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PROPOSTA DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES  

(Edital Integrado de Pesquisa e Extensão nº 1/2020/GR/IFPE) 

 

1 – Qual é o tipo de produto(s) proposto(s) em seu projeto? Obs.: marcar apenas um. 

(   ) Equipamentos e dispositivos para tratamento e diagnóstico da Covid-19; 

(   ) Tecnologias para a melhoria dos serviços de informação, acesso, acolhimento, assistência e gestão do 

SUS, propondo inovações para a organização dos serviços e unidades de saúde; 

(  ) Tecnologias inovadoras propondo soluções às consequências dos impactos sociais e econômicos 

decorrentes da pandemia, como a dificuldade de acesso a alimentos, o isolamento social, os problemas 

emocionais, a logística, a educação on-line, a comunicação, entre outros; 

(   ) Desenvolvimento de equipamentos de monitoramento e triagem presencial; equipamentos de auxílio a 
triagem; desenvolvimento de soluções inovadoras com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) / 
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs).  

2 – Palavras-chave que descrevam o(s) produto(s) proposto(s): 

3 – Descrição detalhada da metodologia de desenvolvimento/construção do(s) produto(s) proposto(s): 

4 - Qual é o DIFERENCIAL da tecnologia proposta em relação às existentes? Obs.: recomenda-se apresentar, 

minimamente, um levantamento bibliográfico sobre o(s) produto(s) proposto(s), baseando-se em artigos 

científicos, bases de patentes ou outros meios cientificamente reconhecidos, apresentando as vantagens da 

solução proposta frente às citadas. 

5 – Quais áreas estratégicas têm alinhamento com o(s) produto(s) proposto(s)? (para saber quais são as áreas 

estratégicas do MCTIC, verificar as Portarias nº 1.122, de 19 de março de 2020, e nº 1.329, de 27 de março 

de 2020, ambas do MCTIC).



 

6 – Existem empresas potenciais que tenham interesse em produzir o(s) produto(s) em larga escala? Cite 

quais. Há comprovação de interesse por parte das empresas citadas? 

 

7 – Qual(is) estratégia(s) pode(m) ser adotada(s) para permitir que o(s) produto(s) possa(m) ser replicado(s) 

por empresas ou outras instituições da RFEPCT? 

 

8 – Qual é o nível de desenvolvimento tecnológico esperado para o(s) produto(s) a ser(em) entregue(s) pelo 

projeto proposto?  

(    ) NÍVEL 1 - Apresentação dos princípios básicos da solução proposta 

 

(  ) NÍVEL 2 - Prova de conceitos da solução proposta, através de modelagem, simulações ou 

experimentações, sem a necessidade de entrega de protótipo 

 

(   ) NÍVEL 3 - Prova de conceitos da solução proposta tal como o NÍVEL 2, com a construção de 

protótipo que possa ser testado em escala laboratorial 

 

(    ) NÍVEL 4 - Entrega de protótipo que possa ser testado em ambiente real controlado
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ORÇAMENTO DETALHADO DE CUSTEIO E/OU CAPITAL 

(Edital Integrado de Pesquisa e Extensão nº 1/2020/GR/IFPE) 

Título do projeto: 

Coordenador/a do projeto: 

Campus do/a coordenador/a: 

1. Descrição das Despesas com Material de Consumo (MC) 

Descrição Quant. Valor Unitário Valor Total (R$) 

        

        

        

Subtotal MC:   

2. Serviços de Terceiros Pessoa Física (PF) 

Descrição Quant. Valor Unitário Valor Total (R$) 

        

        

        

Subtotal PF:   



 

3. Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (PJ) 

Descrição Quant. Valor Unitário Valor Total (R$) 

        

        

        

Subtotal PJ:   

TOTAL CUSTEIO (MC + PF + PJ):   

4. Descrição das Despesas com Material Permanente (MP) 

Descrição Quant. Valor Unitário Valor Total (R$) 

        

        

        

TOTAL MP:   

TOTAL GERAL DO SUBPROJETO (MC + PF + PJ + MP):   
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ANUÊNCIA DA GESTÃO E DA COORDENAÇÃO DO PROJETO 

(Edital Integrado de Pesquisa e Extensão nº 1/2020/GR/IFPE) 
  

Eu, _____________________________________________________________________, na 

condição de diretor/a-geral do Campus _________________________________________, declaro 

ciência da solicitação de submissão do projeto de pesquisa/extensão intitulado 

______________________________________________________________________________, 

coordenado por _________________________________________________________________, ao 

Edital Integrado de Pesquisa e Extensão n° 1/2020/GR/IFPE. 

Declaro ainda, juntamente com o/a coordenador/a do projeto, ciência e concordância com as normas 

previstas no Edital Integrado de Pesquisa e Extensão n° 1/2020/GR/IFPE no Edital Conif n° 1/2020 – 

Enfrentamento à Covid-19 de que todos os projetos aprovados devem observar, na execução, as 

recomendações do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária e de outras instâncias, de modo a resguardar 

a saúde de todos/as os/as envolvidos/as, com obrigatoriedade de aquisição/utilização dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) para o desenvolvimento das atividades presenciais, e, ainda, respeitar as medidas 

de mobilidade urbana e as condições sanitárias e epidemiológicas estabelecidas pelas autoridades federais, 

estaduais e municipais. 

Diante as considerações acima, somos favoráveis à execução do projeto supracitado. 

  

_____________, ____ de _________________ de 2020 

 

  

_________________________     _________________________ 
                     Diretor/a-Geral        Coordenador/a do Projeto 

 


