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DIR. DE RELAC. EMPRES. E COMUNITARIAS-TD

 

EDITAL Nº 003/2020 RESULTADO PRELIMINAR AO EDITAL 010/2020 PROREC

 

 

  A Comissão responsável pela análise das propostas submetidas ao Edital 010/2020 -
PROREC– INTERAÇÃO DA UTFPR COM O SETOR PRODUTIVO PARANÁ, referentes ao
Câmpus Toledo da UTFPR, apresenta os resultados das avaliações a seguir.

 

Quantidade de propostas avaliadas: 01 (uma)

 

Título do Plano de Trabalho: Consultorias para controle tecnológico de materiais para
pequenas e médias empresas do ramo de construção civil.

Proponente: Evandro Marcos Kolling

Especificação dos Requisitos analisados:

 

Item Descrição Parâmetro Pontuação obs

a Detalhamento do problema e
da solução apresentada 30 pontos 15,0

Faltou maior detalhamento do problema e de
algumas soluções (e.g. atividade de
validação). É necessário maiores detalhes
sobre a solução.

b

Grau de Maturidade do Projeto10 pontos 5,0  

Projeto desenvolvido para o
edital 0 pontos 0,0  

Projeto Registrado na UTFPR Até 05 pontos 5,0  

Projeto Registrado na UTFPR
com resultado comprovado Até 10 pontos 0,0  

Cronograma de execução nos
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c prazos estabelecidos na
seção 9 edital

Eliminatório OK  

d

Parcerias com o setor
produtivo local (Declaração da
entidade parceira detalhando
sua participação no projeto)

10 pontos 10,0  

Declaração da entidade
parceira detalhando sua
participação no projeto

Até 10 pontos
(de acordo
c/contrapartida
econômica ou
financeira no
projeto).

10,0  

e

Experiência do coordenador e
da equipe em Transferência
Tecnológica para o Setor
Produtivo

10 pontos 0,0 Não há comprovação da efetiva transferência

Efetiva transferência de
produtos
/processos/serviços/resultados
e demais resultado à
sociedade em número inferior
a 05 ou em valores de projetos
inferiores a R$ 50.000,00,
considerado histórico últimos
10 anos.

2 pontos 0,0  

Efetiva transferência de
produtos
/processos/serviços/resultados
à sociedade em número
superior a 05 ou em valores de
projetos superiores a R$
50.000,00 considerado
histórico últimos 10 anos.

5 pontos 0,0  

Efetiva transferência de
produtos
/processos/serviços/mercado
à sociedade em número
superior a 10 ou em valores de
projetos superiores a R$
100.000,00 considerado
histórico últimos 10 anos.

10 pontos 0,0  

Projetos, multicampi
(privilegiados projetos que
apresentem soluções de mais
de um grupo da UTFPR,
inclusive de mais de um
Câmpus).

10 pontos 5,0  
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f

Projeto que contemple a
participação de outros
projetos do Câmpus. Até 02
pontos.

Até 02 pontos 0,0  

Projeto que contemple a
participação de outros
projetos e empresas juniores
ou empresas incubadas do
Câmpus.

Até 05 pontos 5,0  

Projeto que contemple a
participação de outros
projetos, empresas juniores ou
empresas incubadas de
diversos Câmpus.

Até 10 pontos 0,0  

g

Parceria com agentes
fomentadores do ecossistema
do setor produtivo
paranaense.

10 pontos 0,0
As declarações apresentadas são de
intenções e não de parcerias. Além de não
estar especificada a atuação dessas
organizações no plano de trabalho.

Parceria com agentes
fomentadores do ecossistema
do setor produtivo paranaense

05 pontos 0,0  

Parceria com contra partida
com agentes fomentadores do
ecossistema do setor
produtivo paranaense

10 pontos 0,0  

h

Abrangência da proposta 10 pontos 10,0  

Atende uma única empresa 5 pontos 0,0  

Atende mais de uma empresa Acrescentar 1
ponto/ê 10,0 Considerados 2 grupos de 5 empresas,

conforme proposta

i

Uso tecnologias disruptivas
(justificada pelo proponente) 10 pontos 0,0 Não se aplica

Aplicação da tecnologia
disruptiva Até 05 pontos 0,0  

Aplicação de tecnologia
disruptiva desenvolvida pela
UTFPR

Até 10 pontos 0,0  

Pontuação Total 45,0  
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Com base na análise acima especificada, a Comissão decidiu APROVAR a proposta.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por IVANIR MARCHETTI, DIRETOR(A) SUBSTITUTO(A), em 22/06/2020,
às 19:32, 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 https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1489842 e o código CRC
452C14AB.

_______________________________________________________________________________
 

Referência: Processo nº 23064.018577/2020-81 SEI nº 1489842
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