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PROCESSO SELETIVO  PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS PARA APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DAS
OFICINAS 4.0

 
ANEXO V

 
MODELO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

 

PROJETO N

U�lizar este modelo para cada um dos quatros projetos que serão subme�dos na proposta

 

1. Informações relevantes para avaliação do projeto

Descrever os pontos fortes e oportunidades a que a proposta do projeto se des�na.

 

2. Introdução e jus�fica�va

Caracterize o problema que o projeto pretende abordar, referenciando produtos e/ou
serviços relacionados. 

 

3. Obje�vos do Projeto

3.1 Obje�vo geral

O obje�vo geral define o que o proponente pretende a�ngir com essa proposta.

3.2 Obje�vos específicos

Os obje�vos específicos definem etapas do trabalho a serem realizadas para que se alcance o
obje�vo geral.

 

4. Fundamentação teórica / Revisão de literatura

Consiste em apresentar um resumo do que já foi inves�gado sobre o tema, destacando os
avanços, crí�cas e limitações das formulações.

 

5. Metodologia e Estratégia de Ação

A metodologia remete diretamente às técnicas metodológicas, ferramentas a serem
empregadas, e à maneira de trabalhar no desenvolvimento do projeto.

 

6. Critério de escolha dos Membros da Equipe
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Informar como os professores orientadores e alunos bolsistas serão selecionados e os
critérios u�lizados. 

 

7. Resultados e impactos esperados

Descreva qual será a repercussão da sua pesquisa em relação ao tema inves�gado na
comunidade cien�fica e na sociedade, a par�r dos resultados e conclusões decorrentes da
sua inves�gação.

 

8. Viabilidade técnica

Explicite quais recursos materiais e financeiros estão disponíveis para a realização do
trabalho. 

 

9. Plano de Trabalho

9.1 Oficinas Selecionadas para a Capacitação da Equipe (ver Anexo I)

 

9.2 Cronograma de a�vidades

Detalhe as etapas (a�vidades) que levarão à realização dos obje�vos descritos.

Etapa (Detalhamento das a�vidades) Período (mês)
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
             
             
             
             
             
             
             
             

       OBS. Podem ser inseridas quantas linhas forem necessárias neste cronograma.

 

10. Referências

Relacione aqui as principais referências bibliográficas u�lizadas na elaboração do projeto.
Use formato ABNT.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Nayara Dias Pajeu Nascimento, Reitora
Subs�tuta, em 14/07/2020, às 18:02, 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
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1035778 e o código CRC 15B065A7.
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http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


/

 
Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 - Plano Diretor

Sul — CEP 77020-450 Palmas/TO — (63) 3229-2200
portal.i�o.edu.br — reitoria@i�o.edu.br

 
Referência: Processo nº 23235.010951/2020-91 SEI nº 1035778


