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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br

 
Edital nº 18/2022/PRPGI/IFBA de 05 de agosto de 2022.

 
ANEXO I 

BAREMA PARA ANÁLISE DE TÍTULOS

ITEM TÍTULOS DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA

PONTUAÇÃO

Por título
ou
declaração 

Máxima

FORMAÇÃO
ACADÊMICA 

Graduação em
Administração ou área de
inovação tecnológica ou
outra área
afim à inovação
tecnológica ou
propriedade intelectual

Diploma ou Certificado de
conclusão do curso 1 ponto 2 pontos

Especialização em
Administração ou área de
inovação tecnológica ou
outra área
afim à inovação
tecnológica ou
propriedade intelectual

Diploma ou Certificado de
conclusão do curso 2 ponto 4 pontos

Mestrado
em Administração ou área
de inovação tecnológica
ou outra área
afim à inovação
tecnológica ou
propriedade intelectual

Diploma ou Certificado de
conclusão do curso 4 pontos 4 pontos

Doutorado
em Administração ou área
de inovação tecnológica
ou outra área

Diploma ou Certificado de
conclusão do curso 6 pontos 6 pontos
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afim à inovação
tecnológica ou
propriedade intelectual

FORMAÇÃO
CIENTÍFICA
E EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

Patentes concedidas;
Registros de Software;

Modelo de utilidade; e
outras PI

Carta de Concessão de Registro do 
INPI 5 pontos 10

pontos

Pedidos de registro de
patentes; Registros de
Software;

Modelo de utilidade; e
outras PI

Comprovante de Depósito junto ao
INPI ou da Instituição depositante  2 pontos  4

pontos

Participação em projetos
de inovação tecnológica,
empreendedorismo ou
transferência de
tecnologia.

Certificado de participação ou
Declaração da Instituição com
CNPJ

 2 pontos 6 pontos

Participação em eventos
de ideação ou aceleração,
tais como (hackathon,
startup weekend,
bootcamp, etc)

Certificado de participação 2 pontos 6 pontos

Coordenador ou
orientador em projetos de
inovação tecnológica ou
empreendedorismo
inovador

Certificado ou Portaria de
Nomeação

3 pontos

(por ano de
atuação)

6 pontos

Cursos de Extensão
(Minicursos) em
Propriedade
Intelectual, Inovação
Tecnológica ou
Empreendedorismo,
ministrados pelo
candidato (igual ou
superior a 04 horas)

Certificado de participação ou
Declaração da Instituição

2 pontos
(por curso) 4 pontos

Trabalho completo
publicado em Anais de
evento internacional

Comprovação cópia da 1a. página
impressa do artigo 2 pontos 4 pontos

Comprovação cópia da 1a. página
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Trabalho completo
publicado em Anais de
eventos nacional

impressa do artigo 1 pontos 2 pontos

Livro de livro publicado
com ISBN, excluem anais
de eventos, tese ou
dissertações publicadas
em formato de livro

Comprovação cópia da 1a. página
impressa do livro 2 pontos 4 pontos

Capítulo de livro
publicado com
ISBN, excluem anais de
eventos, tese ou
dissertações publicadas
em formato de livro

Comprovação cópia da 1a. página
impressa do sumário do livro 1 ponto 2 pontos

Participação em
congressos e simpósios na
área de inovação ou
empreendedorismo.

Certificado de participação 1 ponto 2 pontos

Experiência profissional
na área da vaga por linha
de pesquisa, (com o total
de tempo igual ou
superior a 01 semestre)

Comprovação por Registro na
carteira profissional ou com cópia
das folhas de identificação ou
admissão e rescisão; Declaração da
empresa, com data de início e
término do contrato; Declaração de
estágio, com data de início e
término do contrato.

3 pontos

(por
semestre
trabalhado)

6 pontos

Premiação em Concursos
Científicos ou
Profissionais

Certificado de Premiação 4 pontos 8 pontos

FORMAÇÃO
COMPLEMENTAR

Participação em Cursos
Básicos de capacitação na
área de Proteção de
Propriedade Intelectual ou
Gestão da Inovação

Certificado de conclusão do curso 2 pontos 6 pontos

Participação em Cursos
Avançados de capacitação
na área de Proteção de
Propriedade Intelectual ou
Gestão da Inovação

Certificado de conclusão do curso 3 pontos 6 pontos

Participação em
Cursos de até 100 horas
na área de Propriedade
Intelectual ou Inovação

Certificado de conclusão do curso
1 ponto 4 pontos
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Tecnológica ou em
Empreendedorismo
Inovador

Curso acima de 100 horas
em área afim
à Propriedade Intelectual
ou à Inovação
Tecnológica ou em
Empreendedorismo
Inovador

Certificado de conclusão do curso 2 pontos 6 pontos

TOTAL 100 pontos

 

ANEXO II 
ESTRUTURA DO PRÉ- PROJETO 

 

I - FORMATAÇÃO

1 - Capa não identificada, contendo apenas Cabeçalho, Título, Linha do Projeto Escolhido, Cidade e Ano

2 - Fonte Arial ou Times New Roman

2 - Tamanho 12;

3 - Espaçamento anterior e posterior – 0 ponto; entre linhas – 1,5 pontos

4 - Margens em 2,5 cm cada;

5 - Quantidade de páginas até 8 (páginas)

 

II - ESTRUTURA DO PRÉ-PROJETO

1 - OBJETIVO GERAL (finalidade maior que se quer alcançar ao fim do projeto)

2 - JUSTIFICATIVA (relevância do projeto, sua originalidade. Contribuições que o projeto trará para a
potencialização, desenvolvimento e consolidação do projeto da linha escolhida para a política de inovação no
IFBA e nos campus, considerando as áreas em que atuarão e a importância das atividades para o
desenvolvimento do ecossistema e fortalecimento da política de inovação do IFBA (impacto e
desenvolvimento da maturidade de inovação do IFBA /campus).

3 - ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA (quais os atores da inovação, campus, espaços de inovação o projeto
visa atender, de acordo a linha escolhida e política de inovação do IFBA)

4 - METODOLOGIA (como o trabalho será desenvolvido, etapas, quem participará de cada uma delas,
procedimentos técnicos e técnicas que serão utilizadas para atingir o objetivo do projeto)
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5 - METAS E INDICADORES (descrever sucintamente as metas e indicadores que serão usados no projeto
na linha escolhida)

6 - ESTRATÉGIA A SEREM DESENVOLVIDAS NA LINHA DE PESQUISA (quais as estratégias que
propõem a desenvolver na linha de pesquisa no  Departamento de inovação/ecossistema de inovação)

7 - IMPACTOS /RESULTADOS ESPERADOS (resultados esperados com a proposta, levando em
consideração a linha de pesquisa , os ambientes de inovação do ecossistema de inovação e a política de
inovação)

8 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (Atividades/período do projeto em formato de tabela: atividades x
meses)

9- REFERENCIAS ( Aporte teórico que se embasou para fundamentar a proposta). 

 

 

 

ANEXO III
BAREMA PARA ANÁLISE DO PRÉ-PROJETO

ITEM CRITÉRIO
PONTUAÇÃO

MÁXIMA 

REDAÇÃO Capacidade de síntese, Clareza, Correção e adequação da linguagem. 10 pontos

OBJETIVO
GERAL

Pertinência, clareza e coerência dos objetivos à política de inovação e
ao contexto do IFBA 10 pontos

JUSTIFICATIVA

Grau de relevância do projeto e de sua originalidade. Contribuições
que o projeto trará para a potencialização, desenvolvimento e
consolidação do projeto da linha escolhida para a política de
inovação no IFBA e nos campus, considerando as áreas em que
atuarão e a importância das atividades para o desenvolvimento do
ecossistema e fortalecimento da política de inovação do
IFBA (impacto e desenvolvimento da maturidade de inovação do
IFBA /Campus

10 pontos

ABRANGÊNCIA
DA PROPOSTA

Pertinência da indicação dos atores da inovação, campus, espaços de
inovação o projeto visa atender, de acordo a linha escolhida e política
de inovação do IFBA

10 pontos

METODOLOGIA
Pertinência ao objetivo proposto, abrangência a ser alcançada, metas
e indicadores escolhidos, estratégias propostas e o alcance dos
resultados esperados

20 pontos

METAS E Escolha das metas e indicadores que serão usados no projeto na linha 15 pontos
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INDICADORES escolhida, com pertinência à Política de Inovação e ao contexto do
IFBA

ESTRATÉGIA A
SEREM
DESENVOLVIDAS
NA LINHA DE
PESQUISA

Escolha das estratégias para desenvolver a linha de pesquisa junto ao
Departamento de inovação/ecossistema de inovação do IFBA,
considerando a viabilidade de execução

10 pontos

IMPACTOS
/RESULTADOS
ESPERADOS

Resultados esperados com a proposta, levando em consideração a
linha de pesquisa, os ambientes de inovação do ecossistema de
inovação e à política de inovação

10 pontos

BASE TEÓRICA E
CRONOGRAMA
DE ATIVIDADES

Atividades indicadas e período proposto para execução do projeto,
factível com a realidade do IFBA e alcance dos resultados. Escolha
do referencial teórico, conceitos trazidos e contextualização dos
mesmos à Gestão da Inovação e da Propriedade Intelectual

5 pontos

 

TOTAL

 

100 pontos

 

 

ANEXO IV
BAREMA PARA ENTREVISTA 

ITEM PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Pitch pessoal apresentando seu currículo pessoal, em no máximo 2 minutos 15

Apresentação de forma clara da proposta do ante projeto e sua aderência à Política de
Inovação do IFBA 20

Capacidade de expor de maneira clara, objetiva e consistente as ideias, com conhecimento
sobre a linha de pesquisa em que se inscreveu, além de clareza em expor a motivação para
trabalhar no NIT/ambiente de inovação.

20

Conhecimentos sobre os processos a serem desenvolvidos pela linha em que se
inscrever,  sendo capaz de descrever de forma clara os objetivos e desafios de cada um
desses processos.

20
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Soft Skills (comunicação, criatividade, postura, resolução de conflitos, etc), voltadas para
execução das atividades do Projeto. 15

Disponibilidade de cumprimento da CH e adequação ao horários do Departamento de
Inovação. 10

TOTAL  100 pontos

 

 

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE BOLSA NO IFBA

 

Eu, ________________________________________________, RG nº__________________, CPF
nº______________, declaro para os devidos fins, que NÃO possuo ou acumulo outra modalidade de bolsa,
em conformidade com as normas do EDITAL Nº 18/2022 para concessão de bolsas junto ao Departamento
de Inovação (DINOV) da Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação (PRPGI) do Instituto Federal
da Bahia. 

DECLARO, ainda, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações aqui
prestadas.

 

Salvador-BA, ____ de _________ de 2022.

 

_____________________________

Assinatura

 

 

 

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O IFBA

 

 

Eu, ________________________________________________, RG nº__________________, CPF
nº______________, declaro para os devidos fins, que não possuo vínculo direta ou indiretamente com o
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Instituto Federal da Bahia, atendendo aos requisitos do item 4.2 do Edital nº 18/2022, para concessão de
bolsa junto ao Departamento de Inovação (DINOV) da Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação
(PRPGI) do Instituto Federal da Bahia. 

 

DECLARO, ainda, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações aqui
prestadas.

 

 

Salvador-BA, ____ de _________ de 2022.

 

_____________________________

Assinatura


