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PROJETO DE PESQUISA 

EDITAL Nº 037/GDG/IFC-CAM/2018 
 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 Título do Projeto: 

1.2 Coordenador do Projeto: 

1.3 Grupo de Pesquisa vinculado (quando necessário): 

1.4 Linha de Pesquisa de vinculação do Projeto (quando necessário): 

1.5  Período de execução do projeto: __ / __ / __  a  __ / __ / __  

1.6 Este Projeto encontra-se atualmente contemplado por Edital de apoio à pesquisa ou  à 
extensão? (   ) Sim.     (   ) Não. 
 
- Em caso afirmativo, assinale o Órgão de Fomento ou Instituição de apoio: 
(   ) CNPq    (   ) FAPESC    (   ) IFC - Campus Camboriú 
(   ) Outra. Qual? _______________ 
 
- Em caso afirmativo, especifique o Edital: _________________________ 

 
1.7 Marque a Área principal do projeto:  
(Indicar apenas uma área de pesquisa, conforme tabela de área de conhecimentos do CNPq, disponível 
em: http://goo.gl/d2AWfc) 

 Ciências Exatas e da Terra  Ciências Agrárias 

 Ciências Biológicas   Ciências Sociais Aplicadas 

 Engenharias  Ciências Humanas 

 Ciências da Saúde  Linguísticas, Letras e Artes 

  Outros 
1.8 Identificação da Subárea (conforme tabela de áreas de conhecimento do CNPq): 
      Subárea: ____________________________________________________ 
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1.9 Resolução Nº 070/13 do IFC - Art. 9º “As atividades de pesquisa e inovação que envolvam 
seres humanos, animais, organismos geneticamente modificados, células-tronco embrionárias, 
patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, energia nuclear e materiais 
radioativos e a pesquisa que gerar resíduos químicos e/ou biológicos devem, 
obrigatoriamente, atender à legislação vigente aplicável a cada caso.” 
 
Segundo o CONEP, também são consideradas pesquisas envolvendo seres humanos as 
entrevistas, aplicações de questionários, utilização de banco de dados e revisões de 
prontuários. 
 
Neste sentido, este Projeto de Pesquisa, a seu critério, precisa ser apreciado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa?  
(   ) Sim.     (   ) Não. 
 
(   ) Comitê de Ética de Uso de Animais – Projeto envolvendo animais 
(   ) Plataforma Brasil – Projeto envolvendo Seres Humanos 
(   ) Outros _______________ 
(   ) Não, conforme art. 1o da Resolução 510/2016. 

 

1.10 A Pesquisa que envolve desenvolvimento tecnológico com características inovadoras 
deve resguardar, de acordo com as normas internas e legislação vigente, os direitos da 
propriedade intelectual na forma de direitos de patente de invenção, patente modelo de 
utilidade, registros de desenho industrial, registro de programas de computador, de marcas, 
direitos autorais e de imagem para titularidade do IFC. 
 
- Este Projeto de Pesquisa, a seu critério, envolve desenvolvimento tecnológico com 
características inovadoras e é passível de gerar direitos de patente de invenção; patente 
modelo de utilidade; registros de desenho industrial; registro de programas de computador; de 
marcas; ou de direitos autorais e de imagem? 
(   ) Sim (   ) Não 
 

1.11 Este Projeto, a seu critério, envolve questões/dimensões Ambientais?  
(   ) Sim.   (   ) Não.  
 
-Em caso afirmativo, assinale a(s) dimensão(ões) de contribuição: 

(   ) 
Uso Racional dos Recursos Naturais e Bens Públicos; Combate ao Desperdício, entre 
outros (Licitações Sustentáveis; Permuta e desfazimento de materiais; Tecnologia da 
Informação Verde); 

(   ) 

Inclusão da Dimensão Ambiental nos Currículos em todos os níveis; Avaliação para 
Reconhecimento de Cursos; Apoio a Projetos com foco Ambiental; Inovação 
Tecnológica; Grupos de Pesquisa com foco em Sustentabilidade; Formação Inicial e 
Continuada; 

(   ) Sensibilização e Capacitação dos Servidores; 

(   ) 
Política Ambiental, Auditoria, Gestão Adequada de Resíduos Gerados, 
Responsabilidade Ambiental, Qualidade de Vida no Ambiente do Trabalho, 
atribuições nas áreas de Licenciamento Ambiental e Autorizações Ambientais. 
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2 CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO 
 
2.1 Modalidade de Pesquisa 
(    ) Projeto de pesquisa com apoio interno 
(    ) Projeto de pesquisa com apoio externo 
(    ) Projeto de pesquisa com apoio interno e externo 
(    ) Projeto de pesquisa didático-pedagógico 

  
2.2 Modalidade de Bolsa 
(    ) Nível Técnico Integrado e Subsequente 
(    ) Nível Superior 
(    ) Projeto sem bolsa 

  
2.3 Financiamento 
(    ) Faixa A– propostas submetidas com solicitação de recursos financeiros de até 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
(    ) Faixa B – propostas submetidas com solicitação de recursos financeiros de até 

R$ 1.000,00 (mil reais) 
(    ) Faixa C – propostas submetidas sem necessidade de financiamento 

  
2.4 Categoria da Pesquisa 
(    ) Cientifica 
(    ) Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
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3 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO 

3.1  Identificação do Coordenador do Projeto 

Nome Completo Titulação 
Carga Horária Semanal 
dedicada ao desenvolvimento 
do projeto 

   

3.2  Identificação dos demais integrantes da equipe do Projeto (Docentes, Técnicos-
Administrativos, Comunidade Externa): 

Nome Completo Titulação 
Carga Horária Semanal 
dedicada ao desenvolvimento 
do projeto 

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

3.3  Identificação dos demais integrantes da equipe do Projeto (Estudantes) 

Nome Completo Turma 
Carga Horária Semanal 
dedicada ao desenvolvimento 
do projeto 

-   

-   

-   
Obs.: Novas linhas poderão ser acrescentadas, caso haja necessidade. 
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4 ROTEIRO DO PROJETO 

4.1 Título do Projeto 

 

4.2 Resumo do Projeto (máximo de 400 palavras – definição do tema, objetivo, metodologia e 
resultados esperados) 

 

4.3 Introdução: abordagem inicial, definição do tema, justificativa e fundamentação teórica. 
(Caso o projeto encontre-se em desenvolvimento deverão ser incluídos, também, os principais 
resultados obtidos até o momento e as justificativas para a prorrogação do projeto ou da sua 
continuidade) 

 

4.4 Objetivos do Projeto 

4.4.1 Objetivo Geral 

 

4.4.2 Objetivos Específicos 

a) xxxxxx 
b) xxxxxx 
c) xxxxxx 

4.5 Procedimentos Metodológicos (Explicar detalhadamente as ações a serem 
desenvolvidas, para se alcançarem os objetivos propostos) 
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4.6 Cronograma de execução do Projeto 

Item Atividades 
2018/2019 

M A M J J A S O N D J F 

01              

02              

03              

04              

05              

4.7 Identificação dos executores por Atividade  
Item Atividades 

(descritas no item 4.6) Executores 

01  a) 
b) 

02  a) 
b) 

03  a) 
b) 

04  a) 
b) 

05  a) 
b) 

4.8  Infraestrutura (Descrever a infraestrutura existente para a execução do projeto e local 
de realização) 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.9 Orçamento dos materiais de consumo ou serviços necessários 
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MATERIAIS DE CONSUMO 
Item Especificação Quantidade Valor Unitário Valor Total 
01     
02     
     
     
Valor Total  

 
SERVIÇO 
Item Especificação Quantidade Valor Unitário Valor Total 
01     
02     
     
     
Valor Total  

 

4.10 Relevância científica, tecnológica e social do Projeto 

 

4.11 Riscos e dificuldades 

 

4.12 Resultados Esperados 

 

Referências (de acordo com as normas da ABNT) 

 

5 TERMO DE RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR DO PROJETO 

Declaro que estou ciente das responsabilidades e compromissos descritos no 
EDITAL Nº 0XX/GDG/IFC-CAM/2018 e que, se o trabalho for aprovado, este 
deverá OBRIGATORIAMENTE ser apresentado na Feira de Iniciação Científica e 
Extensão (FICE) do Campus Camboriú (em 2019 ou 2020) ou em outro evento 
científico (2019) ou publicar em periódico indexado, em forma de artigo científico. 
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Os trabalhos a serem realizados (local do trabalho e carga horária) não 
comprometem as atividades de docência ou atividades relativas ao cargo/função 
que desempenho e assumo o compromisso de desenvolver as atividades 
previstas no projeto. Declaro, ainda, possuir carga horária disponível para 
conduzir o projeto de pesquisa. 
 
 

CAMBORIÚ, ________ /________ /________ 
 
 
 

_____________________________________________ 
Coordenador do Projeto 

 
Obs.: Novas linhas podem ser inseridas, ao longo do quadro, de acordo com a necessidade. 


