EDITAL 11/2017 SELEÇÃO DE PROJETOS PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO IFPR (IFTECH)
Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação – PROEPI - Diretoria de
Pesquisa
O Instituto Federal do Paraná – Campus Avançado Coronel Vivida torna público o
presente EDITAL para a inscrição e seleção de projetos para participação na
Feira de Inovação Tecnológica do Instituto Federal do Paraná, aprovado no edital
10/2016 pela Diretoria de Pesquisa e Inovação (DIPI) da Pró-Reitoria de Extensão,
Pesquisa e Inovação – PROEPI do IFPR.
1. OBJETIVO DO PROJETO
Objetivo Geral
1.1 Incentivar projetos que desenvolvam algum tipo de inovação por meio de auxílio
financeiro, a ser repassado aos coordenadores da proposta, para o desenvolvimento
de protótipos e/ou modelos a serem apresentados na feira.
1.2 Objetivos Específicos
1.2.1. Estimular o interesse de estudantes, técnicos e professores de todos os campi
do IFPR pelo desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação.
1.2.2. Expor às comunidades interna e externa o resultado dos projetos voltados ao
desenvolvimento de protótipos e/ou modelos inovadores, em todas as áreas do conhecimento.
1.2.3. Criar um ambiente propício para a troca de experiências entre estudantes, técnicos e professores do IFPR.
1.2.4. Estimular a criatividade empreendedora e inovadora de estudantes, técnicos e
professores.
1.2.5. Incentivar o desenvolvimento de tecnologias assistivas nos campi do IFPR.
2. DOS RECURSOS
2.1 O Campus Avançado Coronel Vivida, de acordo com o número de estudantes
matriculados, foi contemplado com R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que
serão divididos em igual valor entre os projetos apresentados pelos estudantes.
2.2 Caso um dos projetos não utilize todo o recurso destinado ao seu
desenvolvimento, o restante do recurso poderá ser direcionado para outro projeto,
desde que com a anuência do professor coordenador da proposta e do Diretor de
Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus.
2.3 Não é permitido utilizar o auxílio com serviços gráficos e materiais publicitários e
de divulgação.
2.4 Os bens permanentes deverão ser patrimoniados no campus de origem do projeto, em nome do Coordenador da proposta, de acordo com a IIP Nº 18, de 6 de abril
de 2015 e os anexos disponíveis no site da Reitoria.
2.5 O servidor orientador de cada projeto será responsável pela prestação de contas, mediante apresentação de nota fiscal, dos valores destinados ao desenvolvimento do referido, conforme orientações que constam no edital 08/2017 da PROEPI.
3. DO PROCESSO SELETIVO
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3.1 Condições de inscrição
Os candidatos deverão formalizar equipes de até quatro estudantes, sob orientação
de um servidor do Campus e preencher a ficha de proposta de participação na
IFTECH, disponível na secretaria do Campus, até o dia 06/07/2017, até às 12
horas.
3.2 Seleção dos Projetos
A direção do Campus Avançado Coronel Vivida nomeará comissão para analisar e
selecionar os projetos que participarão da Feira de Inovação Tecnológica do IFPR. A
comissão organizadora do evento selecionará, no máximo, 12 projetos para o
desenvolvimento de protótipos por estudantes de todos os níveis de ensino do IFPR
Campus Coronel Vivida, sendo imprescindível a presença de um(a) servidor(a)
coordenador(a)/orientador(a). Os estudantes submeterão suas propostas por meio
de ficha de inscrição e terão que cumprir rigorosamente os itens que constarão na
ficha.
3.3 Critérios
Serão considerados os seguintes critérios para que os projetos sejam selecionados
e comtemplados com o recurso:
- Caráter inovador;
- Capacidade de transformação da realidade;
- Aplicabilidade;
- Consistência teórica e metodológica;
- Apresentação clara e acessível;
- Viabilidade financeira.
3.4 Classificação e resultados
A lista com os projetos aprovados será divulgada em edital e nos veículos de
comunicação do Campus, até o dia 07/07/2016. A IFTECH será realizada no dia
05/09/2017, nas dependências do Campus Avançado Coronel Vivida.
3.5 Apresentação no SEPEI E Mostra de Cursos
Os alunos com projetos selecionados se comprometerão a apresentar seus
protótipos no III SEPEI – Seminário de Pesquisa e Extensão e III Mostra de Cursos
do Campus Coronel Vivida, que será realizado nos dias 04, 05 e 06 de setembro.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aplicam-se subsidiariamente ao presente edital as regras previstas no Edital
08/2017 da DIPI/PROEPI. Casos omissos serão supridos pela Direção de Ensino,
Pesquisa e Extensão do Campus Avançado Coronel Vivida.
Coronel Vivida, 03 de julho de 2017.
_____________________________
Paulo de Oliveira Fortes Júnior
Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Coronel Vivida
Coordenador da Proposta IFTECH
* O original encontra-se assinado.
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