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Edital Nº 11/2021, de 27 de outubro de 2021

CHAMADA PARA PROPOSTAS DE PROJETOS DE INOVAÇÃO NAS ÁREAS DE
ENSINO,  PESQUISA E EXTENSÃO

A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA BAIANO (PROPES/IF Baiano), no uso de suas atribuições legais e baseada no Programa

Ins tucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica do IF Baiano, conforme Resolução Nº 03, de 23 de abril de 2010,

Resolução Nº 06, de 29 de março de 2011, Resolução Nº 20, de 18 de junho de 2013, Resolução Nº 69 de junho de

2020 e Resolução Nº 73 de 2020, e, considerando a Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004) e o Novo Marco Legal de

Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243/2016 e Decreto 9283/2018) e a Lei de Criação dos Ins tutos Federais

(Lei nº 11.892/2008), que estabelece como obje vo dos Ins tutos Federais realizar pesquisas aplicadas,

es mulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus bene cios à comunidade,

torna pública esta Chamada Interna com as normas para a concessão de bolsas de Iniciação Tecnológica para o

Ensino Médio, em conformidade às normas do Programa de Bolsas de Iniciação Tecnológica do IF Baiano,

des nadas a alunos de ensino médio.

1.    OBJETIVOS DA CHAMADA

1.1 O Programa Ins tucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica para o Ensino Médio (IC-EM) tem por obje vo

apoiar e incen var os pesquisadores do IF Baiano que par cipem de projetos cooperados de pesquisa,

desenvolvimento e/ou inovação (P&D&I) de tecnologia, produto, serviço ou processo.

1.2 Apoiar projetos de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação que apresentem aderência às áreas de

tecnologias prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e os projetos de

pesquisa básica, de humanidades e de ciências sociais que, diante de sua caracterís ca essencial e transversal,

contribuam para o desenvolvimento das áreas estabelecidas pelas Portarias nº 1.122, de 19 de março de 2020,

alterada pela Portaria nº 1.329, de 27 de março de 2020.

1.3 De acordo com a Lei nº 10.973/2004, as propostas devem estar voltadas à inovação e à pesquisa cien fica e

tecnológica no ambiente produ vo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e

ao desenvolvimento do sistema produ vo nacional e regional do país. Desta forma serão desconsiderados projetos

que não envolvam desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo voltados ao ambiente produ vo e



social.

1.4 Contribuir para a formação educacional, profissional e cidadã, proporcionada pelas experiências dos discentes

com a par cipação em projetos de pesquisa e inovação, incen vando a permanência do estudante na ins tuição.

1.5 Oportunizar maior democra zação do saber, fortalecendo a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e

Extensão.

1.6 Para fins deste edital considera-se:

Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produ vo e social que resulte em novos

produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou caracterís cas a

produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efe vo ganho de qualidade ou

desempenho (Lei nº 10.973/2004, art. 2º inciso IV).

2.    APRESENTAÇÃO DA CHAMADA E ENVIO DA PROPOSTA

2.1 A presente Chamada Interna selecionará 01 (uma) proposta, podendo selecionar mais um projeto caso haja

disponibilidade orçamentária, seguindo a ordem de classificação das propostas aprovadas.

2.2 Para a proposta aprovada, será concedida 01 (uma) bolsa de Iniciação Tecnológica (IT), pelo prazo de até 12

(doze) meses, conforme período de duração do projeto, podendo ser indicados os(as) discentes regulares dos

cursos integrados e subsequentes do IF Baiano, campus Itape nga.

2.3 As bolsas terão início a par r da vigência do projeto.

2.4 O valor mensal da bolsa de Iniciação Tecnológica concedida pelo campus é de R$ 100,00 (cem reais).

2.5 Em nenhuma hipótese, um mesmo projeto poderá ser contemplado em diferentes Editais/Chamadas Internas

do IF Baiano/Itape nga.

2.6 Poderão submeter propostas a este edital, na condição de coordenador, servidores efe vos ou subs tutos

(desde que estejam vinculados à Ins tuição até o término do projeto) e a vos do quadro permanente do

IFBAIANO, campus Itape nga. Cada servidor poderá par cipar de apenas uma submissão a este Edital.

2.6.1 Poderá par cipar como colaborador, outro servidor desde que atenda às mesmas condições citadas acima.

2.7 Cada proposta deverá contemplar apenas 1 (um) bolsista e até 3 voluntários, sendo exigida para cada um deles,

a responsabilidade de ao menos uma a vidade ao longo do projeto.

2.8 Não serão aceitas propostas subme das por qualquer outro meio, tampouco após o prazo final de

recebimento. Assim, recomenda-se o envio das propostas com antecedência, uma vez que o IF Baiano, campus

Itape nga, não se responsabiliza por propostas não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos.

2.9 A efe vação da inscrição implica a aceitação tácita das condições fixadas para a realização deste processo

sele vo, não podendo, portanto, o(a) candidato(a), sob hipótese alguma, alegar desconhecimento das normas

estabelecidas na presente Chamada Interna.

2.10 Constatado o envio de propostas idên cas, por proponentes dis ntos(as), todas serão desclassificadas.

2.11 A submissão a este edital deve ser feita via SUAP, mediante preenchimento de todos os formulários

disponíveis para efeito de inscrição.

3.    DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS ITENS FINANCIÁVEIS

3.1 Este edital contará com recurso orçamentário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), advindo do Programa de

Trabalho nº L20RLP20PEJ, elemento de despesa nº 339000, fonte de recurso nº 8100000000; PTRES nº 170832,

sujeito a disponibilidade do orçamento de 2021, des nado à proposta aprovada.

3.2 Os recursos da presente Chamada Interna serão des nados ao financiamento de itens de custeio, que serão

incluídos no orçamento do projeto, compreendendo:

I    - material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, so ware, instalação,

recuperação e manutenção de equipamento (com comprovação por nota fiscal);



II    - serviços de terceiros(as) – pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção, de recuperação e de

serviços de terceiros(as), pessoa sica ou jurídica, de caráter eventual. Qualquer pagamento a pessoa sica deve

ser realizado de acordo com a legislação em vigor, de forma a não estabelecer vínculo emprega cio;

III    - passagens (com comprovação por bilhete aéreo ou rodoviário); IV - hospedagem e alimentação (com

comprovação por nota fiscal).

3.3 Os recursos da presente Chamada Interna também poderão ser des nados ao financiamento de itens

permanentes, que compreende materiais com durabilidade superior a dois anos.

4.    ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO EDITAL

4.1 O (A) candidato(a) à bolsa deve atender aos seguintes requisitos mínimos:

I    - estar regularmente matriculado(a) em cursos integrados ou subsequente do IF Baiano;

a) O(A) orientador(a) do projeto deverá encaminhar a solicitação à Coordenação de Pesquisa do campus com

Comunicação interna, via o cio, solicitando deferimento da subs tuição, informando a jus fica va, com as devidas

anuência e ciência do(a) bolsista, contendo data (dia, mês e ano) a ser rescindida a bolsa;

b)  A Coordenação de Pesquisa do campus emi rá um o cio deferindo a subs tuição, desde que a jus fica va seja

plausível e o(a) novo(a)bolsista não seja concluinte.

II    - poder dedicar 12 (doze) horas semanais às a vidades do projeto;

III - não ser beneficiado(a) por outra bolsa de qualquer natureza, estágio ou vínculo emprega cio, durante a

vigência da bolsa, exceto bolsas de programas sociais, de auxílio-moradia ou similar, ou ofertadas pela ins tuição

de vínculo (estudantes atendidos pela Polí ca de Assistência Estudan l do IF Baiano – Resolução Nº 13, de 10 de

maio de 2013);

IV- não ser cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade do(a) orientador(a), até o

terceiro grau, respeitando-se os princípios é cos e os conflitos de interesse;

V  - possuir frequência acadêmica igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento);

VI - estar apto(a) a completar o período de vigência do projeto. Caso haja necessidade de subs tuição do bolsista,

esta poderá ser realizada uma única vez, mediante pleito do(a) orientador(a).

a) A subs tuição poderá ser feita em caso de descumprimento do discente quanto à assiduidade nas a vidades do

projeto ou à pedido do próprio bolsista.

4.2  O (A) candidato(a) proponente deve atender aos seguintes requisitos mínimos:

I    - acompanhar o(a)bolsista na apresentação dos resultados da pesquisa no evento anual de Iniciação Cien fica

da PROPES;

II    - acompanhar todas as a vidades do(a) bolsista e do(a) voluntário(a), orientando-os(as) na elaboração dos

relatório técnico final;

III    - encaminhar, à Coordenação de Pesquisa do campus, os relatório técnico final do(a) bolsista e do(a)

voluntário(a), com a devida avaliação, nos prazos estabelecidos nesta Chamada Interna;

IV    - fiscalizar a frequência e o desempenho do(a) bolsista, solicitando imediatamente a rescisão da bolsa à

Coordenação de Pesquisa do campus, em caso de bolsista faltoso(a) ou que apresente dificuldades em realizar as

a vidades propostas, ou que tenha concluído seu curso;

V    - não permi r e nem solicitar que o(a) bolsista exerça a vidades que não estejam vinculadas diretamente com a

pesquisa na qual está inserido(a), como, por exemplo, apoio administra vo ou operacional;

VI - fazer referência ao apoio do IF Baiano em qualquer material de divulgação da pesquisa vinculada à bolsa

concedida.

VII -   Em caso de impedimento ou de afastamento do(a) coordenador(a), este (a) deverá indicar um subs tuto(a) à

Coordenação de Pesquisa do campus, por meio de o cio e acompanhado da documentação do(a) novo(a)

orientador(a), listada no item 7.4, além de atender aos critérios previstos no item 4.2 da presente Chamada.

VIII- O proponente não poderá ter pendências na COPES ou na PROPES.



5.    DO CRONOGRAMA DO EDITAL

5.1    As propostas podem ser encaminhadas em fluxo con nuo conforme as seguintes etapas:

Etapas Datas

1. Lançamento da Chamada Interna 27/10/2021

2. Impugnação da Chamada Interna 28 e 29/10/2021

3. Inscrição e Submissão de propostas 01/11/2021

4. Homologação das inscrições 02/12/2021

5. Período de recurso da homologação 03/12/2021

6. Homologação final das inscrições 06/12/2021

7. Resultado preliminar 13/12/2021

8. Recurso para resultado preliminar 14/12/2021

9. Resultado final 16/12/2021

10. Entrega da documentação a divulgar

5.2 A interposição de recurso a qualquer etapa prevista no cronograma deve ser feita via SUAP, na opção

“Interposição de recurso”. Os (As) proponentes poderão interpor somente um recurso a cada etapa desta chamada

interna; caso o(a) proponente venha a interpor mais de um, será considerada o primeiro recurso interposto.

5.2.1 Caberá a Comissão de avaliação dessa Chamada Interna decidir pelo deferimento ou não de recursos contra

a avaliação.

5.2.2 A nota poderá aumentar ou diminuir, a depender da nova avaliação

5.2.3 Caso deferido recurso contra a nota de uma das avaliações da proposta, o projeto poderá ser encaminhado

para um novo avaliador, excluindo a avaliação contestada.

5.2.4 Recursos contra itens específicos de uma avaliação serão considerados como recursos contra toda a avaliação

contestada.

6.    ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 Após avaliação técnica, serão homologadas as propostas que atenderem os itens 1 e 2, desta Chamada Interna.

6.2 As propostas subme das serão avaliadas por membros desta Comissão, cons tuída conforme Portaria nº

29/2021.

6.3 Membros da Comissão de elaboração deste Edital não poderão submeter propostas a esta Chamada.

6.4 A proposta será avaliada conforme Barema a seguir estabelecido para priorização das propostas, obtendo nota

de 0 (zero) a 100,00 (cem) pontos.

BAREMA

Tópicos avaliados na proposta de trabalho subme da:

Relevância do projeto (0 a 10)



Aspectos estruturais do projeto (qualidade técnico-cien fica): avaliam-se, em conjunto, os

aspectos formais e linguís cos da concepção do projeto: resumo, introdução, jus fica va,

fundamentação teórica atualizada, obje vo geral, metodologia, acompanhamento e

resultados esperados – a clareza, a coesão e a coerência, a correção de linguagem, a

per nência, a atualidade das fontes, a organicidade a acurácia de sua apresentação (0 a

15)

Exequibilidade (0 a 10)

Caráter inovador (0 a 20)

Impacto social como instrumento de mudanças que melhorem a qualidade de vida do

público- alvo (0 a 15)

Interdisciplinaridade (0 a 10)

Disseminação dos resultados (0 a 10)

Potencial de geração de trabalho, renda, produtos, tecnologias, processos, etc (0 a 10)

6.5    Em caso de empate, serão considerados como critérios de desempate, nesta ordem: I- proponente com maior

tempo de atuação na Ins tuição;

II- idade.

7.    DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CONTRATAÇÃO

7.1 A divulgação dos resultados será feita através do SUAP, podendo ser acompanhada no site do campus. É de

responsabilidade do coordenador da proposta selecionada acompanhar as datas e todas as etapas do processo.

7.2 O envio da documentação para implantação da bolsa e para pagamento do Recurso financeiro será realizado

por meio do SUAP.

7.3 O resultado do julgamento das propostas será divulgado na página ins tucional do IF Baiano, campus

Itape nga, na data prevista no cronograma apresentado no item 5 desta Chamada Interna, cabendo aos(às)

candidatos(as) a inteira responsabilidade de informar-se sobre todas as etapas do processo.

7.4. É de responsabilidade do(a) proponente anexar todos os documentos solicitados no item a seguir, no quadro –

Documentação para cadastro do(a) bolsista e pagamento de Recurso financeiro.

7.5 A documentação listada abaixo deve ser enviada, em formato pdf e arquivo único, após aprovação da proposta.

Documentação para cadastro do(a) bolsista e pagamento do Recurso financeiro

1 – Cópia do currículo do(a) proponente (atualizado e re rado da Plataforma La es);



2 – Documento contendo dados bancários:

Agência bancária e o número da conta corrente (incluindo os dígitos

verificadores) do proponente, de qualquer banco. Ou,

Agência bancária e o número da conta poupança (incluindo os dígitos

verificadores) do proponente do Banco do Brasil – 001 ou Caixa Econômica

Federal.

3 – Cadastro do(a) bolsista (preenchido com os dados cadastrais do(a) discente);

4 – Cópia do documento de iden dade atualizado do(a) candidato(a) à bolsa;

5 – Cópia do CPF do(a) candidato(a) à bolsa;

6a – Em caso de discente de primeiro ano, declaração do(a) proponente

responsabilizando-se pela indicação do(a) bolsista, informando sua frequência e seu

desempenho;

6b – Para discente do segundo ano em diante, Histórico Escolar do(a) candidato(a) à

bolsa, emi do pelos sistema vigente (SUAP);

7 – Cópia de extrato de conta em nome do(a) candidato(a), contendo os números da

agência e da conta-corrente ou poupança incluindo os dígitos verificadores;

8 – Termo de sigilo e confidencialidade devidamente assinado pelas partes envolvidas;

9 – Termo de compromisso do(a) bolsista;

10 – Declaração de responsabilidade.

7.6    As propostas com documentação incompleta ou a inexa dão das declarações, as irregularidades de

documentos, ou outras de qualquer natureza que não atendam às exigências desta Edital e/ou infrinjam as normas

estabelecidas na presente Chamada Interna ocorridas em qualquer fase do processo, desclassifica

automa camente o(a) candidato(a).

8.    PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

8.1 Nenhum(a) professor(a), pesquisador(a), servidor(a) técnico(a)-administra vo(a), técnico(a), aluno(a),

estagiário(a), visitante ou colaborador(a), que tenha vínculo permanente ou eventual com o IF Baiano e/ou que

desenvolva trabalho de pesquisa em suas dependências, revelará qualquer informação confidencial que possa ter

ob do sobre linhas e assuntos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da ins tuição.

8.2 A obrigação de manter segredo, de que trata este item desta Chamada Interna, estende-se a todo o pessoal

envolvido no desenvolvimento da criação até decorrido todo o processo do depósito de pedido da propriedade

intelectual, assegurando a proteção jurídica.

8.3 Caso o projeto desenvolvido resulte em patente de invenção, em modelo de u lidade, em desenho industrial,

em registro de so ware ou em qualquer outra forma que exija proteção da propriedade intelectual, ele deve ser

registrado por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), vinculado à PROPES, respeitando-se a Lei Federal

de Inovação Nº 10.973/04 e suas regulações, e a Lei Estadual de Inovação Nº 11.174/09.

8.4 O NIT poderá auxiliar os(as) pesquisadores(as) na busca por anterioridade dos temas objetos dos seus

respec vos projetos, a fim de nortear a iden ficação de processos ou de produtos inovadores.

8.5 Para esclarecimentos sobre os trâmites necessários para a proteção das invenções, o NIT poderá ser

consultado.

9.    DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



Para fins de prestação de contas, será aceito o Relatório de Prestação de Contas conforme modelo disponibilizado

neste Edital.

9.1 O relatório deverá ser subme do pelo coordenador do projeto em até 2 (dois) meses após o término do

projeto.

9.2 Para a prestação de contas financeira, o(a) orientador(a) do projeto deverá:

I    - relacionar os documentos de despesas na Tabela de prestação de contas – Relação de pagamentos, por ordem

crescente de data;

II    - reunir todos os documentos de despesas originais por ordem crescente de data, afixados em folha tamanho

A4; a(s) nota(s) fiscal(is) deve(m) estar devidamente atestada(s) pelo(a) coordenador(a) do projeto, conforme

Instrução Norma va Nº 23/2020;

9.3 Os documentos rela vos à prestação de contas técnica e financeira deverão ser apresentados em duas versões,

sica e digitalizada, sendo que:

I    - a versão sica, com documentos originais, deve ser entregue na Coordenação de Pesquisa do campus;

II    - a versão digitalizada deve ser subme da pelo(a) orientador(a)/coordenador(a) do projeto, via SUAP.

9.4 Recolher o saldo não u lizado, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), disponível na página

h p://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp;

9.4.1 Anexar a Guia de Recolhimento da União (GRU) do saldo não u lizado e o respec vo comprovante de

pagamento.

10.    DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1  A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, por mo vo de

interesse público, exigência legal ou disponibilidade financeira e orçamentária, em decisão fundamentada.

10.2    Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão organizadora deste Edital.

10.3 Dúvidas ou outras questões rela vas ao edital devem ser enviadas ao e-mail inova.itape nga@i aiano.edu.br

Itape nga, 27 de outubro de 2021
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