Pró-reitoria de Extensão
Edital 9/2020 – Proex - ANEXO I – PROJETO DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA
1. IDENTIFICAÇÃO DO CAMPUS
1.1 Dados do Campus e do Diretor Geral
Nome do campus:
E-mail institucional da Direção Geral do Campus:
Nome completo do Diretor Geral do campus:

2. EQUIPE
2.1 Membros da Equipe do Projeto
Nome do
Participante

Tipo de Vínculo

Função na
equipe

( ) Docente

( ) Coordenador

( ) Servidor
público federal

( ) Multiplicador

( ) Estudante

( ) Monitor

( ) Externo

( ) Voluntário

( ) Docente

( ) Coordenador

( ) Servidor
público federal

( ) Multiplicador

( ) Estudante

( ) Monitor

( ) Externo

( ) Voluntário

( ) Instrutor

( ) Instrutor

Formação
Acadêmica

Link do CV

( ) Docente

( ) Coordenador

( ) Servidor
público federal

( ) Multiplicador

( ) Estudante

( ) Monitor

( ) Externo

( ) Voluntário

( ) Docente

( ) Coordenador

( ) Servidor
público federal

( ) Multiplicador

( ) Estudante

( ) Monitor

( ) Externo

( ) Voluntário

( ) Instrutor

( ) Instrutor

* Caso seja necessário, pode inserir mais linhas na tabela.

2.2. Descrição de Experiências
Discorrer sobre a experiência anterior dos membros da equipe executora identificada no
presente projeto – caso já tenham algum histórico de execução – ou em projetos relacionados
e/ou experiência na área e/ou conhecimento técnico no tema e/ou outras experiências
pertinentes, referenciando o conteúdo dos currículos Lattes enviados na proposta.
(Anexar os comprovantes das experiências anteriores, principalmente os que atestem os dois
anos (mínimos) de experiências do coordenador do projeto, prevista no item 6.3.2.1.)
2.3. Currículo Lattes atualizado
O proponente deverá encaminhar cópia do currículo Lattes atualizado do coordenador e do
multiplicador, e o histórico escolar de cada estudante integrante da equipe executora do projeto,
todos como anexos desta proposta de projeto.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
3.1

Título do projeto

3.1.1 Objeto (descrever a(s) atividade(s) de iniciação tecnológica)
3.2

Objetivos (geral e específicos)

3.3

Justificativa e relevância do projeto de iniciação tecnológica

3.4

Metodologia (definir os materiais, métodos e técnicas a serem adotados para a execução
do projeto). Explicitar as metodologias ativas de atuação e a tecnologia digital foco da
iniciação tecnológica.

3.5

Cronograma de execução (apresentar as atividades do projeto e os respectivos prazos
previstos para sua execução. Sugere-se a adoção de um gráfico de Gantt)

3.6

Identifique a(s) parceria(s) com a(s) Secretaria(s) Estadual e/ou Municipal(is) de
educação. Possíveis parcerias com outras instituições locais/regionais atuantes junto ao
projeto também devem ser identificadas. Obrigatório anexar documento formal de

comprovação ou manifestação de parceria da secretaria de educação estadual e/ou
municipal.
4. AVALIAÇÃO DE IMPACTO SOCIAL
4.1.

Em qual(is) grupo(s) de estudantes atua ou pretende atuar? Identifique as principais
vulnerabilidades do grupo de estudantes escolhido e como a iniciação tecnológica pode
motivar e desenvolver o despertar do raciocínio criativo tecnológico no grupo.

4.2

Descreva o IDHM do município a ser contemplado, com a respectiva referência da fonte
utilizada para a informação desse indicador.

4.3

Descreva o IDEB da(s) escola(s) municipal(is) e/ou estadual(is) onde ocorrerá a iniciação
tecnológica, com a respectiva referência da fonte utilizada para a informação desses
indicadores.

4.4

Qual o principal diferencial do projeto submetido em relação a outros projetos similares
no que diz respeito à formação desses perfis de estudantes em habilidades relacionadas
às novas tecnologias digitais no contexto da Economia 4.0?

5. METODOLOGIA ATIVA
5.1

Descrever as principais metodologias ativas que serão utilizadas no projeto.

6. QUANTITATIVO DE ESTUDANTES E DESENVOLVIMENTO ESCOLAR ESPERADO
6.1

Descreva o quantitativo total de estudantes que o projeto terá impactado de forma direta
ao final dos 24 (vinte e quatro) meses – no mínimo, 160 (cento e sessenta) estudantes.
Descreva quantos estudantes serão impactados de forma direta a cada 6 (seis) meses.

7. PLANO FÍSICO-FINANCEIRO
7.1. Infraestrutura para as atividades de iniciação tecnológica
Descrição

Justificativa

VALOR TOTAL
*Valor máximo para o item 7.1: R$ R$ 53.666,67.
7.2. Recursos de bolsas para as atividades de iniciação tecnológica

Recursos (R$)
Infraestrutura

Modalidade

Nível

Duração
(meses)

Perfil do
Bolsista

Atividades a
serem realizadas

Recursos (R$)

VALOR TOTAL
*Valor máximo para o item 7.2: R$ 70.000,00.

8. CONTRAPARTIDA DE INSTITUIÇÃO PROPONENTE
Recursos (R$)
Descrição

Justificativa

Infraestrutura

Bolsas

Espaço
físico

Outras
(descrever)

VALOR TOTAL
*Caso seja necessário, pode inserir mais linhas na tabela acima.

9. REFERÊNCIAS
9.1

Relacionar as principais referências bibliográficas utilizadas na elaboração do projeto. Usar o
formato ABNT.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Federal de Alagoas - IFAL
Pró-Reitoria de Extensão - PROEX
EDITAL Nº 09/PROEX/IFAL, DE 15 DE JULHO DE 2020
CHAMADA INTERNA PARA SELEÇÃO DE PROPOSTA DO IFAL PARA O EDITAL Nº
03/2020 DO IFES COM VISTA À SELEÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS AO “APOIO À
INICIAÇÃO TECNOLÓGICA COM FOCO NA ECONOMIA 4.0”
ANEXO II – DECLARAÇÃO CONJUNTA DE COMPROMISSO:
• DO CAMPUS, representado por seu Diretor Geral
• Do Coordenador do Projeto, proposto pelo campus

Declaramos que estamos comprometidos com a execução do projeto proposto por seu
Coordenador, professor do IFAL, _____________________________________________,
SIAPE _______________, e submetido pelo Diretor Geral do Campus, professor do IFAL,
________________________________________________, SIAPE _______________,
para atender a chamada Interna tratada no Edital Nº 09/PROEX/IFAL, DE 15 DE JULHO
DE 2020, que vamos zelar pela boa qualidade das ações e que ainda vamos garantir, na
implementação dos projetos voltados ao “apoio à iniciação tecnológica com foco na
economia 4.0, os seguintes itens:
I - Acompanhar a execução dos projetos submetidos com avaliação periódica e prestar
informações, sempre que solicitadas, a respeito do desenvolvimento dos projetos, da
utilização dos itens disponibilizados para a execução dos projetos e da execução de
atividades pelos bolsistas;
II - Informar, no relatório parcial do projeto, os critérios de seleção dos membros bolsistas
que foram incorporados à equipe executora após a submissão do projeto ao processo
seletivo do Edital mencionado no objeto deste termo;
III - Encaminhar relatórios parcial e final contendo todos os dados necessários em prazo
solicitado conforme requerimento da PROEX/IFAL, do Ifes e da Instituição Interveniente.

Destaca-se que tais relatórios serão avaliados por banca externa e o andamento ou
aprovação do projeto ficará condicionado à avaliação desta banca;
IV - Disponibilizar infraestrutura, garantindo-se espaço físico climatizado com capacidade
suficiente para realização dos cursos com as turmas de alunos proposta no projeto, acesso
à internet, instalações elétricas adequadas, equipamento de projeção multimídia, quadro
branco e com número suficiente de cadeiras para alunos dos cursos, equipe de estudantes
monitores e professores orientadores;
V - Receber, instalar e acomodar os equipamentos adquiridos pelo projeto;
VI - Prever carga horária compatível para os professores membros das equipes;
VII - Subsidiar eventuais outras despesas que se façam necessárias à realização do
projeto, como despesas adicionais com material de consumo, diárias, passagens e
despesas de locomoção, serviços de terceiros (pessoa física e pessoa jurídica), despesas
de suporte operacional e uso de equipamentos e softwares;

___________________________, ____ de julho de 2020

Diretor-Geral do campus <nome do campus>

Coordenador da proposta

