
EDITAL Nº 003/2017 – DIRPES/UNICENTRO

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - PROITI

A Diretoria  de  Pesquisa,  com base  na  Resolução  Normativa  nº  017/2006  do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientítico e Tecnológico (CNPq), e, nas decisões
do Comitê de Iniciação Tecnológica e Inovação (CAITI), comunica aos interessados que
receberá  as  inscrições  para  o  PROGRAMA  INSTITUCIONAL  DE  INICIAÇÃO  EM
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - PROITI, com vigência de 1º de
agosto de 2017 a 31 de julho de 2018. 

INTRUÇÕES IMPORTANTES: 
• O orientador é o responsável pela elaboração do projeto, assim, o projeto deve ser

inscrito  pelo orientador.  O orientador  indicará aluno para o desenvolvimento do
projeto.

• Todas as inscrições para o PROITI serão efetuadas somente de forma online via
SGU/SAAPI.

• O orientador e o aluno deverão estar presentes nas apresentações de avaliação,
no  EAITI  –  Encontro  Anual  de  Iniciação Tecnológica  e  Inovação,  sob pena  de
impedimento de participação no programa no ano seguinte. A não participação do
orientador no EAITI 2018 torna-o impossibilitado de concorrer ao edital do
PROITI de 2019. Em caso de não comparecimento ao evento o orientador terá
até  48 horas,  após o  término do evento,  para  protocolar  justificativa  com
comprovação documental  do motivo de  sua  ausência,  que  será  analisada
pelo CAITI.

• Cada  orientador  poderá  solicitar,  no  máximo,  02  (duas)  quotas  de  bolsa.  Os
orientadores que não forem selecionados para as bolsas ficarão automaticamente
classificados como suplentes,  desenvolvendo o projeto na modalidade Voluntária.

• Caso o  professor  orientador  não  seja  contemplado  com bolsa  e  não  solicite  o
desligamento do aluno no Programa via SGU/SAAPI, o aluno irá desenvolver o
projeto na modalidade voluntário.

• O orientador  e  o  aluno participante  do  PROITI  deverão,  obrigatoriamente,
participar do curso de Proteção a Propriedade Intelectual com duração de 4
horas,  que  será  oferecido  no  período  de  vigência  do  programa. Estarão
dispensados do curso de Proteção a Propriedade Intelectual, professores e alunos
detentores  de  depósito  e/ou  patente  concedida,  ou,  que  já  participaram
anteriormente de cursos similares, desde que comprovados.

• Caso  necessário,  o  orientador  será  chamado  a  participar  de  entrevista  para
fornecer subsídios aos avaliadores internos e externos, quando da avaliação dos
projetos. 

• As apresentações  para  a  comissão  de  avaliação poderão  ser  privadas,  com a
presença  do  aluno  e  do  orientador,  quando  houver  necessidade  de  sigilo  dos
resultados obtidos. 
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• Alterações  de  projeto  devem  ser  solicitadas  até  90  (noventa)  dias  antes  do
encerramento  do  cronograma,  com  justificativa  por  escrito,  via  protocolo  da
Unicentro,  a  ser  analisada  pelo  Comitê  Assessor  de  Iniciação  Tecnológica  e
Inovação – CAITI.

• Compete ao pesquisador oferecer recursos financeiros e materiais necessários à
viabilização do projeto. 

1 DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA
1.1 Contribuir  para a formação de recursos humanos em atividades de pesquisa com
ênfase  em desenvolvimento  tecnológico  e  inovação,  com o  propósito  de  fortalecer  a
capacidade inovadora das empresas no País;
1.2 Estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes do ensino superior em
atividades de desenvolvimento tecnológico e inovação;
1.3  Proporcionar  ao  aluno,  por  meio  de  orientação  por  pesquisador  qualificado,  o
aprendizado de técnicas e métodos de pesquisa tecnológica; 
1.4 Estimular o desenvolvimento tecnológico e a criatividade decorrentes das condições
criadas  pelo  confronto  direto  das  necessidades  de  mercado  com  os  problemas  de
pesquisa,  em  conformidade  com  a  definição  de  inovação  tecnológica  constante  no
“Manual de Oslo”, a saber: 

“O Manual de Oslo, elaborado pela Organização para a Cooperação
e o Desenvolvimento Econômico – OCDE, na sua terceira edição,
define a inovação como a implementação de um produto (bem ou
serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou
um novo método de marketing, ou um novo método organizacional
nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou
nas relações externas”. 
(MANUAL  DE  OSLO,  1997);  disponível  em:
<http://www.finep.gov.br/images/apoio-e-
financiamento/manualoslo.pdf>

2 DOS REQUISITOS E OBRIGAÇÕES DO ORIENTADOR
2.1 São requisitos do orientador:
2.1.1  Pertencer  ao  quadro  de  docentes  efetivos  da  UNICENTRO,  em  regime  de
dedicação  exclusiva,  em efetivo  exercício  de  suas  funções  e  detentor  de expressiva
produção tecnológica recente;
2.1.2  Ser  pesquisador  com  título  de  Doutor  (RN  017/2006  –  CNPq),  docentes  com
titulação de Mestre poderão orientar cotas da Fundação Araucária e Iniciação Tecnológica
Voluntária;
2.1.3 Possuir currículo na Plataforma Lattes do CNPq, com data de atualização superior a
1º de janeiro de 2017; 
2.1.4  Estar cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, certificado pela
UNICENTRO e atualizado (o grupo não deve possuir status de Grupo não-atualizado, por
estar há mais de 12 meses sem atualização);
2.1.5 Não estar inadimplente com a UNICENTRO;
2.1.6  Assegurar condições necessárias à realização do trabalho;
2.1.7  Possuir  projeto  aprovado  na  área  de  Desenvolvimento  Tecnológico  e  Inovação
propostos  ou,  na  falta  deste,  apresentar  garantias  de  infraestrutura  necessária  para
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desenvolvimento do projeto; 
2.2 São obrigações do orientador:
2.2.1 Indicar aluno com perfil  e desempenho compatíveis com as atividades previstas,
observando princípios éticos e conflitos de interesse;
2.2.2 Responsabilizar-se pela apresentação do plano de trabalho/cronograma individual,
distintos para cada aluno inscrito; 
2.2.3 Assumir compromisso formal com as atividades de orientação do(s) orientando(s)
nas diversas fases do trabalho proposto; 
2.2.4 Solicitar a exclusão de orientando, quando necessário, podendo indicar novo aluno
para a vaga, desde que satisfeitos os prazos operacionais adotados pela instituição; 
2.2.5  Comunicar  imediatamente  à  Diretoria  de  Pesquisa  quaisquer  impedimentos  da
pesquisa;
2.2.6 Apresentar, sempre que solicitado, informações sobre o andamento das atividades
propostas e relatório parcial no sexto mês do cronograma do projeto.
2.2.7 Apresentar relatório parcial das atividades desenvolvidas, em caso de cancelamento
ou substituição de aluno; 
2.2.8  Apresentar  até  31/07/2018  documento  de  aprovação  do  Comitê  de  Ética  em
Pesquisa  (COMEP  ou  CEUA)  quando  o  projeto  envolver  pesquisa  com  organismos
geneticamente modificados, seres humanos, animais, ou em quaisquer outros casos que
venham ser legalmente exigidos; 
2.2.9 Apresentar as autorizações pertinentes à atuação sobre espécies cujo patrimônio
genético seja protegido;
2.2.10  Acompanhar  a  inscrição,  a  submissão  do  trabalho  e  estar  presente  na
apresentação do trabalho no Encontro Anual de Iniciação Tecnológica e Inovação – EAITI;
2.2.11 Apresentar  certificado  de  participação  no  curso  de  Proteção  a  Propriedade
Intelectual até 31/07/2018. 

3 DOS REQUISITOS E OBRIGAÇÕES DO ALUNO
3.1 São requisitos do aluno:
3.1.1  Estar  regularmente matriculado em curso de graduação público ou privado, não
necessariamente da UNICENTRO;
3.1.2 Não figurar como possível formando;
3.1.3  Possuir currículo na Plataforma Lattes do CNPq com atualização superior a 1º de
janeiro de 2017;  e,  possuir cadastro  no Diretório Nacional dos Grupos de Pesquisa do
CNPq no mesmo grupo do seu orientador;
3.1.4  Possuir  disponibilidade  mínima  de  vinte  horas  semanais  para  dedicação  na
execução das atividades do cronograma do projeto de pesquisa, inclusive nos períodos
de férias letivas; o controle da carga horária ficará a critério do orientador.
3.1.5 Não estar inadimplente com a UNICENTRO;
3.1.6 Não ter vínculo empregatício (quando aluno bolsista) e dedicar-se às atividades
universitárias e de pesquisa.

• O  estágio  não  cria  vínculo  empregatício  de  qualquer  natureza,  desde  que
observados os requisitos dispostos no artigo 3º da Lei nº 11.788/2008.

• Poderá ser concedida bolsa a aluno que esteja em estágio não-obrigatório, desde
que haja declaração conjunta da instituição de ensino, do supervisor do estágio e
do  orientador  da  pesquisa,  de  que  a  realização  do  estágio  não  afetará  sua
dedicação às atividades acadêmicas e de pesquisa. O bolsista deverá manter essa
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declaração em seu poder. O disposto neste subitem se aplica também ao bolsista
que venha obter estágio não-obrigatório durante a vigência da bolsa.

• O bolsista deve estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedado
o  acúmulo  desta  com bolsas  de  outros  Programas do  CNPq ou  de  quaisquer
agências  nacionais,  estrangeiras  ou  internacionais  de  fomento  ao  ensino  e  à
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação ou congêneres.

• Não é considerado acúmulo a manutenção simultânea de bolsa IT com bolsas
concedidas por Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) ou pelo Ministério
da  Educação  (MEC),  quando  estas  possuírem  objetivos  assistenciais,  de
manutenção ou de permanência, finalidades distintas de iniciação científica.

3.2 São obrigações do aluno:
3.2.1  Desenvolver  as  atividades  do  plano  de  trabalho  proposto  em  regime  de  20h
semanais, inclusive no período de férias acadêmicas; 
3.2.2  Apresentar  relatório  final,  seguindo  o  Modelo  do  Anexo  IV  deste  Edital,
contemplando os resultados alcançados; 
3.2.3 Apresentar, ao término do programa, os resultados finais da pesquisa no Encontro
Anual  de Iniciação Tecnológica e Inovação –  EAITI,  arcando com todas as despesas
recorrentes a sua participação;
3.2.4 Apresentar, sempre que solicitado, informações sobre o andamento das atividades
propostas e relatório parcial no sexto mês do cronograma do projeto;
3.2.5  Apresentar  até  31/07/2018  documento  de  aprovação  do  Comitê  de  Ética  em
Pesquisa  (COMEP  ou  CEUA)  quando  o  projeto  envolver  pesquisa  com  organismos
geneticamente modificados, seres humanos, animais, ou em quaisquer outros casos que
venham ser legalmente exigidos;
3.2.6  Apresentar  certificado  de  participação  no  curso  de  Proteção  a  Propriedade
Intelectual até 31/07/2018;
3.2.7 Fazer referência à sua condição de bolsista do PIBITI/CNPq/ ou PIBIT/Fundação
Araucária  nas publicações e trabalhos apresentados; 
3.2.8 Comunicar imediatamente ao orientador quaisquer impedimentos ou desinteresse à
continuidade no programa;
3.2.9  Devolver  ao  CNPq,  Fundação  Araucária,  em  valores  atualizados,  a(s)
mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos assumidos
não sejam cumpridos.

4 INSCRIÇÃO DO ORIENTADOR
4.1  Atendidos  aos  requisitos  constantes  neste  Edital,  os  docentes  interessados  em
participar  do  processo  de  seleção  para  o  PROITI,  deverão  efetuar  sua  inscrição
unicamente  on-line  (http://sguweb.unicentro.br)  pelo  SGU/SAAPI/PROPESP/PROITI
2017-2018, entre às 9h do dia 5 de abril até às 12 horas de 4 de maio de 2017:
4.1.1  Selecionar  apenas  uma  das  Grandes  Áreas  do  conhecimento  (sombreadas  em
cinza na tabela apresentada no anexo VI);
4.1.2 Inserir  o  link do Grupo de Pesquisa no campo específico para comprovação da
participação no referido grupo;
4.1.3 Indicar o número de alunos que deseja orientar no programa, sendo no máximo 2
(dois) alunos;
4.1.4 Realizar a importação da produção, diretamente da Plataforma Lattes do CNPq, via
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SGU/SAAPI. A atualização do Currículo Lattes dever ser feita pelo menos 48 horas antes
do processo de inscrição, para garantir que a última versão seja utilizada.
4.1.5 Fazer a conferência da importação do Currículo Lattes no ato da inscrição e caso
encontre alguma divergência das informações importadas, contestar em campo especifico
para tal;

Alterações e contestações serão possíveis até que o candidato finalize sua inscrição.
Bi-pontuação  não  será  computada,  como  no  caso  de  orientações  e  bancas  dos
orientandos, apenas a orientação será considerada.

4.1.6 Ler e concordar com o Termo de Responsablidade do Orientador;
4.1.7 Entrar no ícone “meus projetos” e adicionar até dois alunos, cadastrando o primeiro
aluno como prioridade de bolsa;
4.1.8 Clicar em Adicionar - Digitar o Título do projeto – Avançar – Submeter o Projeto de
Pesquisa, modelo do  Anexo I deste edital,  em formato .pdf, contendo a assinatura do
professor orientador;
4.1.9 Aceitar eletronicamente o projeto submetido;
4.1.10 Emitir o comprovante após a finalização da inscrição, o qual deverá ser arquivado.
Inscrições não concluídas serão indeferidas, não cabendo recurso.
Recomenda-se o envio com antecedência, uma vez que a Diretoria de Pesquisa não
se  responsabiliza  por  propostas  não  recebidas  em  decorrência  de  eventuais
problemas técnicos.

5. INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS A ORIENTANDOS
Após a indicação pelo orientador no SGU/SAAPI, o aluno deverá:
5.1  Acessar  o  Sistema  de  Gestão  Universitária  –  SGU,  no  endereço
http://sguweb.unicentro.br/sporientandos/login;
5.2 Completar todos os dados pessoais;
Obs: Os e-mails da Microsoft, tais como: Hotmail, MSN, Live.com, Outlook não devem ser
utilizados no cadastro do Currículo Lattes por incompatibilidade com o servidor;
Os alunos que não possuem Currículo Lattes deverão cadastrá-lo com antecedência de
48 horas do início de sua inscrição, lembrando de envia-lo ao CNPq.
5.3 Ler e concordar com o Termo de Compromisso/Responsabilidade do Aluno;
5.4  Submeter  o  Plano  de  Trabalho,  conforme  modelo  do  Anexo  II,  devidamente
assinado pelo aluno e orientador;
5.5 Submeter o Termo de Sigilo, conforme modelo do Anexo III; devidamente assinado
pelo aluno, orientador e duas testemunhas;
5.6  Submeter cópia  do  RG,  CPF,  Comprovante  de  Matrícula  e  Comprovante  de
Endereço, em arquivo único;
Inscrições não concluídas, faltando documentos ou assinaturas, serão indeferidas,
não cabendo recurso.
Recomenda-se o envio com antecedência, uma vez que a Diretoria de Pesquisa não
se  responsabiliza  por  propostas  não  recebidas  em  decorrência  de  eventuais
problemas técnicos. 

6. DO PROCESSO DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 
6.1 Serão desclassificadas as solicitações que: 
6.1.1 Não estiverem em conformidade com este Edital e com a Resolução Normativa nº
017/2006 do CNPq;
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6.1.2 Apresentem documentação incompleta e sem as devidas assinaturas; 
6.1.3 Sejam apresentadas por  orientador  que não possua vínculo permanente  com a
UNICENTRO; 
6.1.4  Apresentem  projetos  que  não  explicitem viabilidade  técnica,  de  infraestrutura  e
econômica, em projetos financiados ou não; 
6.1.5  Apresentem  projeto  fora  dos  objetivos  do  PROITI,  e/ou  sem  cronograma  de
execução, dimensionado para 12 (doze) meses;
6.2  Apenas  as  solicitações  aprovadas  no  processo  de  análise  da  documentação
participarão do processo de seleção e classificação.
Para os itens acima não cabem recursos.

7.  PROCESSO DE PONTUAÇÃO, SELEÇÃO E CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE
BOLSAS 
7.1  O processo de seleção e  de classificação dos orientadores e  seus projetos  será
realizado pelo Comitê Assessor de Iniciação Tecnológica, CAITI, com base na pontuação
total obtida segundo os critérios de pontuação deste edital. Esse processo será realizado
em quatro etapas:

I) Análise e conferência da documentação dos orientadores;
II) Classificação dos orientadores, com base na análise do estrato da Produção dos
anos 2014 a 2017.
III) Avaliação dos Projetos de Pesquisa a serem desenvolvidos pelos orientandos.
IV) Análise e conferência da documentação dos orientandos;

7.2  A Presidente  do  CAITI  tomará  as  providências  necessárias  para  evitar  eventuais
conflitos de interesse associados às solicitações de bolsas por parte dos integrantes do
Comitê.
7.3  Para  efeito  de  pontuação  deste  edital  será  considerada  a  pontuação  obtida  no
Formulário  indicador  da  produção  científica,  tecnológica  e  de  inovação  (Anexo  V). A
classificação dos candidatos a orientador será feita em ordem decrescente considerando
a pontuação obtida no estrato de Pontuação, via importação do Currículo Lattes. O estrato
da produção será analisado utilizando a Tabela Qualis vigente, para todas as áreas de
avaliação, disponível na Plataforma Sucupira. 
7.4  Para  o  edital  vigente  o  CAITI  decidiu  que  a  pontuação  mínima  necessária  ao
orientador, denominada Nota de Corte (NC), será de 20% (vinte por cento) sobre a maior
pontuação nesse processo de seleção. Os orientadores que tiverem pontuação inferior à
nota de corte poderão orientar apenas IT Voluntária. 
7.5 Serão concedidas bolsas do CNPq apenas para orientadores com titulação de Doutor.
7.6 Os orientadores que não forem contemplados com bolsas do PIBITI/CNPq, ficarão
automaticamente  classificados  como  suplentes,  podendo  ser  contemplados  com  as
bolsas PIBIT/Fundação Araucária.
7.7 Quanto ao recebimento das bolsas, os pesquisadores de reconhecida competência
científica/tecnológica  terão  precedência  em  relação  aos  demais.  Bolsistas  em
Desenvolvimento  Tecnológico  e  Extensão  Inovadora  do  CNPq,  por  definição,  têm
reconhecida competência científica/tecnológica.
7.8 As bolsas excedentes serão redistribuídas entre os candidatos em ordem decrescente
de classificação, desde que atendido o item 7.4 deste edital.
7.9  Em caso de não contemplação de bolsa,  os  alunos inscritos como remunerados,
serão  cadastrados  na  modalidade  voluntários,  permanecendo  como  suplentes  e  o
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cancelamento somente será efetuado após a solicitação pelo orientador, via SGU/SAAPI;
7.10 Os projetos serão avaliados em relação ao mérito  científico, tecnológico,  caráter
inovador, potencial de geração de produto, processo ou cultivar, ou registro de software,
potencial de transferência de tecnologia para o setor produtivo e potencial de geração de
novos  negócios.  Os  projetos  que  não  atenderem  aos  requesitos  estarão  sujeitos  à
reformulação ou à reprovação, e, aqueles que atenderem aos critérios serão avaliados
como aprovados, passíveis de serem executados.

8 CRONOGRAMA DO PROCESSO DO PROITI

Inscrição e classificação dos orientadores 

Lançamento do edital e abertura do sistema SGU/SAAPI para inscrições Às 9h de 05/04/17

Atualização dos dados da Plataforma Lattes e envio ao CNPq
Até às 12h de

02/05/17

Término de inscrição dos candidatos a orientador, indicação do(s) aluno(s)
e submissão de projetos

Até às 12h do dia
04/05/17

Período em que os estratos da produção dos candidatos a orientadores
estarão disponíveis para consulta de todos os participantes do PROIC

Das 9h de 08/05 até
às 18 horas de

09/05/17

Período para protocolar  constestações referentes a irregularidades dos
estratos da produção dos candidatos pelos demais inscritos

10 a 11/05/17
(conforme horário de
funcionamento dos

protocolos)

Período de análise dos estratos da produção e avaliação dos projetos pelo
CAITI

15 a 26/05/2017

Divulgação  do  Edital  de  pontuação  dos  Orientadores  e  avaliação  dos
projetos

A partir de 29/05/17

Período  para  eventual  recurso,  via  protocolo,  contra  a  pontuação  dos
orientadores e parecer e/ou reformulação dos projetos

Até 48 horas após a
divulgação do edital

Análise de eventual recurso
Até 72 horas a partir
do encerramento do
período de recurso

Divulgação do Edital Final da pontuação dos orientadores e avaliação dos
projetos

A partir de 05/06/17
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Divulgação do Edital de distribuição de bolsas

Data vinculada ao
resultado de

concessão de bolsas
pelas agências de

fomento.

Homologação do processo de seleção pelo Comitê Assessor do CNPq A partir de julho/2017

Avaliação  final  dos  trabalhos  desenvolvidos  –  apresentação  oral  em
sessão fechada com assinatura do Termo de Sigilo 

EAITI 2018 (local e
data a definir)

Cadastro e submissão da documentação dos alunos

Cadastro do currículo Lattes e/ou atualizações dos do currículo Lattes na
Plataforma Lattes e envio ao CNPq

De 06/06/17 até
às 12h do dia

09/06/17

Período de inscrição dos candidatos  a orientandos,  submissão do plano de
trabalho/atividades  assinado,  termo  de  sigilo  assinado,  documentação
necessária  no  sistema  SGU/SAAPI,  e,  anuência  do  orientador  (aceite
eletrônico)

De 06/06/17 até
às 12h do dia

13/06/17

Divulgação do edital de orientandos selecionados para o PROITI
A partir de
19/06/17

Data limite para entrega de atestado de aprovação do projeto pelo COMEP ou
CEUA, quando for o caso

31/07/18

Data limite para entrega de comprovação do Curso de Proteção e Propriedade
Intelectual

31/07/18

Avaliação final  dos trabalhos desenvolvidos – apresentação oral  em sessão
fechada com assinatura do Termo de Sigilo 

EAITI 2018
(local e data a

definir)

OBSERVAÇÃO:  Os  pedidos  de  recursos,  devidamente  justificados,  deverão  ser
oficializados, junto aos Protocolos da UNICENTRO, encaminhados ao CAITI, no prazo de
até  02  (dois)  dias  úteis  da  data  de  divulgação  dos  resultados.  Somente  o  docente
candidato poderá solicitar o recurso, em quaisquer das etapas.

9. DAS BOLSAS PARA O ESTUDANTE 
9.1 Para implementação da quota, o estudante deve estar regularmente matriculado em
curso superior;
9.2  O  estudante  deve  se  dedicar  às  atividades  acadêmicas  e  de  pesquisa  e  às
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responsabilidades assumidas com a execução do seu plano de trabalho;
9.3  Cada benefício  da bolsa deve ser  atribuído a um indivíduo,  sendo vedado o seu
fracionamento sob qualquer pretexto, assim é  expressamente proibida a divisão dos
valores recebidos pelo bolsista, também é vedado o repasse dos valores ao orientador
(a) ou  a  qualquer outra pessoa, uma vez que a bolsa é de uso exclusivo do bolsista
indicado.
9.4  Para indicação na modalidade bolsista, é vedado ao aluno ter vínculo empregatício
e/ou estar recebendo bolsas de outros Programas ou de quaisquer agências nacionais,
estrangeiras  ou  internacionais  de  fomento  ao  ensino  e  à  pesquisa,  desenvolvimento
tecnológico e inovação ou congêneres.

Nota 1: O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, desde que
observados os requisitos dispostos no artigo 3º da Lei nº 11.788/2008.
Nota 2: Poderá ser concedida bolsa a aluno que esteja em estágio não-obrigatório,
desde que haja declaração conjunta da instituição de ensino, do supervisor do estágio
e  do  orientador  da  pesquisa,  de  que  a  realização  do  estágio  não  afetará  sua
dedicação às atividades acadêmicas e de pesquisa. O bolsista deverá manter essa
declaração em seu poder. O disposto neste subitem se aplica também ao bolsista que
venha obter estágio não-obrigatório durante a vigência da bolsa.

9.5  Devolver  às  Agências  de  Fomento,  em  valores  atualizados,  a(s)  mensalidade(s)
recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não
sejam cumpridos.
9.6 Os bolsistas excluídos não poderão retornar ao sistema na mesma vigência.
9.7 A concessão das bolsas está condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira
da Fundação Araucária e CNPq.
9.8 O orientador poderá, com justificativa, solicitar a exclusão de um bolsista, podendo
indicar novo aluno para a vaga, desde que satisfeitos os prazos operacionais.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 A submissão da solicitação implica no aceite de todos os termos deste edital e das
normas específicas do CNPq. 
10.2 O Comitê Externo validará o processo de seleção e avaliação do programa, com
assessoria,  quando  necessário,  por  membros  do  Comitê  Assessor  de  Iniciação
Tecnológica, CAITI. 
10.3 Nos casos de empate na pontuação, o Comitê Assessor de Iniciação Tecnológica,
CAITI, considerará o potencial de impacto tecnológico como critério de desempate. 
10.4 É vedado ao orientador repassar a orientação de seu(s) aluno(s) a outro orientador.
Em casos de impedimento do orientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) para redistribuição. 
10.5 Não  será  implementada  a  quota  de  bolsa  a  estudantes  que  já  possuam  outra
modalidade de bolsa. 
10.6 Este edital poderá ser reeditado e/ou reaberto para nova chamada de projetos, a
critério da DIRPES/UNICENTRO. 
10.7 Os casos omissos serão resolvidos no âmbito da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, ouvido o Comitê Assessor de Iniciação Tecnológica, CAITI, se necessário. Em
caso de impasse, os casos serão analisados pelo CEPE.
10.8  Caberá  recurso  no  caso  da  não  aprovação  do  projeto.  O  recurso  deve  ser
protocolado  à  DIRPES para  avaliação  do  Comitê  Assessor  de  Iniciação  Tecnológica,
CAITI, no prazo de  02 (dois) dias úteis, a contar da divulgação do resultado parcial da
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seleção. 
Informações adicionais poderão ser obtidas na DIRPES/PROPESP.

Guarapuava, 5 de abril de 2017.

Prof. Dra. Katielle Rosalva Voncik Córdova,
Diretora de Pesquisa.
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ANEXO I, DO EDITAL Nº 003/2017 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO
EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - PROITI

PROJETO PROITI

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E EXTENSÃO INOVADORA 
Título do Projeto:
Local de execução:
Grande área do conhecimento (CNPq): 
Número da área do conhecimento (CNPq):
Sub-área do conhecimento (CNPq): 
Especialidade do conhecimento (CNPq): 

ORIENTADOR(A) LÍDER DO PROJETO: 

Setor/Departamento:
Orientador responsável:
Grupo de pesquisa registrado no CNPq:
Link para o currículo Lattes:

EQUIPE ENVOLVIDA

1 - RESUMO (máx. 10 linhas – arial 12) 

2 -  CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA e REVISÃO DE LITERATURA/PATENTÁRIA.
(máx. 30 linhas – arial 12) 

3  -  OBJETIVOS  DO PRODUTO  OU  SERVIÇO  TECNOLÓGICO  OU DA EXTENSÃO
INOVADORA PROPOSTA. (máx. 10 linhas – arial 12) 

4  -  METODOLOGIA  /INFRAESTRUTURA  NECESSÁRIA  E  DISPONÍVEL  PARA  O
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO. (máx. 30 linhas – arial 12) 

5  -  ASPECTOS  COMERCIAIS/MERCADO  QUE  CARACTERIZAM  O
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO OU EXTENSÃO INOVADORA DO PRODUTO OU
PROCESSO. (máx. 10 linhas – arial 12) 

6  -  FORMAS  DE  DIFUSÃO  DO  PRODUTO/SERVIÇO,  APÓS  PLENO
DESENVOLVIMENTO.
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(máx. 10 linhas – arial 12)
7  -  IMPACTOS  TECNOLÓGICOS,  CIENTÍFICOS,  ECONÔMICOS,  SOCIAIS  E
AMBIENTAIS ESPERADOS PARA A UNIVERSIDADE.
(máx. 10 linhas – arial 12) 

8  -  IMPACTOS  TECNOLÓGICOS,  CIENTÍFICOS,  ECONÔMICOS,  SOCIAIS  E
AMBIENTAIS ESPERADOS PARA A REGIÃO/ESTADO.
(máx. 4 linhas cada – arial 12) 

9  -  DESTAQUES  DE  EXPERIÊNCIAS  ANTERIORES  DO  PROPONENTE
(ORIENTADOR)  NO  DESENVOLVIMENTO  DE  PROJETOS  TECNOLÓGICOS  E  DE
EXTENSÃO INOVADORA.
(máx. 15 linhas – arial 12, complementar com o conteúdo registrado no Currículo Lattes)

10 - PROJETOS FINANCIADOS DIRETAMENTE RELACIONADOS À PROPOSTA.

11  -  PREVISÃO  DE  PARTICIPAÇÃO  DOS  PESQUISADORES  E  ORIENTADOS
ENVOLVIDOS  NO  PROJETO  E  NOS  GANHOS  ECONÔMICOS  RESULTANTES  DA
EXPLORAÇÃO DA TECNOLOGIA/CONHECIMENTO GERADOS.
(máx. 15 linhas ou tabela – arial 12) 

12- CRONOGRAMA

13 - REFERÊNCIAS 

Assinatura do Orientador (a)
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ANEXO II, DO EDITAL Nº 003/2017 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO
EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - PROITI

PLANO DE TRABALHO/ATIVIDADES

1. IDENTIFICAÇÃO

Protocolo (deixar em branco)
Instituição onde será desenvolvido o 
projeto/Campus
Coordenador Institucional (deixar em branco)
Orientador (Docente/Pesquisador responsável)

Modalidade de Bolsa (em caso de bolsista) (deixar em branco)
Aluno (a)

Título do Projeto de Pesquisa

Período previsto para desenvolvimento do 
Projeto 

01/08/2017 a 31/07/2018

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA

1

2

3

4

5

6

7 

(adicionar mais linhas se necessário)

3. ASSINATURAS

Os abaixo-assinados declaram que o presente Plano de Trabalho/Atividades foi estabelecido de 
comum acordo, assumindo as tarefas e responsabilidades que lhes caberão durante o período 
de realização do mesmo.
Local e data:

Assinatura do Aluno (a) Assinatura do Pai ou Responsável (para
menores de 18 anos)

Assinatura do Orientador (a)
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ANEXO III, DO EDITAL Nº 003/2017 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO
EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - PROITI

TERMO DE SIGILO

Sr(a).  _______________,  estado  civil:__________,  CPF: ___________________,
doravante demominada neste termo como aluno participante do PROITI/UNICENTRO e
residente  a  Rua  _________________,  no.  ____,  bairro__________,  na  cidade  de
______________ Estado do _____________.

CONSIDERANDO:
a) que o aluno do projeto intitulado _______________________desenvolve atividades
junto ao Departamento _______________ da Universidade Estadual do Centro – Oeste -
UNICENTRO  e  que  tem  acesso  às  informações  técnicas  confidenciais  relativas  às
pesquisas desenvolvidas no respectivo Departamento;
b) que a  UNICENTRO,  como titular dos direitos de propriedade intelectual  porventura
obtidos nas pesquisas desenvolvidas em sua jurisdição, deve assegurar o atendimento ao
requisito “novidade” exigido pela legislação pertinente;
O aluno participante do PROITI/UNICENTRO firma o presente Termo de Sigilo, mediante
as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
É objeto do presente termo o sigilo pelo aluno participante do PROITI/UNICENTRO em
relação  a  qualquer  Informação  Confidencial  a  que  tiver  acesso no  exercício  de  suas
atividades na UNICENTRO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CONCEITO
A expressão “Informação Confidencial” abrange toda a informação relativa às pesquisas
desenvolvidas no PROITI/UNICENTRO a que o aluno tenha acesso, sob a forma escrita,
verbal ou por quaisquer outros meios de comunicação, inclusive eletrônicos.
Parágrafo primeiro:  Para fins do presente termo, o conceito  “Informação Confidencial”
inclui materiais de todas as espécies.
Parágrafo segundo: Não será considerada “Informação Confidencial” aquela que estiver
sob domínio público antes de ser revelada ou disponibilizada a aluno do projeto, ou que
for revelado publicamente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI ou pelo
Órgão competente em âmbito internacional.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
O presente termo vigorará até que os direitos de propriedade intelectual das pesquisas
desenvolvidas  na  UNICENTRO  estejam  devidamente  protegidos  junto  ao  Instituto
Nacional  da  Propriedade  Industrial-INPI  e  junto  ao  Órgão  competente  em  âmbito
internacional pela UNICENTRO.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNOVINCULADO AO PROJETO
O aluno vinculado ao PROITI/UNICENTRO compromete-se a:
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a) Manter a Informação Confidencial sob sigilo, usando-a somente para os propósitos do
exercício de suas atividades junto à  UNICENTRO,  com a exclusão de qualquer outro
objetivo;
b)  Não  fazer  cópia  ou  registro  por  escrito  sobre  qualquer  parte  da  Informação
Confidencial, garantindo sua proteção contra revelação, cópia, registro ou uso indevido e
não autorizado;
c)  Devolver  todos  os  documentos  relacionados  à  Informação  Confidencial,  incluindo
cópias, tão logo solicitado pela UNICENTRO.
d) Não disponibilizar nenhum tipo de material desenvolvido na UNICENTRO a terceiros
sem o consentimento por escrito do Coordenador do projeto.
e)  Não  reclamar  a  qualquer  tempo  posse  de  direito  relativo  ao  uso  de  produtos  ou
processos derivados da Informação Confidencial.

CLÁUSULA QUINTA- DAS PENALIDADES
Caso o aluno vinculado ao PROITI/UNICENTRO descumpra quaisquer das obrigações
previstas no presente termo, a Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO
impetrará a respectiva ação indenizatória junto à autoridade competente, que aplicará as
sanções de cunho civil e criminal cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA- DO FORO
Fica eleito o foro de Guarapuava, Seção Judiciária do Paraná, nos termos do inciso I, do
art. 109, da Constituição Federal para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do
presente instrumento.

Guarapuava, ___ de ________________ de 2017.

____________________________                                  ____________________________

Orientador                                                                            Aluno

Testemunhas: 

1-_________________________________          2 -______________________________

Nome:   Nome: 
CPF:        CPF:
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ANEXO IV, DO EDITAL Nº 003/2017 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO
EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO – PROITI

MODELO DE RELATÓRIO FINAL/PARCIAL* DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO

TÍTULO (Arial 12, letras maiúsculas, negrito, centralizado)

Nome do Acadêmico (Arial 11, negrito, centralizado)
Tipo da bolsa e órgão financiador (Ex: PIBITI/CNPq-UNIOESTE)

e-mail: xxxxx@provedor.com.br

Nome do Orientador 
Instituição - Departamento (Ex: Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná –

Departamento de Física)
e-mail: xxxxxx@unicentro.br

Resumo

O resumo deve estar em um único parágrafo e conter um mínimo de 150 e máximo de 250
palavras. 

Usar letra Arial 11, alinhamento justificado, espaço entre linhas simples, sem recuo na primeira
linha. 

Palavras chave: inserir 3 (três) palavras chave, separando-as por vírgulas. 

Introdução

Apresentar a introdução da pesquisa, abordando sobre a tecnologia empregada. 

Usar letra Arial 11, alinhamento justificado, espaço entre linhas simples, recuo de 0,5 cm na
primeira linha de cada parágrafo. 

Problema

Descrever o problema existente e o estado da técnica. 

Usar letra Arial 11, alinhamento justificado, espaço entre linhas simples, recuo de 0,5 cm na
primeira linha de cada parágrafo. 

Solução e Benefícios

Descrever as soluções propostas pela nova tecnologia. 
Destacar os benefícios que a nova tecnologia proporciona ou deve proporcionar. 

Universidade Estadual do Centro-Oeste
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997

16
Home Page:  http://www.unicentro.br

Campus Santa Cruz: Rua Salvatore Renna – Padre Salvador, 875 – Cx. Postal 3010 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090 – CEP 85.015-430 –
GUARAPUAVA – PR

Campus CEDETEG: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Fone/FAX: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-080 – GUARAPUAVA – PR
Campus de Irati: PR 153 – Km 07 – Riozinho – Cx. Postal, 21 – Fone: (42) 3421-3000 – FAX: (42) 3421-3067 – CEP 84.500-000 – IRATI – PR 

http://www.unicentro.br/


Inserir  figuras, tabelas ou quadros que achar pertinente, numerando-os consecutivamente e
citando-os no texto. 

Usar letra Arial 11, alinhamento justificado, espaço entre linhas simples, recuo de 0,5 cm na
primeira linha de cada parágrafo. Tabelas e Quadros deverão estar em Arial 10. 

Exemplo:
Figura X – Título da Figura
Tabela X – Título da Tabela

Potencial de Mercado e Diferencial Competitivo

Especificar qual o potencial de mercado da nova tecnologia, bem como seu diferencial. 
Usar letra Arial 11, alinhamento justificado, espaço entre linhas simples, recuo de 0,5 cm na

primeira linha de cada parágrafo. 

Considerações Finais

Apresentar as considerações finais sobre a tecnologia, destacando os pontos fortes e fracos,
bem como o estágio de desenvolvimento* e a possibilidade de proteção.

Usar letra Arial 11, alinhamento justificado, espaço entre linhas simples, recuo de 0,5 cm na
primeira linha de cada parágrafo. 

*Escolha uma das opções abaixo sobre o estágio em que se encontra o desenvolvimento da
tecnologia:
(  ) Laboratório (  ) Mercado
(  ) Scale-up (mudança de escala) (  ) Protótipo

* No caso de substituição de aluno ou de cancelamento do projeto, o relatório será 
PARCIAL.

_____________, _____ de__________________ de ______.

____________________________                                  ____________________________

Orientador                                                                            Aluno
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ANEXO V, DO EDITAL Nº 003/2017 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO
EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO – PROITI

FORMULÁRIO INDICADOR DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE
INOVAÇÃO

ITENS DE PONTUAÇÃO TIPO OU ESTRATO
FATOR DE
MEDIÇÃO

LIMITADOR
NO

PERÍODO

PONTO
S

QTDE
INFORMADA

QTDE
COMPROVADA

1. Pesquisa

1.1.  Projeto  de  Desenvolvimento
Tecnológico,  Extensão  Inovadora  ou  de
Pesquisa  concluído/em  andamento
financiado  por  agência  de  fomento
contemplado  em  concorrência  pública
(exceto institucional e para financiamentos
de bolsas de qualquer natureza)

coordenador projeto 50

participante projeto 5/interstício 5

1.2  Bolsista  Produtividade  em
Desenvolvimento  Tecnológico  e  Extensão
Inovadora

ano 20

1.3 Bolsista Produtividade em Pesquisa ano 20

2. Produção em Ciência e Tecnologia

2.1. Produção bibliográfica publicada

2.1.1.  Artigos  completos  publicados  em

periódicos científico com corpo Editorial *

A1 artigo 100

A2 artigo 85

B1 artigo 70

B2 artigo 50

B3 artigo 30

B4 artigo 15

B5 artigo 5

C artigo 2

2.1.2.  Livros  especializados  publicados
com corpo editorial com ISBN

livro 50
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ITENS DE PONTUAÇÃO TIPO OU ESTRATO
FATOR DE
MEDIÇÃO

LIMITADOR
NO

PERÍODO

PONTO
S

QTDE
INFORMADA

QTDE
COMPROVADA

2.1.3  Organização  de  Livros  com corpo
Editorial com ISBN

obra 18

2.1.4.  Capítulos  de  livros  especializados
publicados com corpo editorial com ISBN

cap. livro 2/obra 18

2.1.5. Trabalhos completos publicados em
anais  de  eventos  tecnológicos  e  de
inovação (mínimo de 5 páginas)

trabalho 5/ interstício 3

2.1.6.  Resumo  publicado  em  anais  de
eventos tecnológicos e de inovação

resumo 5/interstício 2

2.2.Produção técnica

2.2.1.  Patente.  Exceto  produções
vinculadas/resultantes  de  funções
gratificadas  e/ou  inerentes  as  demandas
institucionais e/ou cargos administrativos

Carta patente
concedida por órgão

oficial (inserir o
número do registro

no órgão)

 Processo,
produto,

cultivar ou
modelo de
utilidade

200

Com depósito de
patente ou pedido de

registro no órgão
oficial (inserir o

número do pedido no
órgão)

Software,
Processo,
produto,

cultivar ou
modelo de
utilidade

50

3. Bancas (exceto bancas no qual o pesquisador é orientador do aluno)

3.1. Participação em bancas

mestrado banca 5/ interstício 4

doutorado banca 5/ interstício 6

4. Orientações concluídas

4.1.Orientações concluídas

IT (iniciação
tecnológica e de

inovação)
aluno 15

mestrado aluno 20

doutorado aluno 30

TOTAL DE PONTOS

*Artigos publicados em periódicos científicos que não são classificados no Qualis da CAPES dentro da grande área e possuem JCR a
equivalência é a seguinte: 0,1 a 0,3 = B2; 0,4 a 0,6 = B1; 0,7 a 0,9 = A2; Acima de 1,0 = A1.

OBSERVAÇÕES:

1. É vedada qualquer multipontuação;

2. O período considerado para pontuação abrange o interstício dos 3 últimos anos, conforme edital;

3. Toda pontuação deve ser na área de especialidade/atuação do pesquisador;
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ITENS DE PONTUAÇÃO TIPO OU ESTRATO
FATOR DE
MEDIÇÃO

LIMITADOR
NO

PERÍODO

PONTO
S

QTDE
INFORMADA

QTDE
COMPROVADA

4. Produção institucional não pode ser considerada como produção individual do pesquisador e, portanto, não é pontuada;

5. A comprovação de cada item desta tabela deve ser feita pelo pesquisador convocado (ou seu procurador) atendendo a edital
específico publicado pela Diretoria de Pesquisa;

6. Produção no prelo não é pontuada;

7. O Qualis considerado é o vigente na época da seleção;

8. Definição do CTC sobre livro: “Compreende-se por livro um produto impresso ou eletrônico que possua ISBN ou ISSN (para obras
seriadas) contendo no mínimo 50 páginas, publicado por editora pública ou privada, Associação Científica e/ou Cultural, Instituição
de Pesquisa ou Órgão Oficial.”.
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ANEXO VI, DO EDITAL Nº 003/2017 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E
INOVAÇÃO – PROITI

Normas para cadastro de artigos completos publicados em periódicos científicos com corpo Editorial.

Grandes Áreas de conhecimento com suas respectivas sub-áreas que são avaliadas no Qualis/CAPES

Agrárias Biológicas Saúde Sociais Aplicadas Humanas
Computação e
Engenharias

Linguística,
Letras e Artes Exatas

Ciência de
Alimentos

Biodiversidade Educação
Física

Administração, Ciências
Contábeis e Turismo

História Ciência da
Computação

Artes / Música Química

Medicina
Veterinária

Biotecnologia Enfermagem Ciências Sociais Aplicadas
I

Geografia Engenharias I Letras /
Linguística

Matemática /
Probabilidade e

Estatística

Ciências
Agrárias I

Ciências Ambientais Saúde
Coletiva

Ciência Política E
Relações Internacionais

Filosofia/Teologia:
Subcomissão

Teologia

Engenharias II Astronomia / Física

Zootecnia /
Recursos

Pesqueiros

Ciências Biológicas I Nutrição Direito Filosofia / Teologia:
Subcomissão

Filosofia

Engenharias III Geociências

Ciências Biológicas
II

Odontologia Economia Educação Engenharias IV

Ciências Biológicas
III

Medicina I Serviço Social Ensino Materiais

Medicina II Sociologia Psicologia

Medicina III Planejamento Urbano e
Regional / Demografia

Antropologia /
Arqueologia

Farmácia Arquitetura E Urbanismo

1) No momento da inscrição o orientador deve selecionar apenas uma das grandes áreas do conhecimento (sombreadas em cinza na tabela acima);
2) Ao cadastrar um artigo publicado o orientador deve considerar o maior qualis atribuído ao periódico dentre os disponíveis nas sub-áreas da grande área no

qual selecionou durante o cadastro inicial online;
3) Quando o periódico não constar na avaliação de nenhuma sub-área da grande área no qual o orientador está cadastrado, este deve cadastrar a produção

com o qualis interdisciplinar e, na ausência também no interdisciplinar, este deve cadastrar o maior qualis disponível em outras sub-áreas;
4) Caso o periódico não conste na base de dados Qualis/Capes e possua JCR, a equivalência é a seguinte: 0,1 a 0,3 = B2; 0,4 a 0,6 = B1; 0,7 a 0,9 = A2;

Acima de 1,0 = A1;


