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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA GERAL - CÂMPUS PATO BRANCO
DIR. DE RELAC. EMPRES. E COMUNITARIAS-PB

 

EDITAL CONJUNTO DIREC E DIRGRAD Nº 001/2020

DESTINADO A FOMENTAR PROJETOS DE COMBATE AO COVID-19

 

A Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias – DIREC e a Diretoria de Graduação e Educação
Profissional – DIRGRAD da UTFPR Câmpus Pato Branco torna público o presente Edital des�nado a
fomentar projetos de combate ao COVID-19, que estabelece normas e condições para a submissão de
propostas de alunos.

OBJETIVOS

Selecionar e apoiar financeiramente projetos propostos por alunos com o obje�vo de combate ao COVID-
19.

Incen�var a prá�ca da inovação por meio de projetos específicos de combate ao vírus e a pandemia
devido ao COVID-19.

Apoiar projetos do câmpus com potencial de oferecer à sociedade conhecimentos gerados na
Universidade.

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

Es�mular e fomentar o empreendedorismo na UTFPR.

ELEGIBILIDADE DA PROPOSTA

Para submeter propostas, o proponente deve:

Ser aluno regular da UTFPR - Câmpus Pato Branco.

ORÇAMENTO

Para o presente Edital des�nado a fomentar projetos de combate ao COVID-19, dispõe de R$ 21.000,00
(vinte e um mil reais).

Serão disponibilizadas 07 (sete) cotas no valor individual de R$ 3.000,00 (três mil reais) de ajuda de custo
(na natureza de despesa: 339018.04 - Auxílio Para Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas) para o
desenvolvimento do projeto.

Os recursos des�nados para o Edital des�nado a fomentar projetos de combate ao COVID-19 são
oriundos do orçamento geral da UTFPR para o exercício de 2020 e seu montante é definido dentro do
planejamento orçamentário da DIREC e da DIRGRAD.

O recurso será depositado diretamente na conta do aluno responsável pelo projeto.

Os recursos deverão ser u�lizados até 30 de novembro de 2020, e a prestação de contas à DIREC deverá
ser efetuada até 15 de dezembro de 2020.

ITENS FINANCIÁVEIS
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Os itens financiáveis estão limitados aos discriminados no presente Edital e devem ser necessariamente
des�nados a realização das a�vidades descritas no projeto aprovado:

MATERIAL DE CONSUMO (339030): aqueles que, em razão de seu uso corrente, perdem normalmente
sua iden�dade �sica, tem sua u�lização limitada há dois anos e/ou tem a vida ú�l reduzida de forma
acelerada por desatualizações sendo per�nentes e necessários ao desenvolvimento do projeto de
inovação, incluindo material de uso em laboratórios, material químico, material elétrico e eletrônico,
material laboratorial (por exemplo, vidrarias), material biológico, gás engarrafado, despesas com animais
para pesquisa, peças de reposição de computadores e outros per�nentes e necessários ao
desenvolvimento do projeto de pesquisa, desde que estejam cadastrados nos Sistemas Corpora�vos da
UTFPR como material de consumo.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – Pessoa Jurídica (339039): antes de u�lizar o recurso para a
contratação de serviços de terceiros, o coordenador do projeto deverá consultar a Diretoria de
Planejamento e Administração - DIRPLAD do Câmpus, para verificar a legislação municipal, sobre a
retenção do ISS sobre a nota fiscal. Em havendo a liberação formal da DIRPLAD, será permi�do despesas
com:

Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos tais como reparos, consertos, revisões e
adaptações de máquinas e equipamentos de pesquisa cien�fica vinculados ao projeto de inovação;

Serviços de análises e pesquisas cien�ficas vinculados ao projeto;

Locação de máquinas e equipamentos vinculados ao projeto.

Caso haja dúvida se o item pode ser adquirido, consultar pelo e-mail: dirplad-pb@u�pr.edu.br

ITENS NÃO FINANCIÁVEIS

São vedadas todas e quaisquer despesas de custeio não relacionadas à realização do projeto aprovado.

São vedadas todas e quaisquer despesas, mesmo que relacionadas à realização do projeto homologado
pelo solicitante:

DESPESAS DE CAPITAL: caracterizadas como aquelas rela�vas à aquisição de bens patrimoniais,
equipamentos e material permanente tais como equipamentos de processamento de dados e de
comunicação, HD externo, peças para upgrade de computadores (com exceção daqueles cadastrados nos
Sistemas Corpora�vos da UTFPR como material de consumo), mobiliários, máquinas e aparelhos gráficos,
equipamentos eletroeletrônicos em geral, instrumentos técnicos e cien�ficos, ferramentas, material
bibliográfico incluindo livros, DVD e CD, entre outros. Aquisição de so�ware, neste caso é o programa de
computador que adquirido pronto (so�ware de prateleira), cujo prazo de uso é considerado indefinido,
também chamado de “Licenciamento Perpétuo”, ou seja, aquele so�ware que a UTFPR poderá u�lizá-lo
por um prazo indefinido, sendo contabilmente classificado como bem/intangível;

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA: tais como reprografia, impressos e serviços gráficos,
transporte de passageiros e cargas, seguro de forma geral, aluguéis de ambientes para eventos,
assinatura de revistas e periódicos, exposições, par�cipação em conferências e congressos e
desenvolvimento de so�ware;

SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA; 

BOLSAS de qualquer espécie.

APRESENTAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA

As propostas deverão ser enviadas por e-mail à DIREC, no endereço eletrônico depet-pb@u�pr.edu.br,
até às 18h00min do dia 21 de agosto de 2020.

No �tulo do e-mail deve constar o nº do edital e no corpo, o nome do coordenador do projeto e o �tulo
do projeto.

Deve ser apresentado nome de professor orientador.

A proposta enviada deve conter o projeto a ser avaliado, em extensão .pdf conforme modelo (Anexo I).

Será aceita uma única proposta por coordenador, e cada aluno poderá par�cipar de até quatro projetos.

mailto:dirplad-pb@utfpr.edu.br
mailto:dipin-pb@utfpr.edu.br
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O envio da proposta implica na aceitação tácita das regras expostas neste documento e em
seu respec�vo anexo.

COMPOSIÇÃO E PONTUAÇÃO DO PROJETO

Os projetos subme�dos a este Edital des�nado a fomentar projetos de combate ao COVID-19 serão
avaliados mediante os seguintes critérios:

Avaliação do mérito do projeto (60% da nota final):

Quadro 1 – Critérios de avaliação do projeto

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO  

1. Potencial de combate ao COVID-19 Até 25 pontos
2.Potencial de aplicabilidade do Projeto Até 20 pontos
3.Potencial de produção do projeto Até 10 pontos
4. Potencial de geração de produtos ou processos inovadores Até 20 pontos
5. Viabilidade econômica do produto Até 15 pontos
6.Aplicabilidade em diferentes locais Até 10 pontos

Critério de avaliação dos participantes do projeto (40% da nota final):

Quadro 1 – Critérios de avaliação dos participantes do projeto

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO  

1. Par�cipante de Empresa Júnior, IUT ou HT, Equipe de compe�ção (BAJA, Pato a Jato, Tubarão Branco
etc) 20 pontos

2.Projeto com equipe mul�disciplinar
2 áreas de conhecimento - 5 pontos; 3 áreas - 10; 4 áreas - 15; 5 áreas - 20; 6 áreas - 30.

Até 30
pontos

3. Par�cipantes com cer�ficado de curso e/ou workshop oferecidos pela DIREC (DIPIN, Incubadora etc.)
ou em projetos ou cursos registrados na DIREC (extensão) 5 pontos

4. Projeto em equipe 15 pontos

RESULTADOS E RECURSOS

O resultado preliminar será divulgado, por meio de edital da DIREC e nos meios de veiculação de no�cias
da UTFPR.

Após a divulgação do resultado preliminar, o proponente poderá, a seu critério, interpor recurso,
conforme prazo estabelecido no cronograma.

A DIREC e a DIRGRAD analisará os recursos, disponibilizando as respec�vas devolu�vas aos interessados.

A DIREC divulgará a classificação final dos projetos conforme data especificada no cronograma.

 

DEVERES DO COORDENADOR DO PROJETO

Registrar o projeto na Divisão de Propriedade Intelectual (DIPIN) até o dia 30 de novembro de 2020.

Observar as orientações da DIREC no que diz respeito aos procedimentos de apresentação de relatório de
prestação de contas, con�do no Anexo I.

 

PROPRIEDADE INTELECTUAL

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
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UTFPR, disponível na página eletrônica da DIRAGI (h�p://www.utpr.edu.br/inovacao).

 

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Dúvidas e esclarecimentos sobre este edital deverão ser dirimidas na DIREC por meio do e-mail XXX.

Ao formalizar o processo de inscrição, tanto o coordenador quanto os demais par�cipantes do projeto
aceitam os termos do presente Edital, não podendo alegar desconhecimento do mesmo;

Por ocasião de publicação, os trabalhos apresentados deverão fazer referência ao apoio da UTFPR-PB nos
agradecimentos e em divulgações nos meios de comunicação

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela DIREC.

Define-se o Foro da Jus�ça Federal, Sessão Judiciária do Estado do Paraná, Subseção de Pato Branco para
dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste Edital.

CRONOGRAMA

 
ATIVIDADE DATA
Divulgação do Edital 17 de agosto de 2020
Período de inscrição/envio das propostas 17 a 21 de agosto de 2020
Avaliação das propostas Até 24  de agosto de 2020
Divulgação do resultado preliminar 24 de agosto de 2020
Período de interposição de recursos  25 a 28 de agosto de 2020
Divulgação da classificação final dos projetos 28 de agosto de 2020
Período limite de uso dos recursos Até 30 de novembro de 2020
Prestação de contas Até 15 de dezembro de 2020

 

PUBLICAÇÃO

O presente Edital estará vigente a par�r da data de sua publicação no Portal Ins�tucional da UTFPR.

 

 

Documento assinado eletronicamente por NEIMAR FOLLMANN, DIRETOR(A), em 14/08/2020, às 17:10,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por NILVANIA APARECIDA DE MELLO, DIRETOR(A), em 17/08/2020, às
10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IDEMIR CITADIN, DIRETOR(A)-GERAL, em 17/08/2020, às 15:48,
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 1571037 e o código CRC
2ED50D00.

 

http://www.utpr.edu.br/inovacao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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ANEXO I - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

 

TÍTULO DO PROJETO:

NOME DO COORDENADOR:

NOME DE TODOS DA EQUIPE:

NOME DO PROFESSOR ORIENTADOR:

 

ATIVIDADES PREVISTAS

Relatar as atividades previstas.

ATIVIDADES REALIZADAS

Relatar as atividades realizadas durante o período (máximo duas páginas).

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Elaborar justificativa que demonstre a possibilidade ou não de geração de patente/registro.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FINANCEIRO

Discriminação das despesas.

Despesas de material de consumo, aquisição de software e outros serviços de terceiros

As Notas Fiscais deverão estar em nome da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus
Pato Branco, CNPJ 75.10.873/0004-32;
As compras poderão ser feitas após o recebimento do recurso, dessa forma, a data na nota fiscal deve
ser posterior ao recebimento do recurso;
Será necessário a realização de cotação (03 orçamentos);
A efetivação da compra (despesa) deverá ser do fornecedor que apresentar o menor orçamento;
Os comprovantes (orçamentos e nota fiscal) deverão compor o presente relatório;
Caso haja dúvida se o item pode ser adquirido, consultar pelo e-mail: dirplad-pb@utfpr.edu.br

Item Discriminação das despesas
Nota Fiscal / Recibo

Empresa CNPJ Nº da Nota Valor (R$)

1      

2      

3      

4      

mailto:dirplad-pb@utfpr.edu.br
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5      

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fazer uma síntese dos resultados obtidos, dificuldades encontradas, potenciais do projeto, resultados
alcançados e demais informações relevantes. Pode-se também fazer uma avaliação crítica do andamento do
trabalho.

 

Pato Branco, __ de ____________ de 2020.

                      

__________________________________________________

Nome e assinatura do coordenador do projeto

 

__________________________________________________

Nome e assinatura do professor orientador do projeto

Referência: Processo nº 23064.014459/2020-01 SEI nº 1571037


