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Timbre

  

Edital N°21, de 12 de agosto de 2019

Retificação Edital MEPI IFTECH

        

V MOSTRA DE ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO E

III FEIRA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS COLOMBO

(Retificação)

A Direção de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Campus Colombo torna público o Edital que regulamenta a V Mostra de Extensão, Ensino, Pesquisa e
Inovação (ME²PI) e a III Feira de Inovação Tecnológica (IFTECH) do IFPR – Campus Colombo.

DA FINALIDADE DO EDITAL

Art.1º O presente Edital tem por finalidade regulamentar os critérios de inscrição, seleção e apresentação dos trabalhos com resultados parciais ou finais de
projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação, submetidos por servidores e alunos a V ME²PI e a III IFTECH do IFPR – Campus Colombo, que acontecerão
nos dias 4, 5 e 6 de setembro de 2019.

 

DA REALIZAÇÃO

Art.2º A V ME²PI e a III IFTECH do Campus Colombo constituem eventos de âmbito local realizados anualmente para divulgar a produção científica –
apresentação de trabalhos com os resultados parciais ou finais de projetos, desenvolvimento de produtos ou protótipos, relatos de experiência e demais produções
de caráter científico e tecnológico, desenvolvidos por servidores e alunos do IFPR – Campus Colombo.

 

DOS OBJETIVOS DA V ME²PI E III IFTECH

 

Art.3º Os trabalhos apresentados nos eventos serão avaliados e deverão compor lista de classificação como forma de seleção interna, cujo objetivo é valorizar a
qualidade de projetos de ensino, pesquisa e extensão, bem como processos de inovação desenvolvidos no Campus, a partir de critérios que garantam a equidade
de oportunidades na seleção dos trabalhos dos alunos interessados em participar do evento.

 

Art.4º Na possibilidade de realização do VIII Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação do IFPR (SE²PIN), de acordo com disponibilidade
orçamentária, a lista de trabalhos classificados atenderá o número de vagas que o SE²PIN reservar para o Campus Colombo.

 

Art.5º São objetivos específicos da V ME²PI:

I. divulgar a produção científica e tecnológica do Campus Colombo à comunidade interna e externa do IFPR;

II. valorizar os esforços e fomentar iniciativas de todos os envolvidos com a Educação Profissional e Tecnológica;

III. estimular a iniciação científica e tecnológica como forma de construir e aplicar o conhecimento desenvolvido na Educação Profissional e Tecnológica;

IV. estimular a troca de experiências entre docentes, técnicos administrativos e estudantes vinculados à Educação Profissional e Tecnológica;

V. reunir a produção científica institucional e tecnológica e apresentar as ações de extensão do IFPR;

VI. contribuir para a formação de cidadãos comprometidos com a ciência e tecnologia inovadora.

 

Art.6º São objetivos específicos da III IFTECH:

I. estimular o interesse de estudantes, técnicos e professores do Campus Colombo pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação;

II. criar um ambiente propício para a troca de experiências inovadoras entre estudantes, técnicos e professores do IFPR;

III. estimular a criatividade empreendedora e inovadora de estudantes, técnicos e professores do Campus Colombo;

IV. oportunizar o desenvolvimento de protótipos com características inovadoras na forma prática;

V. expor à comunidade interna e externa o resultado dos projetos, em várias áreas de conhecimento, voltados ao desenvolvimento de protótipos e produtos
tecnológicos do Campus Colombo.

 

DA ESTRUTURA
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Art.7º Os eventos serão realizados no Campus Colombo, localizado à Rua Antônio Chemin, 28, São Gabriel – Colombo – PR, de acordo com a programação
definida pela Comissão Organizadora.

 

DA PARTICIPAÇÃO

Art.8º Os eventos são abertos à comunidade interna e externa ao IFPR.

 

Parágrafo Único. Os alunos e servidores que apresentarem trabalhos no evento, terão direito à certificação.

 

DA MODALIDADE

Art.9º Serão admitidas 04 (quatro) modalidades de apresentação e discussão de trabalhos, sendo:

 

I. Pôster para a V ME²PI: exposição gráfica impressa, em modelo padronizado para o evento, contendo informações essenciais da produção relativa ao projeto,
que deverão ser apresentadas por um dos autores do trabalho;

 

II. Comunicação oral para a V ME²PI: exposição digital, por meio de equipamento multimídia disponibilizado pelo evento, em modelo padronizado, contendo
informações essenciais da produção relativa ao projeto, que deverão ser apresentadas por um dos autores do trabalho;

 

III. Oficinas e ou mini-cursos para a V ME²PI: realização de inscrição específica para os proponentes e posteriormente aos participantes; em modelo padronizado
para o evento; contendo informações essenciais para sua realização, podendo ser oferecida pela comunidade externa ou interna do IFPR, desde que tenha uma
orientação de professor (a) ou servidores técnicos, que deverão ser apresentada por um dos autores do trabalho

 

IV. Protótipos para a III IFTECH: Exposição de produtos ou protótipos desenvolvidos por alunos e professores do Campus Colombo, com o objetivo de expor à
comunidade projetos ligados à execução de protótipos e produtos científicos, tecnológicos e inovadores.

 

Parágrafo Único. Na possibilidade de realização do VIII Se²pin, a modalidade Comunicação oral não concorrerá às vagas disponibilizadas para o evento, devido à
incompatibilidade com os critérios de exposição de trabalho. 

 

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art.10. A Comissão organizadora da V ME²PI, constituída por meio da Portaria nº 65, de 05 de agosto de 2019, e da III IFTECH do IFPR – Campus Colombo,
constituída por meio da Portaria nº 66/2019 têm por atribuições:

I. coordenar a realização do evento, atendendo aos aspectos científicos e administrativos, bem como definir datas, programação, divulgação do evento e formas de
avaliação dos trabalhos apresentados.

II. promover a articulação institucional necessária à realização do evento;

III. aprovar o regulamento e a programação, assim como os demais documentos e materiais de evento;

IV. definir normas para submissão de resumos, oficinas e projetos submetidos;

V. encaminhar os resumos, oficinas e projetos submetidos aos avaliadores;

VI. analisar os resumos, oficinas e projetos submetidos;

VII. realizar avaliação e classificação dos trabalhos apresentados, conforme incisos I e IV do artigo 9 deste Edital, para a possibilidade de participação no VIII
Seminário de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação do IFPR (SE²PIN).

 

DO CRONOGRAMA

Art.11. A V ME²PI e III IFTECH – Campus Colombo obedecerão ao cronograma abaixo:

Atividade Período
Divulgação do Edital 08/08/2019
Submissão de resumos e oficinas para a V
MEPI

Do dia 12/08/2019 às 23h59min. do dia
21/08/2019

Submissão de projetos para a III IFTECH Do dia 12/08/2019 às 23h59min. do dia
21/08/2019

Divulgação dos resultados das submissões dos 23/08/2019
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resumos e oficinas
Divulgação dos resultados das submissões dos
projetos 23/08/2019

Período para revisão dos resumos e oficinas 23 a 25/08/2019
Período para revisão dos projetos e orçamentos 23 a 25/08/2019
Divulgação dos resultados dos resumos e
oficinas aprovados 26/08/2019

Divulgação dos resultados dos projetos
aprovados 26/08/2019

Inscrição de avaliadores do evento 26/08/2019 a 28/08/2019
Realização dos Eventos 04, 05 e 06/09/2019

 

DAS INSCRIÇÕES

Art.12. As inscrições dos apresentadores e proponentes de oficina e /ou mini-curso deverá ser feita por meio do formulário eletrônico disponível no link
https://mepifpr2.wixsite.com/mepi , conforme os anexos deste edital.

 

Parágrafo único. Cada trabalho poderá ser inscrito uma única vez, mesmo havendo mais de um autor, assim como cada estudante poderá apresentar até 2 (dois)
trabalhos no evento.

 

Art.13. Poderá ser submetido a V ME²PI apenas projetos desenvolvidos sob a orientação de docentes ou servidores técnicos.

 

Art. 14. O proponente de oficinas e/ou minicursos para a V ME²PI deve atender aos seguintes requisitos: orientação de docentes ou servidores técnicos; gratuito;
duração de 1 a 2 horas; podendo ser realizada no período da manhã, tarde ou noite; resumo da proposta; organização pedagógica; recursos necessários para
realização do proponente e participantes.

 

Art.15. Poderá ser submetido na III IFTECH apenas projetos desenvolvidos sob a orientação de docentes ou servidores técnicos.

 

 

DA FORMATAÇÃO DOS RESUMOS PARA A V ME²PI

Art.16. O resumo cadastrado no ato da inscrição deverá obedecer às seguintes instruções:

a) Título, autores, e-mail para contato (logo abaixo do título, recuado à direita, contendo sobrenome em caixa alta precedido do nome, vínculo institucional,
titulação e e-mail);

b) Corpo do texto com o mínimo de 200 (duzentas) e máximo de 500 (quinhentas) palavras;

c) Texto do resumo em um único parágrafo, indicando claramente o tema do trabalho, objetivo, justificativa, metodologia, fundamento teórico e resultados
parciais ou finais;

d) O resumo não poderá conter referências, gráficos, tabelas ou imagens;

e) Abaixo do resumo, deve-se apresentar 03 (três) a 05 (cinco) palavras-chave;

f) Para os estudantes bolsistas deverá ser indicada a fonte financiadora entre parênteses, logo após o nome;

g) O resumo deverá ser redigido em português.

 

DA FORMATAÇÃO DAS OFICINAS E/OU MINI-CURSOS PARA A V ME²PI

Art. 17. As oficinas e/ou mini-cursos cadastrados no ato da inscrição deverá obedecer às seguintes instruções:

a) As oficinas são espaços nos quais são oferecidas atividades práticas que proporcionam novos conhecimentos e vivências. Os mini-cursos são espaços onde são
oferecidas atividades de caráter mais teórico, que proporcionam novos conhecimentos e vivências, a partir da experiência de um ou mais dos proponentes do
trabalho.
b) Título, orientador(a), autores, e-mail para contato, telefone (logo abaixo do título, recuado à direita, contendo sobrenome em caixa alta precedido do nome,
vínculo institucional, titulação e e-mail);

b) Obrigatoriedade de uma orientação de docentes ou servidores técnicos para mini-curso ou oficina proposto por estudante;

c) Duração de 1 a 2 horas;

d) Realização: período da manhã, tarde ou noite.

e) Realese da proposta para divulgação virtual;
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f)  Texto da organização pedagógica da oficina ou mini-curso em um único parágrafo, indicando claramente o tema, objetivos, justificativa e metodologia;

g) Corpo do texto com o mínimo de 200 (duzentas) e máximo de 500 (quinhentas) palavras;

h) O resumo deverá ser redigido em português;

g) Descrição de materiais necessários para os participantes trazerem na realização da prática na oficina ou mini-curso.

 

DA FORMATAÇÃO DOS PROJETOS PARA A III IFTECH

Art.18. O projeto cadastrado no ato da inscrição deverá obedecer às seguintes instruções:

a) Título, nome do coordenador e dos colaboradores, vínculo institucional, titulação e e-mail para contato;

b) Situação do Projeto (em andamento e aprovado em edital de pesquisa/extensão da PROEPPI ou em edital externo ao IFPR, bem como edital e vigência do
projeto);

c) Classificação do projeto quanto ao resultado gerado: protótipo, modelo ou ambos (protótipo e modelo);

d) O resumo, redigido em português, com no máximo 500 (quinhentas) palavras;

e) O resumo não poderá conter referências, gráficos, tabelas ou imagens;

f) O texto deverá indicar a justificativa referente ao(s) tipo(s) de inovação do projeto (de produto; de serviço; de processo; de marketing; de negócio e/ou
organizacional), o objetivo, informações básicas sobre métodos, informações essenciais para o entendimento do trabalho, resultados mais importantes (se houver)
e conclusão;

g) Apresentação dos orçamentos (um mínimo de 3 (três)) dos itens de compra necessários ao desenvolvimento do projeto. O orçamento deve ser apresentado em
formato tabela, contendo as colunas: Nome do item (produto); quantidade; valor unitário; valor total do item; valor total do pedido.

h) Apresentação da descrição e fundamentação da real necessidade de aquisição dos itens de compra para a execução do projeto.

 

DA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS PARA APRESENTAÇÃO

Art.19. Na avaliação dos resumos serão considerados os seguintes critérios:

a) título em conformidade com o conteúdo do trabalho;

b) clareza e coerência do problema de pesquisa, da atividade de extensão ou de inovação;

c) clareza dos objetivos, da metodologia e dos referenciais;

d) apresentação de resultados parciais ou finais;

e) redação científica de acordo com a Norma Culta da Língua;

f) formatação em conformidade com as normas estabelecidas para o evento;

g) quantidade de palavras de acordo com o regulamento.

 

Art.20. A divulgação dos resultados dos resumos e dos projetos aprovados seguirá o cronograma supracitado, e o local e horário das apresentações serão
publicados nos meios de divulgação do campus.

Art. 21. Cabe ao orientador selecionar o aluno que apresentará o trabalho, observando-se a obrigatoriedade de estudante bolsista em apresentar trabalho nos
referidos eventos.

Parágrafo Único. O teor da publicação aprovada é de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es) e participantes.

 

DA AVALIAÇÃO DAS OFICINAS E/OU MINI-CURSOS PARA APRESENTAÇÃO Art. 22. As propostas de atividades serão avaliadas a partir de três
eixos: currículo do proponente; escopo e relevância da atividade; viabilidade técnica.

a) Quanto à análise curricular, serão consideradas: I – titulação do proponente; II – relação da atuação do proponente com a proposta;

b) Quanto ao escopo e relevância da proposta, serão consideradas:
I – relevância da proposta para o aperfeiçoamento do público do MEPI: estudantes de ensino médio profissionalizante; estudantes de pós-médio; estudantes de
graduação; formação continuada para professores da rede municipal; estadual ou federal; comunidade institucional. II – relação da proposta com o evento;

c) Quanto à viabilidade técnica da proposta, serão consideradas: I – estrutura solicitada (espaço, equipamentos, softwares, etc.) para realização da atividade; II –
coerência entre o conteúdo e a programação da atividade, considerando o tempo disponível para realização;

d) A Comissão de organização poderá solicitar informações para avaliação das propostas. Caso necessário, poderá ser agendada uma entrevista online com o
proponente.

 

DO REPASSE DOS RECURSOS AOS PROJETOS APROVADOS NA II IFTECH
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Art.23. A IFTECH representa um espaço de exposição de protótipos e/ou modelos inéditos desenvolvidos em projetos que apresentam ao menos um dos
seguintes tipos de inovação: de produto; de serviço; de processo; de marketing; de negócio e/ou organizacional. Serão considerados aprovados e devem compor
lista de classificação os projetos submetidos a III IFTECH que atendam aos seguintes requisitos:

a) Apresentem protótipos e/ou modelos inovadores que sejam, preferencialmente, de criação dos estudantes de qualquer nível de ensino do IFPR (nível médio,
nível superior ou pós-graduação);

b) Apresentem 3 orçamentos de cada item orçado, previsto no projeto;

c) Sobre o repasse do recurso obtido através de edital da PROEPPI, cujo valor é de R$3.000,00 (três mil reais):

I - Será de forma igualitária entre todos os projetos aceitos;

II - Caso o projeto não utilize o total do montante repassado, o valor restante deverá ser devolvido à Comissão Organizadora, que terá autonomia para direcioná-lo
a projetos que necessitem de valor superior ao inicialmente repassado;

III - O recurso será repassado ao proponente do projeto, que será responsável pela comprovação das compras, através da apresentação de nota fiscal dos itens
adquiridos.

IV - As notas fiscais emitidas com as aquisições deverão estar no nome e CPF do coordenador do III IFTECH ( marcio.santos@ifpr.edu.br ).

 

DA FORMATAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS PÔSTERES PARA A V ME²PI

Art.24. Os pôsteres cujos resumos forem aprovados, deverão obedecer às seguintes instruções:

a) ter uma extensão de 120 cm (vertical) e 90 cm (horizontal);

b) obedecer às Normas para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos do IFPR;

c) apresentar, necessariamente, a logomarca do Instituto Federal do Paraná e a logomarca do evento “V Mostra de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação –
Campus Colombo”;

d) apresentar Autores/Campus, E-mail de cada autor, Orientador, Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Considerações Finais.

 

DA APRESENTAÇÃO DOS PROTÓTIPOS DA III IFTECH

Art.25. Os projetos aprovados deverão ser apresentados obedecendo às seguintes instruções:

a) os protótipos deverão obedecer rigorosamente ao cronograma proposto neste edital, sendo obrigatória a sua apresentação no evento;

b) o proponente responsável pela apresentação do protótipo deverá estar no local, dia e horário estabelecidos pela comissão organizadora, com pelo menos uma
hora de antecedência;

c) caso o protótipo tenha sido desenvolvido através de compra financiada pelo edital da IFTECH e o(s) bem(ns) caracterizem bem(s) permanente(s), o(s)
mesmo(s) serão patrimoniados no IFPR - Campus Colombo.

 

Parágrafo único. O transporte, manutenção e retirada do protótipo será de inteira e exclusiva responsabilidade do(s) autor(es).

 

DOS AVALIADORES

Art.26. Os professores do Campus Colombo deverão se inscrever para serem avaliadores da V Mostra de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação (ME²PI) e da III
Feira de Inovação Tecnológica (IFTECH) do IFPR – Campus Colombo.

 

§1º O período para a inscrição com Avaliador de trabalhos seguirá o cronograma deste Edital;

§2º Para o V ME²PI e III IFTECH haverá a participação de avaliador externo, convidado pelas Comissões organizadoras.

§3º A inscrição dos avaliadores deverá ser feita em formulário eletrônico, disponível no link https://mepifpr2.wixsite.com/mepi .

 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS NO EVENTO

Art.27. Os pôsteres serão avaliados considerando-se:

a) o conteúdo;

b) a objetividade;

c) a clareza do texto e das ilustrações;

d) a qualidade visual; e

e) o desempenho do estudante durante a apresentação.

mailto:marcio.santos@ifpr.edu.br
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Art.25. Os protótipos serão avaliados considerando-se:

a) originalidade e inovação (o trabalho desenvolvido demonstra originalidade e/ou inovação? há criação ou desenvolvimento do produto ou protótipo? a solução
proposta pode ser aplicada para a construção de um produto real e economicamente viável?);

b) relevância social (o projeto desenvolvido tem potencial para ajudar a transformar positivamente a realidade da comunidade local? o projeto preza pela
sustentabilidade e pela responsabilidade social?).

 

Art.28. Os trabalhos (pôsteres e protótipos) aprovados e classificados no número de vagas para possível apresentação no VIII Seminário de Extensão, Ensino,
Pesquisa e Inovação do IFPR (VIII SE²PIN) serão avaliados por uma comissão julgadora composta por três membros do Campus Colombo.

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.29. A entrega dos certificados será realizada em data definida pela Comissão Organizadora.

Art.30. Os casos omissos neste edital serão apreciados e resolvidos pela Comissão Organizadora.

 

Colombo, 08 de agosto de 2019.

 

 

 

EDUARD HENRY LUI

SIAPE 2225698

Direção de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação

Campus Colombo

Instituto Federal do Paraná – IFPR

 

Curitiba, 12 de agosto de 2019.

 

 

 

Assinado:

logotipo
Documento assinado eletronicamente por EDUARD HENRY LUI, DIRETOR(a), em 12/08/2019, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

QRCode
Assinatura

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_
acesso_externo=0, informando o código verificador 0390817 e o código CRC 5C2A9D97.

ANEXO I

 

V ME²PI– MOSTRA DE ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO  - FICHA DE INSCRIÇÃO

 

 

TÍTULO DO PROJETO

 

 

ORIENTADOR: (nome, e-mail)

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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COLABORADORES: (nome, e-mail)

 

 

APRESENTADOR: (nome)

 

 

PROJETO CONTEMPLADO COM BOLSA? (Sim, indicar instituição financiadora):

 

FINALIDADE (Pesquisa, Extensão ou Ensino):

 

ÁREA DE CONHECIMENTO (para pesquisa):

 

LINHA DE EXTENSÃO (para extensão):

 

 

RESUMO:

Título, autores, e-mail para contato (logo abaixo do título, recuado à direita, contendo sobrenome em caixa alta precedido do nome, vínculo institucional, titulação
e e-mail);

 

Deve conter no mínimo de 200 (duzentas) e máximo de 500 (quinhentas) palavras, seguidas de três a cinco palavras-chave; o resumo deve apresentar claramente
a proposta do projeto, justificativa, objetivo(s), metodologia ou processo de desenvolvimento, resultados esperados, parciais ou obtidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

V ME²PI– MOSTRA DE ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO

 

FICHA DE INSCRIÇÃO

 

(    ) OFICINA     (    ) MINI-CURSO

 

Título:_____________________________________________

 

2) Orientador ( a): e-mail; telefone, vínculo institucional, titulação.
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3) Autores ou oficineiros: e-mail; telefone, vínculo institucional, titulação.

 

4) Horário de realização e carga horária:

(   ) manhã          (     ) tarde    (    ) noite

(   ) 1 hora          (    ) 2 horas      (    ) _______________________

 

5)  Realese da proposta para divulgação virtual. Descrição da proposta da oficina e ou mini-curso ( 3 linhas).

 

6) Texto da organização pedagógica da oficina ou mini-curso: em um único parágrafo, indicando claramente o tema do trabalho, objetivo, justificativa,
metodologia e resultados parciais ou finais; Corpo do texto com o mínimo de 200 (duzentas) e máximo de 500 (quinhentas) palavras; O resumo deverá ser
redigido em português;

 

7) Recursos necessários para realização do proponente: Descrição de materiais necessários para realização da prática na oficina ou mini-curso.

 

8) Recursos necessários para os participantes. Descrição de materiais necessários para os participantes trazerem na realização da prática na oficina ou mini-curso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SUBMISSÃO DE PROJETO NA III FEIRA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

 

 

TÍTULO DO PROJETO:

 

 

PROJETO EM ANDAMENTO E APROVADO EM EDITAL DE PESQUISA/EXTENSÃO DA PROEPPI OU EM EDITAL EXTERNO AO IFPR?
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(   ) SIM (   ) NÃO

 

CASO SIM, QUAL EDITAL E VIGÊNCIA DO PROJETO?

 

 

COORDENADOR E COLABORADORES: (nome, e-mail)  

 

 

RESUMO:

Título, autores, e-mail para contato (logo abaixo do título, recuado à direita, contendo sobrenome em caixa alta precedido do nome, vínculo institucional, titulação
e e-mail); Deve conter no mínimo de 200 (duzentas) e máximo de 500 (quinhentas) palavras, seguidas de três a cinco palavras-chave; o resumo deve apresentar
claramente a proposta do projeto, justificativa, objetivo(s), metodologia ou processo de desenvolvimento, resultados esperados, parciais ou obtidos.

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO EM TERMOS DO TIPO DE RESULTADO GERADO:

(  ) PROTÓTIPO (  ) MODELO (  ) AMBOS (Protótipo e Modelo)

 

 

JUSTIFICATIVA REFERENTE AO(S) TIPO(S) DE INOVAÇÃO DO PROJETO: De Produto; De Serviço; De Processo; De Marketing; De Negócio
e/ou Organizacional.

 

 

ORÇAMENTO DOS ITENS DE COMPRA NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO. O ORÇAMENTO DEVE SER
APRESENTADO EM FORMATO TABELA, CONTENDO AS COLUNAS: Nome do Item (Produto); Quantidade; Valor Unitário; Valor Total do Item;
Valor Total do Pedido.

 

 

Solicita-se uma descrição e fundamentação da real necessidade de aquisição dos itens de compra para a execução do projeto.

Referência: Processo nº 23411.010481/2019-43 SEI nº 0390817

   INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | COLOMBO/DG/IFPR/COLOMBO-DG/COLOMBO
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