SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

EDITAL 10/2016/PROPESQ
CHAMADA DE SELEÇÃO INTERNA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA
IV MOSTRA TECNOLÓGICA - XI CONNEPI 2016
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPESQ) do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP), torna público o presente Edital, cujo
objetivo é selecionar internamente trabalhos para serem apresentados na IV Mostra
Tecnológica que constará na programação do XI CONNEPI 2016, definido nos termos
estabelecidos a seguir:
1 APRESENTAÇÃO
O Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação é um evento promovido pelo Instituto
Federal de Alagoas, que representa, este ano, um conjunto de 19 instituições da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Conta com o apoio da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC) e
do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica (CONIF) e será realizado entre os dias 06 e 09 de dezembro de
2016 em Alagoas capital de Maceió.
2 DO OBJETIVO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 O presente Edital tem por objetivo a seleção de projetos que apresentem caráter
tecnológico inovador, inscritos por servidores do IFAP, desenvolvedores de produtos,
protótipos, processos ou serviços, a serem apresentados na IV Mostra Tecnológica, parte da
programação do XI CONNEPI 2016.
2.2 O IFAP selecionará até 2 (dois) trabalhos inovadores e, sob aceitação no XI CONNEPI,
custeará a participação de até 1 (um) servidores para representar cada projeto.
3 DA INSCRIÇÃO
a) A inscrição será realizada pelo envio via e-mail do formulário (ANEXO I) e termo de
anuência (ANEXO II) assinado pelo (a) Diretor(a) Geral e Diretor de Pesquisa e Extensão
do seu Campus autorizando sua ida ao evento, no formato PDF, para o endereço eletrônico
propesq@ifap.edu.br no período definido em cronograma contido no item 4.
b) Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido neste Edital.
c) Os trabalhos selecionados por este edital serão inscritos na IV Mostra Tecnológica pela

PROPESQ.
d) Os candidatos aprovados nesta seleção deverão se inscrever no XI CONNEPI como
participante, exclusivamente no site do evento.
e) A PROPESQ não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivo
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação, bem como por quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência
de dados.
4. CRONOGRAMA
Modalidade
Inscrição
Divulgação do resultado preliminar
Recurso
Divulgação do resultado final

Período
06/10/2016 - 17/10/2016
Até 24/10/2016
25/10/2016
Até 31/10/2016

5. DAS ATIVIDADES DE CONTRAPARTIDA
a) Os/As servidores/as e os/as discentes selecionados por esta chamada devem
comprometer-se em cumprir as atividades previstas e respeitar as regras estabelecidas no
Regulamento Geral da VI Mostra Tecnológica do XI CONNEPI.
b) Os horários da programação deverão ser rigorosamente respeitados, assim como as
regras de boa conduta, sob pena de exclusão da programação.
c) Será de responsabilidade do(a) candidato(a) selecionado(a) levar todo o material
necessário à apresentação dos trabalhos – projetos.
6. DOS REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 REQUISITOS
∑O trabalho não pode ter sido apresentado na III Mostra Tecnológica no CONNEPI 2015
∑O servidor não poderá ter pendências com a PROPESQ.
6.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
∑Problema: definição clara do problema; alternativas de solução; originalidade; relevância
social e econômica e reais possibilidades de aplicação. (0,0 à 40,0 pontos)
∑Elaboração do Projeto: Adequação da metodologia de execução; conhecimento
científico e tecnológico (0,0 à 30,0 Pontos)
∑Protótipo/Produto/Processo: Definição e construção ou gestao do protótipo, produto ou
processo; viabilidade técnica/custo-benefício e nível de inovação/impacto técnico-científico
(0,0 à 30,0 Pontos)
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
∑Cabe aos aprovados cumprirem todas as disposições contidas no regulamento do XI
CONNEPI para a Mostra Tecnológica.
∑A PROPESQ reserva-se ao direito de resolver os casos omissos e as situações não

previstas no presente Edital.

Vinícius Batista Campos
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Portaria 1.028/2015/GR/IFAP

*Original encontra-se assinado na PROPESQ

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DA IV MOSTRA TECNOLÓGICA
NOME DA PROPOSTA
AUTOR (ES)
E-mail:

1º autor:
2º autor:
3º autor:
4º autor:
(

FORMA DE APRESENTAÇÃO
) Prática (demonstrativa)
( ) Pôster/prática (demonstrativa)
DESCRIÇÃO DO PROJETO
(produtos, protótipos, processos ou serviços) - No máximo 1500 caracteres.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ - IFAP
CAMPUS: __________________________
ÁREA:
1. (
) Ciências Biológicas
2. (
) Ciências da Saúde
3. (
) Ciências Exatas e da Terra
4. (
) Ciências Humanas
5. (
) Ciências Agrárias
6. (
) Ciências Sociais aplicadas
7. (
) Letras, Linguística e Arte

8. (
) Engenharias
9. (
) Multidisciplinar
PALAVRAS-CHAVE: no mínimo 3 palavras separadas por ponto e vírgula
VISUALIZAÇÃO DO PROJETO(produtos, protótipos, processos ou serviços)
Neste espaço podem ser inseridas imagens, fotos e/ou vídeos (link para www.youtube.com) que
contribuam para a avaliação do projeto.

ANEXO II
TERMO DE ANUÊNCIA
O(A) Diretor(a) Geral do campus_________________, juntamente com o(a) Diretor(a) de
Pesquisa, estão cientes da submissão para pré-seleção de trabalho para IV Mostra de
Inovação Tecnológica no XI CONNEPI entre os dias 06 e 09 de dezembro de 2016 em
Alagoas, intitulado: ____________________________________________, coordenado
por ________________________
Neste sentido, caso o projeto seja selecionado, somos favoráveis à liberação do servidor
responsável para participar do evento supracitado na condição expositor do projeto.
Estamos ciente que o custeio da ida do servidor será arcado pela Reitoria do IFAP.
_____________, ____ de__________________ de 2016

__________________________________
Diretor(a) Geral do Campus

___________________________________
Diretor de Pesquisa do Campus

