coorientação de tese concluídas (5
pontos cada) – Item limitado a 15 pontos para este subtotal      

8

Orientação de Monografia de curso de especialização, Trabalho de conclusão de
curso de graduação, Iniciação Cien�fica ou Tecnológica, ou Coorientação de
Dissertação de Mestrado concluídas (2 pontos cada) – Item limitado a 10 pontos
para este subtotal

     

9 Orientação de estágio curricular obrigatório concluído (1 ponto cada) – Item limitado
a 5 pontos para este subtotal      

Total PESQUISA (limitado a 30 pontos)  

1
Propriedade intelectual concedida (Patente de Invenção ou Modelo de U�lidade;
Registro de: so�ware, topografia de circuitos integrados, cul�vares ou desenho
industrial) (15 pontos cada)

     

2
Propriedade intelectual protocolado em processo de análise (Patente de Invenção
ou Modelo de U�lidade; Registro de so�ware, topografia de circuitos integrados,
cul�vares ou desenho industrial) (08 pontos cada)

     

3 Coordenação de eventos locais/regionais, com foco em inovação (2 pontos por
evento) – item limitado a 10 pontos      

4 Membro da comissão organizadora de eventos locais/regionais, com foco em
inovação (1 ponto por comissão) – item limitado a 10 pontos      

5 Coordenação de eventos nacionais, com foco em inovação (8 pontos por evento
coordenado) – item limitado a 16 pontos      

6 Membro da comissão organizadora de eventos nacionais, com foco em inovação (4
pontos por comissão) – item limitado a 12 pontos      

7 Par�cipação em projetos com foco em inovação (2 pontos por projeto) – item
limitado a 10 pontos      

Total INOVAÇÃO (limitado a 70 pontos)  
TOTAL GERAL (PESQUISA+INOVAÇÃO) =   
 
 
 


