
INSTRUÇÕES  PARA ENVIO  DO  RELATÓRIO  FINAL INICIAÇÃO  TECNOLÓGICA
(Vigência 2018/2019) E INSCRIÇÃO PARA O EAITI (2019)

1) ORIENTAÇÕES GERAIS ENVIO DOS ARQUIVOS NO SGU/SAAPI:

a) RELATÓRIO FINAL (modelo na página 3 e 4): Todos os estudantes vinculados aos
Programas de Iniciação Tecnológica na vigência 2018/2019, bolsistas e voluntários, que não
foram cancelados, têm por obrigação entregar. O relatório deverá ter no máximo 20 páginas,
arquivo com tamanho máximo suportado pelo  SGU – 8MB, assinado pelo  orientador  e
orientando. 

O relatório deverá ser encaminhados pelos discentes ao Orientador, para análise e correções
com antecedência. 

O aluno terá apenas uma oportunidade de reformulação do relatório final, portanto, revise
com seu orientador, antes de enviar para avaliação. 

Relatórios  finais  faltando  assinatura,  serão  devolvidos  para  reformulação  e  não  sendo
atendido, o relatório será reprovado.

A não entrega do relatório final,  sem justificativa aceita pelo CAITI ou relatórios finais
reprovados,  causará inadimplência do aluno e/ou orientador,  sem direito a  certificação e
devolução dos valores das bolsas recebidas.

b)  RELATÓRIO  TÉCNICO  FINAL DA FUNDAÇÃO  ARAUCÁRIA:  (modelo  na
página 5): Todos os orientadores de alunos bolsistas PIBIT da Fundação Araucária vigência
2018/2019,  que  não  foram  cancelados,  têm  por  obrigação  apresentar  este  relatório
(voluntários e bolsistas CNPQ não devem preencher).

c)  CÓPIA  DO  RESUMO  ENVIADO  AO  EAITI (em  anexo  ao  email):  Todos  os
estudantes  vinculados  ao  Programa  de  Iniciação  Tecnológica  na  vigência  2018/2019,
bolsistas e voluntários, que não foram cancelados, têm por obrigação inserir o arquivo.

Os arquivos, acima citados, poderão ser inseridos no SGU/SAAPI pelo orientador ou orientando até
o dia 31 de agosto de 2019, nos seguintes endereços:
Orientador:  (https://sguweb.unicentro.br/usuarios/login)  SGU/SAAPI/PROPESP/Editais  que
você participa/Menu do Orientador/Meus projetos/Ver projeto/Submissões/Tipo de submissão.
Orientando: (https://sguweb.unicentro.br/sporientandos/login) em Meus Arquivos.
As submissões dos arquivos são de responsabilidade do Discente e do Orientador, obedecendo
os  prazos  e  normas  desta  instrução,  conferindo  se  o  arquivo  foi  salvo  e  enviado  para
avaliação.

2) INSCRIÇÃO NO 9º EAITI – ENCONTRO DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 

Este ano o EAITI acontecerá no Campus CEDETEG nos dias 07 e 08/11/19. 

Inscrições e demais informações na página do evento: https://evento.unicentro.br/site/eaiti/2019/1 

Todos  os  voluntários  e  bolsistas  vinculados  ao  Programa de  Iniciação Tecnológica  na  vigência
2018/2019  devem obrigatoriamente  apresentar  mesmo que já  tenham apresentado  ou vierem a
apresentar em outros eventos. 

A não apresentação, sem justificativa, poderá gerar inadimplência do orientado e orientador. 

Em caso de impedimento do orientador em participar do EAITI, o mesmo deve fornecer o nome de
outro professor que o substituirá na apresentação de seu orientando.
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3) Cronograma:

Período de submissão do relatório final: até 31 de agosto de 2019

Período  de  avaliação  do  relatório  final  pelo
CAITI:

1º a 31 de setembro de 2019

Período de reformulação dos relatórios finais: 1º a 15 de outubro de 2019

Período de reavaliação dos relatórios finais pelo
CAITI

16 a 31 de outubro de 2019

Resultado final da avaliação dos relatórios finais A partir de 1º de novembro de 2019

Período  para  recurso  via  protocolo  contra  a
avaliação do CAITI

Em até 48horas após a divulgação do resultado

Período para cancelamento de projetos: até o dia 31 de julho de 2019 (depois deste
período não serão aceitos cancelamentos,

devendo ser entregue o relatório final)

Opções disponíveis:

Justificar NÃO participação do aluno no EAITI Até dia 5 de novembro de 2019

Justificar  NÃO  participação  do  Orientador  no
EAITI

Até dia 5 de novembro de 2019 

As  justificativas  devem  ser  realizadas  via  protocolo  com  comprovação.  Justificativas  sem
comprovação, não serão aceitas.
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RELATÓRIO FINAL 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. 
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
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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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RELATÓRIO TÉCNICO FINAL: PIBIT-FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA

Instruções: a) Este relatório deve ser preenchido apenas por orientadortes de bolsistas da Fundação Araucária 
b) Os campos de número 4 a 9 (Anexo 1) devem ser preenchidos pelos orientadores dos bolsistas.

4. NOME DO ORIENTADOR

5. NOME DO(S) BOLSISTA(S):

6. TÍTULO(S) DO(S) TRABALHO(S):

7. SÍNTESE DAS ATIVIDADES REALIZADAS E PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS, POR 
PROJETO ORIENTADO

(até uma página)

8. DIFICULDADES ENCONTRADAS / SUGESTÕES: 

(Apresentação de soluções para dificuldades/problemas encontrados em todas as fases de 
desenvolvimento do projeto)

9. SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS

PRODUÇÃO/ DISSEMINAÇÃO QUANTIDADE

Participação em eventos (descrever título/data/local) 

Artigos publicados * (em eventos ou periódicos – Orientador ou Bolsista) 

Trabalhos em vias de publicação

Outros (especificar)

* Descrever publicação completa (inclusive Qualis se houver)

Local e Data: 

_____________________________

Assinatura do Orientador
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