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CHAMADA Nº001/2015 – NIT/PROPOESQ/IFPE
O evento INOVAIFPE se insere no contexto do desenvolvimento da política de inovação
tecnológica do IFPE que visa expandir o desenvolvimento de pesquisas aplicadas inseridas no
contexto dos arranjos produtivos locais que podem demandar por soluções tecnológicas ao
Instituto. Neste sentido, o INOVAIFPE traz consigo uma proposta de desafio tecnológico que
reunirá estudantes de vários Campi do IFPE em equipes multidisciplinares que estarão focadas
na resolução de um problema posto por um parceiro tecnológico externo ao IFPE. A ideia
principal é, além de desenvolver habilidades e competências nos estudantes envolvidos,
permitir que estes consigam lidar com um ambiente criativo e dinâmico com vistas a propor,
senão a melhor, uma solução factível ao problema apresentado.
1. Objetivo: Selecionar 40 (quarenta) alunos para participar do I INOVA IFPE, que serão
agrupados em 3 (três) equipes, multidisciplinares, para resolver problemas reais em 3
áreas temáticas a saber:
a. Tema 1: Sustentabilidade Ambiental
b. Tema 2: Automação Industrial
c. Tema 3: Educação e Inclusão Digital
Quando: 18 a 20 de novembro de 2015
Onde: Caruaru - PE
2. Vagas: Serão selecionados no máximo 40 (quarenta) alunos, sendo estas distribuídas
pelos Campi da seguinte forma:
a. 4 (quatro) estudantes do Campus Caruaru, anfitrião do evento
b. 3 (três) estudantes para os Campi Ipojuca, Belo Jardim, Recife, Barreiros,
Vitória, Afogados da Ingazeira, Garanhuns e Pesqueira.
c. 2 (dois) estudantes para os Campi Cabo, Jaboatão, Paulista, Igarassu, Palmares
e Olinda.
3. Pré-Requisitos:
- Ter idade igual ou superior a 18 anos (na data da viagem)

- Estar regulamente matriculado. Fica impedido submeter a esta chamada os alunos com
situação de matricula vinculo ou trancada.
- Estar cursando no mínimo o 2º período ou semestre
- Possuir no máximo 2 (duas) reprovações em seu histórico escolar
- Possuir média global acima de 6,0 (seis)
- Estar participando ou ter participado de programas de iniciação científica, tecnológica, ensino
ou extensão pelo IFPE.

Obs. 1: Para todas as áreas, se faz necessário que o aluno possua espírito empreendedor e de
trabalho em equipe, além de pró-atividade para solução de problemas
Obs. 2: Não é necessário que o curso do estudante esteja alinhado com o tema.
4. Seleção:
Os estudantes interessados em se inscrever nesta chamada deverão acessar o site:
http://goo.gl/forms/vqvNnYtUl5 para realizar a sua inscrição. Em seguida, deverão enviar para
o e-mail nit@reitoria.ifpe.edu.br os documentos que comprovem os pré-requisitos do item 3
(Cópia do RG, histórico escolar do Q-acadêmico e declaração e/ou comprovante de participação
em programas de programas de iniciação científica, tecnológica, ensino ou extensão pelo IFPE)
5. Critérios de desempate
Serão considerados, para cada área desta chamada, como critérios de desempates os seguintes
item nesta ordem:
I.
II.

Maior média global
Maior idade

6. Custeio:
Os estudantes selecionados terão custeados:
- Hospedagem
- Alimentação
- Transporte para o evento
7. Cronograma:
27/10 – Lançamento da chamada e início das inscrições
02/11 – Data máxima para inscrições
04/11 – Resultado preliminar da Chamada
05/11 – Interposição de recursos
06/11 – Resultado Final
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