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1. Dados Cadastrais

Nome Completo do Coordenador do Projeto:

Nome do Grupo de Pesquisa, registrado no CNPq:

Instituição/Departamento: Cargo / Função:

E-mail: Telefone: Celular:

Nome Completo do bolsista:

Outros membros da equipe:

UTILIZAR NO MÁXIMO 20 (VINTE) LINHAS, FONTE 12, PARA CADA ITEM. OS PROJETOS QUE NÃO OBEDECEREM AO LIMITE SERÃO
DESCLASSIFICADOS.

2. Proposta do Projeto

Título do Projeto:  Área do conhecimento de 
acordo com a tabela do CNPq:

Tecnologia: (  ) Produto     (  ) Processo    (  ) Software     (  ) Cultivar     ( ) Serviço    (  ) Gestão - organizacional        

Inovação:    (  ) Incremental (  ) Radical    

Propriedade Intelectual (PI): 

Existe (PI) já concedida ? (  ) Sim. Número: ________________     (  ) Não

Existe solicitação de PI?   (  ) Sim. Qual estágio: _______________(  ) Não

Existe potencial de requerer PI? (  ) Sim (  ) Não

Problema a ser resolvido
Explique em detalhes qual é o problema/necessidade que você pretende solucionar com a proposta em questão. Deixe claro porque tal
problema é relevante e porque ainda não foi solucionado.

Descrição da tecnologia
Neste tópico, você deve apresentar a tecnologia proposta de forma o mais ampla possível, enfocando a descrição técnica ou os métodos
(eg. seu modo de operação, funcionamento, componentes, resultados já alcançados e esperados).

Estágio de desenvolvimento
( ) Ideia ( ) Pesquisa em desenvolvimento ( ) Produto/processo ou protótipo avançado (  ) Testes/prova de conceito de produto/processo 

( ) Tecnologia de gestão em desenvolvimento

Descrever, esquematicamente,  quais  são  as  fases  ou  etapas  necessárias  para  transformar  esta  pesquisa/tecnologia  em  inovação.
Demonstrar o planejamento das próximas etapas de desenvolvimento da tecnologia e determinar o tempo e os recursos necessários para
tal.

A solução proposta
O que especificamente você está oferecendo (produtos, serviços, processos, tecnologias de gestão etc.) e para quem? Utilize termos 
comuns para explicar o que você pretende, ou o que você faz, que soluciona o problema que você descreveu acima. 

Características que comprovem o ineditismo de seu projeto
Descrever porque você considera que a tecnologia proposta é inovadora fazendo comparações com tecnologias disponíveis atualmente. 
Descrever qual seria a real, exclusiva e sustentável vantagem competitiva da tecnologia em relação ao que existe hoje no mercado.
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A oportunidade de mercado
Forneça  informações  essenciais  sobre  as  necessidades  empresariais  a  serem  atendidas  e  o  mercado  potencial  para  a
tecnologia/produto/processo/gestão/serviço. 

Os parceiros
Descreva as condições da interação com a empresa e/ou comunidade, parceira desse projeto, explicitando a participação do estudante 
bolsista no projeto.

Infraestrutura
Descreva condições adequadas de acesso às instalações laboratoriais e/ou da empresa/organização vinculada ao projeto, imprescindíveis 
para realização do Plano de Trabalho do bolsista.

Apresente brevemente: sua experiência com o tema inovação e relação universidade-empresa, empresas com as quais já tenha interagido
ou desenvolvido projetos tecnológicos, e outras atividades relacionadas ao tema Inovação.
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