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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Edital n° 41/2019/PRPIPG/Reitoria 
Retificação do Edital nº 40/2019/PRPIPG/Reitoria 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO PARA INOVAÇÃO 

EDITAL DE BOLSAS PARA O OBSERVATÓRIO DA INOVAÇÃO 

 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (PRPIPG) do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve, por 
meio deste instrumento, RETIFICAR o Edital nº 40/2019, de inscrições de propostas voltadas ao 
desenvolvimento científico, tecnológico e social, e em conformidade com as Resoluções AR nº 
03/2018 e CS nº 134/2015 do IFPB e com a Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação), art. 16, §1º, VII, 
torna pública a abertura de inscrições de propostas de projetos com ênfase no desenvolvimento 
tecnológico e inovador. 

 

Onde se lê: 
 
1. DOS OBJETIVOS: O presente edital tem por objetivo selecionar bolsistas estudantes do Programa 

de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 

(PROFNIT), em nível Stricto Sensu de Mestrado Profissional, para dar apoio ao NIT do IFPB na 

avaliação e classificação dos resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa relacionados 

aos processos de Inovação, da Pesquisa e da Extensão Tecnológica, na avaliação de solicitação de 

inventor independente, na análise de conveniência e promoção da proteção das criações desenvolvidas 

no IFPB e no processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da 

instituição. As atividades previstas neste Edital relacionam-se diretamente aos conhecimentos na área 

de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, constituindo-se, pois, uma oportunidade 
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para a ampliação da teoria estudada em âmbito prático.  

 

Leia-se: 
 

1. DOS OBJETIVOS: O presente edital tem por objetivo selecionar bolsistas estudantes de 

programas de pós-graduação na área Inovação, em nível Stricto Sensu de Mestrado Profissional, 

para dar apoio ao NIT do IFPB na avaliação e classificação dos resultados decorrentes de atividades 

e projetos de pesquisa relacionados aos processos de Inovação, da Pesquisa e da Extensão 

Tecnológica, na avaliação de solicitação de inventor independente, na análise de conveniência e 

promoção da proteção das criações desenvolvidas no IFPB e no processamento dos pedidos e a 

manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição, relacionados às áreas de 

engenharias e áreas correlatas. As atividades previstas neste Edital relacionam-se diretamente aos 

conhecimentos na área de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, constituindo-se, 

pois, uma oportunidade para a ampliação da teoria estudada em âmbito prático. 

 
Onde se lê: 
 

2.1.1. Do orientador técnico 

a. Ser servidor público efetivo ativo, docente do Programa de Pós-Graduação em Propriedade 
Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT) com titulação de 
Doutor, e ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq até a data limite de submissão 
do projeto; 
 

Leia-se: 

2.1.1. Do orientador técnico 

a. Ser servidor público efetivo ativo, docente de programas de pós-graduação na área direta em 
Inovação, nível stricto sensu, com titulação de Doutor, e ter currículo atualizado na 
Plataforma Lattes do CNPq até a data limite de submissão do projeto; 

 
  (...) 
 

n. Não ocupar cargo de função gratificada ou direção no âmbito do IFPB. 
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Onde se lê: 

 

2.1.2. Do supervisor técnico 

Leia-se: 

2.1.2. Do supervisor técnico 

 (...) 

o. Não ocupar cargo de função gratificada ou direção no âmbito do IFPB. 

 

Onde se lê: 

2.1.3. Do aluno bolsista 

 

a. Estar regularmente matriculado e ativo no Programa de Pós-Graduação em Propriedade 
Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT) no IFPB. 

 
 
Leia-se: 
 

2.1.3. Do aluno bolsista 

 

a. Estar regularmente matriculado e ativo em programas de pós-graduação na área Inovação, nível 
stricto sensu, no IFPB. 
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Onde se lê: 
 

8. DO CRONOGRAMA 

Lançamento do Edital 15/08/2019 

Período de inscrição 15 à 25/2019 

Resultado Preliminar da Análise dos Currículos 27/08/2019 

Interposição de recurso referente ao Resultado da Análise de Currículos 28/08/2019 

Resultado da análise dos recursos e resultado final da Análise de Currículos 29/08/2019 

Entrevistas com os candidatos classificados na Etapa anterior 03/09/2019 

Resultado Preliminar das Entrevistas 04/09/2019 

Interposição de recursos referente ao Resultado Preliminar das entrevistas 05/09/2019 

Resultado da análise dos recursos / Resultado final das entrevistas / 
Resultado final do processo de seleção 

06/09/2019 

Início das atividades  09/09/2019 
 

Leia-se: 

8. DO CRONOGRAMA 

Lançamento do Edital 15/08/2019 

Período de inscrição 15 à 25/2019 

Resultado Preliminar da Análise dos Currículos 27/08/2019 

Interposição de recurso referente ao Resultado da Análise de Currículos 28/08/2019 

Resultado da análise dos recursos e resultado final da Análise de Currículos 29/08/2019 

Entrevistas com os candidatos classificados na Etapa anterior 09/09/2019 

Resultado Preliminar das Entrevistas 10/09/2019 

Interposição de recursos referente ao Resultado Preliminar das entrevistas 11/09/2019 

Resultado da análise dos recursos / Resultado final das entrevistas / 
Resultado final do processo de seleção 

12/09/2019 

Início das atividades  16/09/2019 

Fim das atividades 15/09/2020 

 

João Pessoa, 21 de agosto de 2019 
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