REITORIA
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – NIT

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA MESTRES EMPREENDEDORES –
BOLSA NIT Nº 001/2022
A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), por meio do Núcleo de Inovação
Tecnológica (NIT), considerando a RESOLUÇÃO/CONSUNI/UNITINS Nº 24, de 11 de
novembro de 2019, referente à Política de Inovação e Gestão dos Direitos à Propriedade
Intelectual da Unitins, torna público o presente Edital, contendo as normas referentes ao
processo seletivo do Programa Mestres Empreendedores – BOLSA NIT, que se
estenderá pelo período de 1º de agosto de 2022 a 28 de fevereiro de 2023.
1.

DAS FINALIDADES DO PROGRAMA MESTRES EMPREENDEDORES

1.1 Contribuir para a formação de recursos humanos para atividades de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação, que se dedicarão para promover o
fortalecimento da capacidade inovadora de empresas no Tocantins e no país, em
condições de participarem de forma criativa e empreendedora na sua comunidade;
1.2 Incentivar as instituições à formulação de uma política de iniciação em atividades de
desenvolvimento tecnológico e inovação;
1.3 Possibilitar maior interação entre atividades de desenvolvimento tecnológico e
inovação desenvolvidas na graduação e na pós-graduação;
1.4 Estimular pesquisadores produtivos a envolverem os acadêmicos em atividades de
desenvolvimento tecnológico e inovação;
1.5 Identificar problemas e desafios no âmbito dos cursos/câmpus da Unitins e
desenvolver ações que, consequentemente, possam se inserir e contribuir com a
comunidade local e regional;
1.6 Proporcionar ao professor a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa
tecnológica, bem como estimular o desenvolvimento do pensar tecnológico e da
criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os
problemas de pesquisa;
1.7 Estimular o empreendedorismo de base tecnológica e inovador na Unitins, por meio
do apoio e fomento a projetos que envolvam o método científico de pesquisa
aplicada.
2.

DA CONCESSÃO DAS BOLSAS

2.1 As bolsas serão concedidas ao(à) professor(a) coordenador(a) e professor(a)
subcoordenador(a) do projeto aprovado, durante um período de 07 (sete) meses,
compreendido de 1º de agosto de 2022 a 28 de fevereiro de 2023;
2.2 Serão selecionados 05 (cinco) projetos, 01 (um) de cada câmpus, a partir de
propostas inéditas de caráter científico, tecnológico e inovador;
2.3 As bolsas de pesquisa serão custeadas por recursos próprios da Unitins;
2.4 O valor global da chamada “Edital de Seleção para o Programa Mestres
Empreendedores – Bolsa NIT Nº 001/2022” é de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil
reais);
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2.5 O valor total da Bolsa NIT é de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) por projeto
aprovado, podendo sofrer alterações a qualquer momento por deliberações estaduais
(Tesouro do Estado);
2.6 O pagamento será efetuado em 07 (sete) parcelas mensais de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) por projeto, cujo valor será distribuído igualmente entre os 02
(dois) professores, isto é, R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais para cada;
2.7 Os valores serão depositados diretamente em conta bancária de titularidade dos
professores coordenador(a) e subcoordenador(a);
2.8 Cada parcela será creditada após apresentação dos relatórios mensais de execução
do projeto, que passarão por aprovação do NIT;
2.9 As bolsas se destinam exclusivamente ao estímulo da participação dos professores
no desenvolvimento de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação para áreas
prioritárias, despertando o interesse pelo aprofundamento da atuação nesses
campos.
2.10 A Bolsa NIT tem caráter transitório, é isenta de imposto de renda, não cria vínculo
trabalhista entre o professor e a universidade, bem como não gera expectativas de
direitos de indenização.
3.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) PROPONENTE

3.1 Os(As) proponentes devem integrar o quadro de docentes da Unitins e estar em pleno
exercício de suas funções, sendo obrigatória a participação de 02 (dois) professores,
que assumirão as funções de coordenador(a) e subcoordenador(a) do projeto
aprovado;
3.2 Estar adimplentes com todos os relatórios do Programa Mestres Empreendedores;
3.3 Os(As) 02 (dois) professores(as) proponentes somente poderão participar desta
seleção mediante apresentação de certificados de, pelo menos, 01 (um) dos
seguintes cursos gratuitos oferecidos pela Fundação Getúlio Vargas – FGV:
I.

II.

“Conceitos e Características dos Projetos”, disponível pelo seguinte link:
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracaoonline/conceitos-e-caracteristicas-dos-projetos);
“Planejamento do Gerenciamento e Identificação de Riscos em Projetos”,
disponível
pelo
seguinte
link:
(https://educacaoexecutiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/planejamento-dogerenciamento-e-identificacao-de-riscos-em-projetos).

3.4 Terem disponibilidade para atuar no projeto de pesquisa durante o período de 07
(sete) meses de vigência da bolsa, sendo o último mês destinado à elaboração do
relatório final.
4.
DOS REQUISITOS PARA APRESENTAÇÃO
PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA APLICADA

E CONTEMPLAÇÃO

DA

4.1 O projeto de pesquisa aplicada deverá ser estruturado de forma a proporcionar ao(à)
professor(a) coordenador(a) e professor(a) subcoordenador(a) a oportunidade de
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4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

5.

executá-lo e apresentar os seus resultados ao longo do período de vigência da bolsa,
isto é, no prazo máximo de 07 (sete) meses;
Para as pesquisas que envolvam, direta ou indiretamente, seres humanos, torna-se
necessário o atendimento às Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho
Nacional de Saúde (CNS), do Ministério da Saúde, devendo ser anexado à
documentação de inscrição, no momento de submissão do projeto, o protocolo de
submissão junto ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Unitins, disponibilizado
pela Plataforma Brasil (http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf), ou, caso já
avaliado e aprovado, o parecer consubstanciado de autorização para realização da
pesquisa, também disponibilizado na Plataforma Brasil;
No caso das pesquisas que envolvam animais vertebrados, torna-se também
necessária, nos termos do item anterior, a apresentação de protocolo de submissão
ou aceite junto ao Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA da Unitins;
Apresentar no ato da inscrição, os termos de responsabilidade e compromisso do
bolsista (ANEXO III), 01 (um) termo para cada professor, devidamente assinados;
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem à nota mínima de 70
(setenta) pontos, seguindo os critérios de “Avaliação de Projetos” do NIT (ANEXO I);
As propostas serão ordenadas de acordo com a Nota Final atribuída pelos
avaliadores, conforme orientações do ANEXO I;
A distribuição das bolsas seguirá a ordem de classificação das propostas, sendo
selecionada a melhor proposta de cada câmpus da Unitins;
A elaboração e submissão do projeto de pesquisa é de inteira responsabilidade dos
professores proponentes.
DA ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA APLICADA

5.1 Conforme ANEXO II deste edital, o projeto de pesquisa aplicada deverá apresentar a
seguinte estrutura:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Título do Projeto;
Área do Conhecimento;
Área e Sub-área de Tecnologia Prioritária de inserção do projeto;
Equipe executora;
Introdução;
Caracterização do problema;
Justificativa;
Objetivo geral e específicos;
Local de Execução do Projeto;
Material e Métodos ou Metodologia;
Resultados Esperados e/ou Produtos Esperados;
Cronograma de Execução Mensal, discriminando as entregas com evidências
dos Relatórios Mensais e Relatório Final;
Orçamento;
Possíveis Riscos;
Referências (conforme normas da ABNT – NBR 6023).
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5.2 O projeto deverá utilizar-se do método científico de pesquisa aplicada, que envolve a
aplicação prática da ciência;
5.3 O projeto deverá voltar-se para o desenvolvimento, aperfeiçoamento ou estudo de
viabilização de produtos, protótipos, processos, serviços, sistemas ou modelos de
negócios;
5.4 O projeto deverá explicitar o potencial inovador da proposta, compreendendo a
originalidade, mercado potencial e escalabilidade, bem como uma avaliação de
riscos, que considere a disponibilidade dos materiais necessários, tempo hábil para o
desenvolvimento da proposta, viabilidade técnica e concorrência;
5.5 Além dos 02 (dois) professores responsáveis, que assumirão as funções de
coordenador(a) e subcoordenador(a), outras pessoas poderão integrar a equipe
executora do projeto, respeitando-se o quantitativo de até 04 (quatro) membros.
5.6 O projeto deverá ser formatado conforme as seguintes regras:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
6.

Formato do papel: A4;
Espaçamento entre linhas: 1,5 cm;
Margens superior e esquerda: 3,0 cm;
Margens inferior e direita: 2,0 cm;
Parágrafo: 1.5 cm;
Fonte: Times New Roman 12;
Citações de texto: até 3 linhas será incluída no corpo do parágrafo; mais de três
linhas, o texto deverá ter recuo de 4 cm;
Número máximo de páginas: 15 (quinze), incluindo capa;
Título: centralizado em caixa alta, fonte 14 Times New Roman;
Nome dos autores: Times New Roman 12 centralizado.

DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

6.1 O processo seletivo será regido por este edital, conforme cronograma de execução a
seguir:
Etapas
Divulgação do Edital
Período para pedido de esclarecimento ao Edital
Período para apresentação das propostas
Homologação das propostas (1ª etapa)
Período para interposição de recursos contra a
homologação
Resultado da análise e resposta aos recursos
Resultado preliminar das propostas classificadas
Período
para
apresentação
de
questionamentos/recursos
Resultado da análise e resposta aos recursos
Resultado final das propostas aprovadas
Período de vigência da bolsa

Período/data
11/05/2022
11/05/2022 e 12/05/2022
16/05/2022 a 30/06/2022
06/07/2022
06/07/2022 e 07/07/2022
11/07/2022
13/07/2022
13/07/2022 e 14/07/2022
18/07/2022
21/07/2022
01/08/2022 a 28/02/2023
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Apresentação de relatórios mensais
Período de entrega do Relatório Final

Até o 5º dia útil do mês
subsequente
01/03/2023 a 07/03/2023

6.2 Dos recursos, esclarecimentos e questionamentos:
6.2.1 É de responsabilidade de 01 (um) dos proponentes entrar em contato com o
NIT em tempo hábil, através do e-mail nit@unitins.br, para interposição de
recursos, obter informações ou esclarecimentos acerca deste edital, conforme
prazos estabelecidos no cronograma acima;
6.2.2 Não serão aceitos recursos, pedidos de esclarecimentos e questionamentos
apresentados fora dos prazos (item 6.1);
6.2.3 A Unitins não se responsabilizará por recursos, esclarecimentos e
questionamentos não recebidos de problemas técnicos ou solicitações feitas
por meio de outros canais, que não seja o e-mail informado neste edital.
7.

DA SUBMISSÃO DA PROPOSTA DE PROJETO

7.1 A submissão da proposta de projeto deverá ser realizada exclusivamente pelo(a)
professor(a) que assumirá a função de coordenador(a), através do e-mail
nit@unitins.br.
7.2 No “assunto” do e-mail deverá constar o seguinte texto “MESTRES
EMPREENDEDORES – CÂMPUS ****.
7.3 O período de submissão da proposta será de 16/05/2022 a 30/06/22, conforme
cronograma do item 6.1.
7.4 O(A) professor(a) deverá se encarregar de juntar os documentos específicos relativos
aos 02 (dois) proponentes (coordenador/a e subcoordenador/a) e enviar, por e-mail,
a seguinte documentação:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

Proposta de Projeto de Pesquisa nos termos do ANEXO II – Modelo de Projeto;
Certificado(s) de Curso(s) Gratuito(s) oferecido(s) pela Fundação Getúlio
Vargas – FGV dentre as opções apresentadas no item 3.3;
Certificado(s)/Comprovante(s) de “Propriedade Intelectual”, se houverem;
Termos de Responsabilidade e Compromisso dos Bolsistas assinados –
ANEXO III;
Cópias dos Currículos Lattes/CNPq atualizados em formato “pdf”;
Cópias dos RG’s e CPF’s dos professores proponentes do projeto, digitalizados
em formato “pdf”;
Comprovantes bancários sob titularidade dos professores proponentes;
Protocolo de aceite ou de submissão do projeto junto ao Comitê de Ética da
Unitins pertinente (Comitê de Ética em Pesquisa – CEP ou Comitê de Ética no
Uso de Animais – CEUA), se for o caso;
Termos de Sigilo e Confidencialidade assinados - ANEXO IV.

7.5 O NIT não se responsabilizará por informações inverídicas e submissões que não
forem recebidas em decorrência de eventuais problemas no envio, assim como não

Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS em 10/05/2022 09:27:44.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 4C69A79901037D8D

acatará envio de documentação incompleta ou fora do prazo determinado neste
edital.
7.6 A não entrega dos documentos ou sua entrega incompleta acarretará na não
homologação da inscrição dos(as) candidatos(as) à BOLSA NIT e eliminação do
processo seletivo.
7.7 A efetivação da submissão implica aceitação tácita, por parte dos proponentes, das
condições fixadas para a realização da seleção, não podendo, sob hipótese alguma,
alegar desconhecimento das normas estabelecidas no presente edital.
8.

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

8.1 A seleção das propostas de projetos ocorrerá em 02 (duas) etapas, sendo a primeira
de caráter eliminatório e a segunda de caráter classificatório:
I.
Etapa 1: Análise Documental (Homologação das inscrições)
a) Etapa eliminatória que consiste na análise formal quanto ao enquadramento
aos ditames do edital, preenchimento adequado e envio completo da
documentação.
II.
Etapa 2: Avaliação Curricular e do Projeto de Pesquisa
a) Etapa classificatória durante a qual serão atribuídos pontos aos critérios
elencados no formulário de “Avaliação de Projetos” (ANEXO I), atinentes aos
currículos dos professores e proposta de projeto – Até 100 (cem) pontos.
b) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem à nota mínima de 70
(setenta) pontos.

8.2 Todo o processo de seleção será conduzido e avaliado pela equipe do Núcleo de
Inovação Tecnológica – NIT da Unitins;
8.3 Para efeito de desempate na pontuação final dos projetos, serão considerados, nesta
ordem, os seguintes critérios:
I.
Maior pontuação do Currículo Lattes dos professores responsáveis pelo
projeto;
II.
Maior tempo de serviço prestado à Unitins.
9.

DA ENTREGA DOS RELATÓRIOS MENSAIS E FINAL

9.1 O(A) professor(a) coordenador(a) do projeto deverá apresentar ao NIT os relatórios
mensais e final, levando em consideração a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998,
que trata da Legislação sobre Direitos Autorais, com as devidas assinaturas e
conforme datas estabelecidas.
9.2 Os relatórios mensais devem seguir a estrutura estabelecida pelo NIT (ANEXO V) e
serem apresentados até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.
9.3 O Relatório Final (ANEXO VI) deverá ser apresentado até o 5º (quinto) dia útil de
março de 2023, de acordo com o cronograma deste edital (item 6.1).
9.4 Os resultados gerados pelo projeto deverão ser apresentados no mês de fevereiro
de 2023, durante a realização da Semana Integrada da Unitins (semestre 2023/1).
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10.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1
Em nenhum momento do processo seletivo, incluindo os períodos de
reconsiderações, poderão ser anexados novos documentos comprobatórios à
solicitação;
10.2
Haverá desclassificação de propostas, a qualquer tempo, sempre que for
constatada restrição à participação do(a) candidato(a);
10.3
A implementação de projetos aprovados na modalidade Mestres
Empreendedores estará condicionada à assinatura do Termo de Sigilo e
Confidencialidade – ANEXO IV, por parte dos professores responsáveis;
10.4
Para qualquer esclarecimento relativo a este edital, os(as) interessados(as)
deverão procurar o Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT, que orientará quanto aos
procedimentos relacionados ao processo de seleção, através do e-mail nit@unitins.br
ou pelo telefone (63) 3218-2955;
10.5
Todas os resultados do processo seletivo serão publicados na Página de
Concursos e Seleções, do Portal da Unitins, (https://www.unitins.br/concursos/publico),
bem como estarão disponíveis no NIT, localizado no Bloco B do Câmpus Palmas da
Unitins, conforme datas estabelecidas no item 6.1 deste edital;
10.6
Na hipótese de descumprimento das normativas deste edital e demais regras
correlatas, serão tomadas as medidas cabíveis no âmbito administrativo, sem prejuízo
das sanções cíveis e penais, se for o caso;
10.7
Os casos omissos neste edital serão analisados e resolvidos pelo Comitê de
Negócios e Transferência de Tecnologia - CNTT.

Palmas-TO, 11 de maio de 2022.

JEFERSON MORAIS DA COSTA
Diretor do NIT
PORT/GRE/Nº 290/2020

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
Reitor
Ato nº 820-NM

Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS em 10/05/2022 09:27:44.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 4C69A79901037D8D

REITORIA
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – NIT

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA MESTRES
EMPREENDEDORES – BOLSA NIT Nº 001/2022

ANEXO I
AVALIAÇÃO DE PROJETOS DO NIT

As propostas de projetos homologadas, aptas a serem avaliadas na 2ª etapa
do processo de seleção, serão julgadas a partir dos seguintes critérios:

Etapa 2 - Classificatória
Avaliação Curricular e do Projeto de Pesquisa
CURRÍCULO LATTES
COORDENADOR(A) ATÉ 40 PONTOS
ITENS A SEREM CONSIDERADOS
PROGRAMA
MESTRES
EMPREENDEDORES
Certificado de participação junto ao Programa
Mestres Empreendedores do NIT/Unitins
TITULAÇÃO ACADÊMICA
1 (um) Doutorado
1 (um) Mestrado
1 (uma) Especialização
CERTIFICADOS DE CURSOS FGV – Item
3.3 do Edital
Conceitos e Características dos Projetos
Planejamento do Gerenciamento e Identificação
de Riscos em Projetos
PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO
Projeto aprovado/institucionalizado (com
status concluído) Contabilizado em 1,0 ponto
por projeto apresentado, limitado a 3 projetos.
CERTIFICADOS

DE

PONTOS

PONTUAÇÃO
NOTA
MÁXIMA
4,00

4,00

4,00

10,00
7,00
3,00

10,00
10,00
7,00
3,00
5,00

2,50
2,50

5,00
3,00

3,00

PROPRIEDADE

3,00
18,00
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INTELECTUAL (PI)
Propriedade Industrial (tem foco de interesse
voltado para a atividade empresarial e inclui
patentes, marcas, desenhos e indicações
geográficas) 2,0 pontos por certificado
apresentado, limitado a 2 certificados.
Direito Autoral (abrange a autoria de obras
intelectuais, literárias e artísticas) 2,0 pontos
por certificado apresentado, limitado a 2
certificados.
Proteção sui generis (envolve o registro de
topografia de circuito integrado, o registro de
cultivares, o acesso ao patrimônio genético es
conhecimentos tradicionais) 2,0 pontos por
certificado apresentado, limitado a 2
certificados.
Registro de Programa de Computador - RPC
(proteção do código fonte ou código objeto de
programa de computador) 3,0 pontos por
certificado apresentado, limitado a 2
certificados.
SUBTOTAL

2,00

4,00

2,00

4,00

2,00

4,00

3,00

6,00

CURRÍCULO LATTES
SUBCOORDENADOR(A) ATÉ 20 PONTOS
ITENS A SEREM CONSIDERADOS
PROGRAMA
MESTRES
EMPREENDEDORES
Certificado de participação junto ao Programa
Mestres Empreendedores do NIT/Unitins
TITULAÇÃO ACADÊMICA
1 (um) Doutorado
1 (um) Mestrado
1 (uma) Especialização
CERTIFICADOS DE CURSOS FGV – Item
3.3 do Edital
Conceitos e Características dos Projetos
Planejamento do Gerenciamento e Identificação
de Riscos em Projetos
PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO

PONTOS

PONTUAÇÃO
NOTA
MÁXIMA
2,00

2,00

2,00

7,00
5,00
2,00

7,00
7,00
5,00
2,00
2,00

1,00
1,00

2,00
1,00
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Projeto aprovado/institucionalizado (com
status concluído) Contabilizado em 0,5 ponto
por projeto apresentado, limitado a 2 projetos.
CERTIFICADOS
DE
PROPRIEDADE
INTELECTUAL (PI)
Propriedade Industrial (tem foco de interesse
voltado para a atividade empresarial e inclui
patentes, marcas, desenhos e indicações
geográficas) 1,0 ponto por certificado
apresentado, limitado a 2 certificados.
Direito Autoral (abrange a autoria de obras
intelectuais, literárias e artísticas)1,0 ponto por
certificado apresentado, limitado a 2
certificados.
Proteção sui generis (envolve o registro de
topografia de circuito integrado, o registro de
cultivares, o acesso ao patrimônio genético es
conhecimentos tradicionais)1,0 ponto por
certificado apresentado, limitado a 2
certificados.
Registro de Programa de Computador - RPC
(proteção do código fonte ou código objeto de
programa de computador)1,0 ponto por
certificado apresentado, limitado a 2
certificados.
SUBTOTAL

0,50

1,00
8,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

PROJETO DE PESQUISA ATE 40 PONTOS
ITENS A SEREM
PONTUAÇÃO
CRITÉRIO
PONTOS
AVALIADOS
MÁXIMA
- Excelência da proposta quanto
aos
aspectos
científicos,
tecnológicos e de inovação, dos
pontos de vista da qualidade e
originalidade do projeto, do
RELEVÂNCIA
avanço esperado em relação ao
SOCIAL,
estado da arte.
TÉCNICA E/OU
10,00
Potencial
Inovador
CIENTÍFICA DA
(Originalidade, Mercado potencial
PROPOSTA DE
e Escalabilidade) e Avaliação de
PESQUISA.
Riscos
(disponibilidade
dos
materiais necessários, tempo hábil
para o desenvolvimento da
proposta, viabilidade técnica e
concorrência).
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- A justificativa é convincente e o
problema está bem delimitado;
- Os objetivos estão claros e são
coerentes com o problema
apresentado;
- A fundamentação teórica é
ESTRUTURA.
coerente e adequada com o
problema proposto;
- Métodos e técnicas do
desenvolvimento coerentes com o
trabalho desenvolvido;
- O texto é claro, objetivo e usa
linguagem correta.
AVALIAÇÃO DO - Adequação do cronograma de
PLANO DE
execução e do dimensionamento
ATIVIDADES.
dos recursos solicitados.
- O projeto deve resultar na criação
e/ou no aprimoramento de
equipamentos,
processos,
metodologias
e
técnicas.
- A originalidade dos resultados
obtidos e/ou propostos pelo projeto
é sempre julgada conforme sua
fase na cadeia da inovação e a data
de
início
de
execução.
PRODUTO FINAL
-O projeto deve deixar claro em
sua justificativa que realizou busca
em bases de patentes e de
periódicos científicos apresentando
os termos utilizados bem como os
resultados da busca e a relação
entre a proposta apresentada e os
resultados referentes à busca de
anterioridade.
SUBTOTAL
40 PONTOS
TOTAL

5,00

5,00

20,00
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – NIT

ANEXO II
MODELO DE PROJETO

TÍTULO DO PROJETO
Deve representar de forma objetiva a ideia que pretende desenvolver no projeto. Todas as letras devem ser
MAIÚSCULAS e em NEGRITO

ÁREA DO CONHECIMENTO
Selecione a área do conhecimento

( ) Ciências Agrárias ( ) Ciências Biológicas ( ) Ciências Exatas e da Terra ( ) Ciências Humanas
( ) Ciências Sociais Aplicadas ( ) Linguística, Letras e Artes ( ) Ciências da Saúde

ÁREAS DE TECNOLOGIAS PRIORITÁRIAS
Tendo em vista as portarias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC nº
1.122/2020 e nº 1.329/2020, que definem as chamadas Áreas de Tecnologias Prioritárias para projetos de
pesquisa, de desenvolvimento de tecnologias e inovações para o período de 2020 a 2023, ASSINALE ABAIXO
01 (UMA) ÁREA DE TECNOLOGIA E, NO MÁXIMO, 02 (DOIS) DE SEUS RESPECTIVOS SETORES:
ÁREA DE TECNOLOGIA
PRIORITÁRIA
( ) TECNOLOGIAS
ESTRATÉGICAS

( ) TECNOLOGIAS
HABILITADORAS

( ) TECNOLOGIAS DE
PRODUÇÃO

( ) TECNOLOGIAS PARA O
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

( ) TECNOLOGIAS PARA
QUALIDADE DE VIDA

SETORES RESPECTIVOS
( ) Espacial;
( ) Nuclear;
( ) Cibernética;
( ) Segurança Pública e de Fronteira.
( ) Inteligência Artificial;
( ) Internet das Coisas;
( ) Materiais Avançados;
( ) Biotecnologia;
( ) Nanotecnologia.
( ) Indústria;
( ) Agronegócio;
( ) Comunicações;
( ) Infraestrutura;
( ) Serviços.
( ) Cidades Inteligentes;
( ) Energias Renováveis;
( ) Bioeconomia;
( ) Tratamento e Reciclagem de Resíduos Sólidos;
( ) Tratamento de Poluição;
( ) Monitoramento, prevenção e recuperação de desastres naturais e
ambientais;
( ) Preservação Ambiental.
( ) Saúde;
( ) Saneamento Básico;
( ) Segurança Hídrica;
( ) Tecnologias Assistivas.

PALMAS – TO
Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE
CAMPOS em 10/05/2022 09:27:44.
XXXX/2022
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TÍTULO DO PROJETO
1. EQUIPE EXECUTORA:
1.1 Nome completo do coordenador(a):
1.1.1 Curso/Câmpus de vinculação:
1.1.2 E-mail:
1.1.3 Telefone:
1.2 Nome completo do subcoordenador(a):
1.2.1 Curso/Câmpus de vinculação:
1.2.2 E-mail:
1.2.3 Telefone:
1.3 Demais membros da equipe (até quatro pessoas):
Nome completo

E-mail

Telefone

2. INTRODUÇÃO
Breve introdução sobre o projeto a ser desenvolvido abrangendo o estado da arte
sobre o tema de pesquisa. (No máximo 1 página). Descrever objetivamente, com o apoio da
literatura especializada, o problema, focalizando sua importância específica para o avanço
do conhecimento.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA
Apresentar a problemática da pesquisa com argumentos lógicos, claros e diretos que
justifiquem o desenvolvimento do projeto e a sua contribuição na resolução do(s)
problema(s) mencionado(s).

4. JUSTIFICATIVA
Indicar a relevância e pertinência da pesquisa em relação à problemática
mencionada no item anterior. Determinar qual a contribuição do projeto no desenvolvimento,
aperfeiçoamento ou estudo de viabilização de produtos, protótipos, processos, serviços,
sistemas ou modelos de negócios. Definir se envolve o projeto de pesquisa básica ou
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aplicada, e qual a sua contribuição social, econômica, ambiental, cultural, etc.
O projeto deverá explicitar o potencial inovador da proposta, compreendendo a
originalidade, mercado potencial e escalabilidade, bem como uma avaliação de riscos, que
considere a disponibilidade dos materiais necessários, tempo hábil para o desenvolvimento
da proposta, viabilidade técnica e concorrência.
5. OBJETIVOS
Descrições concretas do que está se pretendendo alcançar, ou seja, o propósito da pesquisa.
5.1 GERAL
5.2 ESPECÍFICOS

6. LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO
Indicar local no qual se pretende desenvolver o projeto de pesquisa.

7. MATERIAL E MÉTODOS ou METODOLOGIA
Material a ser utilizado e métodos a serem empregados na condução do projeto de pesquisa.
Considerar aspectos éticos exigidos pelo CEP e CEUA.
8. RESULTADOS E/OU PRODUTOS ESPERADOS
Resultados e/ou produtos que se pretendem alcançar pela pesquisa. É obrigatório indicar ao
menos um produto ou inovação. Estimar a repercussão e/ou impactos socioeconômicos,
educacionais, ambientais, histórico-culturais e políticos dos resultados esperados na solução
do problema focalizado. Previsão do público alvo a ser atingido.
9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ATIVIDADE
A
Ação 1 – Avaliação de umidade X
e temperatura do solo
Ação 2 - Avaliação controle de
vegetação espontânea
Ação
3
Análises
e
processamento dos dados
Ação 4 - Confecção de artigos

AGOSTO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023
Meses
S
O
N
D
J

X

F

X
X
X

X
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científicos,
relatórios
divulgação de resultados
Relatório Final

e
X

10. ORÇAMENTO SIMPLIFICADO
10.1 FONTE DE FINANCIAMENTO DO PROJETO
Recursos próprios da Unitins, captados por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT,
no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) por projeto aprovado.
10.2 MATERIAL DE CONSUMO
Discriminação

20
1

Valor
Unitário
13,00
96,00

1

130,00

130,00

1500

0,10

150,00
1.000,00
500,00
2.986,00

Unidade Quantidade

Papel para impressão (Ofício A4) Resma
Cartuchos preto para impressora
Un
HP 840
Cartuchos
colorido
para
Un
impressora HP 840
Sacos de papel
Un
Aquisição de Reagentes
Aquisição de Sementes
Total

Valor Total
260,00
96,00

11. POSSÍVEIS RISCOS
Indicar possíveis riscos que podem inviabilizar ou postergar o desenvolvimento do projeto,
por exemplo: dificuldade na aquisição/importação de algum material imprescindível para a
condução do projeto.

12. REFERÊNCIAS (seguir normas ABNT - NBR 6023)
Artigos em periódico:
OLIVEIRA, F.L.; SOUTO, S.M.; GUERRA, J.G.M. Efeito do sombreamento
em algumas leguminosas herbáceas perenes usadas com cobertura viva de solo.
Revista Agronomia, Seropédica, v. 35, n 1/2, p. 50-57, 2001.
Livro:
PERIN, A.; TEIXEIRA, M.G.; GUERRA, J.G.M. Avaliação inicial de algumas
leguminosas herbáceas perenes para utilização como cobertura viva
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permanente de solo. II. Amendoim forrageiro, Galáxia e Centrosema.
Seropédica: Embrapa Agrobiologia, dez. 1998. 6p. (Embrapa CNPAB.
Comunicado Técnico, 28).

Web:
CARAZZAI, E. H. Trump agora promete acabar com política que separa
famílias de refugiados. Folha de S. Paulo, São Paulo, 20 de jun. de 2018.
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/06/trump-agorapromete-acabar-com-politica-que-separa-familias-de-refugiados.shtml>. Acesso
em: 20 de jun. de 2018.
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REITORIA
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – NIT

ANEXO III
TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO DO BOLSITA
Declaro, para os devidos fins, que eu, NOME COMPLETO DO PROFESSOR, identidade Nº
XXXXXXXXX, CPF Nº XXX.XXX.XXX-XX, docente do Curso de Graduação de NOME
DO CURSO, Câmpus NOME DO CÂMPUS, tenho ciência das obrigações inerentes ao
Programa Mestres Empreendedores, da Universidade Estadual do Tocantins - Unitins,
conforme
EDITAL
DE
SELEÇÃO
PARA
O
PROGRAMA
MESTRES
EMPREENDEDORES - BOLSA NIT Nº 001/2022, e, nesse sentido, COMPROMETO-ME a
respeitar as seguintes cláusulas:
I.
Ter disponibilidade de carga horária para o desenvolvimento das atividades contidas no
cronograma de execução apresentado no ato da inscrição (Anexo II do edital supracitado – Modelo de
Projeto);
II.
Apresentar relatórios mensais e relatório final do projeto de pesquisa, conforme estabelecido
em edital;
III.
Comprometer-se, mesmo sob eventual desligamento do quadro de docente da Unitins, a
concluir o projeto;
IV.
Caso não sejam alcançados os objetivos formalizados no projeto (Anexo II - Modelo de
Projeto) ou não seja respeitado o prazo final estabelecido no cronograma do programa, o bolsista
deverá devolver o valor recebido à instituição.
V.
Em caso de desistência da bolsa ou desligamento da realização do projeto, o bolsista deverá
devolver os recursos investidos. O bolsista poderá sugerir um substituto ou comunicar com
antecedência o Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT, que buscará reposição ou encerrará o projeto.
Em caso de substituição, o bolsista está obrigado a entregar relatório das atividades desenvolvidas até
o momento da desvinculação, conforme o cronograma de execução apresentado no projeto de pesquisa
(Anexo II – Modelo de Projeto);
VI.
Nas publicações (resumos e/ou artigos) resultados do projeto, fazer referência à sua condição
de bolsista do programa, além de constar agradecimento à Unitins;
VII.
Possuir Currículo Lattes na plataforma do CNPq e mantê-lo atualizado;
VIII. Ser responsável por fraude ou plágio.
Estou ciente que o não atendimento a estas exigências e das normas e deveres previstas no EDITAL
DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA MESTRES EMPREENDEDORES - BOLSA NIT Nº
001/2022, implicará no cancelamento da bolsa e na restituição integral dos recursos em um prazo de
30 (trinta) dias a partir do comunicado. A situação acarretará no não recebimento do certificado de
participação no programa Mestres Empreendedores.

_________, _____de _____________2022
(assinatura)
____________________________
NOME COMPLETO DO PROFESSOR BOLSISTA
Identificar se é professor coordenador(a) ou subcoordenador(a)
Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS em 10/05/2022 09:27:44.
CPF
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REITORIA
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – NIT

ANEXO IV
TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
[Nome do Projeto submetido junto ao Edital de Seleção para o Programa Mestres

Empreendedores - Bolsa NIT Nº 001/2022]
Eu, [nome completo do professor], [solteiro/casado/separado], [empregado/servidor –
docente], vinculado ao [setor da UNITINS], [Câmpus ***], cédula de identidade n° ....., expedida no
dia .../.../..., em [local], CPF n° ......., residente à [rua/avenida, n°, apto, bloco, bairro, CEP, cidade,
estado], declaro:
Estou ciente de que são e serão tratados como confidenciais os dados, informações e
conhecimentos aportados para a execução do projeto [Nome do Projeto], doravante denominado
PROJETO, bem como os resultados gerados na execução do mesmo, durante e após a sua vigência,
bem como todos os assuntos relacionados à pesquisa.
Será considerado, sem limitar-se ao conceito aqui expresso:
DADO: o elemento ou quantidade que servir de base à resolução de um problema; os números de uma
amostra que têm as características definidas por um subconjunto do domínio de uma variável aleatória
ou não; resultados de exames, testes, ensaios;
INFORMAÇÃO: o conjunto de dados logicamente concatenados para esclarecimentos acerca de
procedimento para utilização do conhecimento;
CONHECIMENTO: o saber científico ou tecnológico, domínio teórico e/ou prático, porém referido
especificamente ao Projeto;
TECNOLÓGICO: o conjunto de instrumentos, métodos e processos específicos; o estudo sistemático
das matérias-primas e dos procedimentos e equipamentos técnicos necessários para a transformação
das matérias-primas em produto industrial;
PROJETO: o conjunto de atividades visando gerar conhecimento ou informação ou dado, cujo
resultado esperado é um produto, processo novo ou melhoria de um processo para aplicar na indústria;
poderá ser uma inovação, por isso “confidencial”.
A confidencialidade implica a obrigação de não divulgar ou repassar dados, informações
e conhecimentos a terceiros não-envolvidos no Projeto, pelo período de 10 (dez) anos, ficando sujeito
às sanções das Leis 9.279/96, art. 195, e 9.609/98, art. 12.
Na Unitins, o Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT é o órgão competente para fornecer
a autorização para divulgação na ausência ou impedimento do(a) coordenador(a) do Projeto.
Não serão tratados como confidenciais os dados, informações e conhecimentos nas
seguintes situações e/ou condições:
1) quando se tornarem de conhecimento geral pela publicação de pedido de patente ou registro
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público;
2) quando a divulgação se tornar necessária:
2.1) para obtenção de autorização governamental para comercialização dos resultados de projeto;
2.2) quando exigida por lei ou quando necessária ao cumprimento de determinação judicial e/ou
governamental;
2.3) nos casos previstos nos itens “2.1 e 2.2” e requerer segredo no seu trato judicial e/ou
administrativo.
Quando algum resultado do Projeto, ao amparo deste termo, for objeto de tese,
dissertação, monografia, trabalho de conclusão de curso, poderá haver defesa perante banca, em
regime fechado, ou acesso aos documentos do Projeto, mediante assinatura de termo de sigilo, e
mediante autorização do(a) coordenador(a) do Projeto e do NIT da Unitins.
Qualquer exceção à confidencialidade prevista neste termo, somente será possível com a
anuência prévia do(a) coordenador(a) do Projeto e autorização prévia do NIT da Unitins.
O docente acata, desde a assinatura deste termo, a Comarca de Palmas da Justiça Estadual
para dirimir quaisquer dúvidas ou divergências resultantes deste instrumento, frente à Unitins.

Palmas, __ de ___________de 2022.

(assinatura)
____________________________
NOME COMPLETO DO PROFESSOR
Identificar se é professor coordenador(a) ou subcoordenador(a)
CPF
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REITORIA
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – NIT

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA MESTRES
EMPREENDEDORES – BOLSA NIT Nº 001/2022

ANEXO V
RELATÓRIO MENSAL
INSTRUÇÕES:






Primeiramente salve este formulário em seu computador;
Em seguida, preencha os tópicos abaixo com as informações pertinentes;
Lembre-se que o relatório mensal deve apresentar todas as atividades desenvolvidas durante o mês
em questão;
Após, gerar uma versão em PDF deste arquivo, que deverá ser enviado ao e-mail do Núcleo de
Inovação Tecnológica – NIT pelo seguinte endereço eletrônico: nit@unitins.br;
Utilize Fonte Times New Roman 11, espaço 1,15 e parágrafo justificado.

ATENÇÃO: Estas instruções deverão ser removidas após o preenchimento deste documento.

1. MÊS DE ABRANGÊNCIA DESTE RELATÓRIO: _____________
2. TÍTULO DO PROJETO: ____________________________________________________
3. EQUIPE EXECUTORA:
3.1 Nome completo do coordenador(a):
3.1.1 Curso/Câmpus de vinculação:
3.1.2 E-mail:
3.1.3 Telefone:
3.2 Nome completo do subcoordenador(a):
3.2.1 Curso/Câmpus de vinculação:
3.2.2 E-mail:
3.2.3 Telefone:
3.3 Demais membros da equipe (até quatro pessoas):
Nome completo

E-mail

Telefone
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4. CONSIDERANDO OS OBJETIVOS PROPOSTOS, O PLANO DE TRABALHO E O
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO, DESCREVER DETALHADAMENTE
AS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRANGÊNCIA DESTE
RELATÓRIO.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. O(A) COORDENADOR ENCONTROU DIFICULDADES NO DESENVOLVIMENTO
DO PROJETO DURANTE O RESPECTIVO MÊS? EM CASO AFIRMATIVO,
DESCREVÊ-LAS, ASSIM COMO O QUE FOI FEITO NA TENTATIVA DE SANÁ-LAS.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. EM RELAÇÃO ÀS ATIVIDADES PREVISTAS E AS REALIZADAS, O
COORDENADOR TEVE A NECESSIDADE DE ADEQUAR ALGUM RESULTADO
PREVISTO? EM CASO POSITIVO, INFORMAR QUE RESULTADO PRECISOU SER
ADEQUADO.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS (apresentar títulos e fontes)
Local, data

(Assinatura)
NOME COMPLETO DO(A) COORDENADOR(A) DO PROJETO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

(Assinatura)
NOME COMPLETO DO(A) SUBCOORDENADOR(A) DO PROJETO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
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REITORIA
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – NIT

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA MESTRES
EMPREENDEDORES – BOLSA NIT Nº 001/2022
ANEXO VI
RELATÓRIO FINAL

INSTRUÇÕES:






Primeiramente salve este formulário em seu computador;
Em seguida, preencha os tópicos abaixo com as informações pertinentes;
Lembre-se que o relatório final representa o panorama geral de execução do projeto, logo, deve conter
todas as atividades realizadas e resultados alcançados ao longo dos 7 (sete) meses de BOLSA NIT;
Após, gerar uma versão em PDF deste arquivo, que deverá ser enviado ao e-mail do Núcleo de
Inovação Tecnológica – NIT pelo seguinte endereço eletrônico: nit@unitins.br;
Utilize Fonte Times New Roman 11, espaço 1,15 e parágrafo justificado.

1. MÊS DE ABRANGÊNCIA DESTE RELATÓRIO: _____________
ATENÇÃO: Estas instruções deverão ser removidas após o preenchimento deste documento.

2. TÍTULO DO PROJETO:_____________________________________________________
1. EQUIPE EXECUTORA:
1.1 Nome completo do coordenador(a):
1.1.1 Curso/Câmpus de vinculação:
1.1.2 E-mail:
1.1.3 Telefone:
1.2 Nome completo do subcoordenador(a):
1.2.1 Curso/Câmpus de vinculação:
1.2.2 E-mail:
1.2.3 Telefone:
1.3. Demais membros da equipe (até quatro pessoas):
Nome completo

E-mail

Telefone

2. RESUMO DO PROJETO
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. DESCREVER DETALHADAMENTE, COM BASE NOS OBJETIVOS PROPOSTOS, AS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS DURANTE O
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. O(A) COORDENADOR ENCONTROU DIFICULDADES NO DESENVOLVIMENTO
DO PROJETO? EM CASO AFIRMATIVO, DESCREVÊ-LAS, ASSIM COMO O QUE FOI
FEITO NA TENTATIVA DE SANÁ-LAS.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. EM RELAÇÃO ÀS ATIVIDADES PREVISTAS E AS REALIZADAS, O
COORDENADOR TEVE A NECESSIDADE DE ADEQUAR ALGUM RESULTADO
PREVISTO? EM CASO POSITIVO, INFORMAR QUE RESULTADO PRECISOU SER
ADEQUADO.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. EM RELAÇÃO AOS OBJETIVOS E RESULTADOS PACTUADOS NO INÍCIO DO
PROJETO, O COORDENADOR IDENTIFICOU A NECESSIDADE DE ALGUMA
REPACTUAÇÃO? CASO TENHA ENCONTRADO, INFORME QUAIS PACTUAÇÕES
SÃO INDICADAS JUNTAMENTE COM O EMBASAMENTO DA NECESSIDADE (AS
SUGESTÕES DE REPACTUAÇÃO SERÃO ANALISADAS POR COMISSÃO DESIGNADA
PELO NIT E O PARECER FAVORÁVEL/DESFAVORÁVEL SERÁ ENVIADO AO
COORDENADOR DA SOLICITAÇÃO).
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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7. LISTAR E DESCREVER OS PRINCIPAIS PRODUTOS GERADOS DURANTE A
EXECUÇÃO DO PROJETO.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8. CONCLUSÃO COM BASE NO QUE FOI DESENVOLVIDO, INCLUSIVE EM TERMOS
DE ENTREGA DOS PRODUTOS GERADOS.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (apresentar títulos e fontes)

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Local, data

(Assinatura)
NOME COMPLETO DO(A) COORDENADOR(A) DO PROJETO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

(Assinatura)
NOME COMPLETO DO(A) SUBCOORDENADOR(A) DO PROJETO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
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