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RETIFICAÇÃO/EDITAL NITA: 01/2021 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA 

INTEGRAR AS SUBCOORDENAÇÕES/SECRETARIAS DO NÚCLEO DE 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E ACADÊMICA - NITA  

 

 A Coordenação do Núcleo de Inovação Tecnológica e Acadêmica, torna público a 

retificação 01 do Edital 01/2021 (Inovação e Empreendedorismo/IESVAP) e convida os 

interessados (Discentes, docentes e colaboradores dos cursos de Direito e Medicina) 

a submeterem propostas nos termos aqui estabelecidos e em conformidade com as 

normas do Regimento Interno do NITA, para submissão de projetos de inovação e 

empreendedorismo e participação das subcordenações/secretarias do NITA através 

do PROGRAMA DE INOVAÇÂO e Emprendedorismo (PROIE) na modalidade 

voluntária (PROIEV). Para exercício no ano de 2022/2023. A inscrição e submissão de 

proposta ocorrerá a partir do dia  15/12/2021 até às 23h 59 min do dia 30/01/2022.  

 

1. OBJETIVOS  

O presente edital tem por objetivo selecionar professores, colaboradores e 

acadêmicos da FAHESP/IESVAP para desenvolver PROJETOS DE INOVAÇÃO no 

período de 01 de março de 2022 a 01 de março de 2023, no Programa de Inovação e 

Empreendedorismo na modalidade Voluntária (PROIEV), e consequentemente compor 

as subcoordenações/secretarias do NITA. 

 

2. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

  

2.1 A proposta do projeto, o currículo lattes dos participantes e a ficha de inscrição 

deverão ser enviados exclusivamente pelo pesquisador proponente para o e-mail 

nita@iesvap.edu.br, no período de 15/12/2021 até às 23h 59 min do dia 30/01/2022, 

atentando-se aos procedimentos necessários para efetivação da inscrição. Vale 

ressaltar que ao envolver seres humanos direta ou indiretamente e/ ou animais é 

OBRIGATÓRIO que o projeto de inovação e empreendedorismo esteja submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e/ou a Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA), quando pertinente.  

a) Anexar OBRIGATORIAMENTE o comprovante de envio do projeto Comitê de Ética 

em Pesquisa/CEP (projetos envolvendo seres humanos) ou da Comissão de Ética no 

Uso de Animais/CEUA (projetos envolvendo animais). E posterior, antes de iniciar a 

execução do projeto, enviar a aprovação  (Parecer Consubstanciado Favorável) do 
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CEP ou da CEUA para a cordenação do NITA (nita@iesvap.edu.br) e para a CoPPExI 

(coppex@iesvap.edu.br). 

* Formulários para submissão do projeto (na aba documentos CEP) ao CEP no link: 

https://www.iesvap.edu.br/sites/trabalho-de-conclusao-de-curso 

 

2.1.1 Ao submeter o projeto, as informações abaixo devem ser contempladas:  

a) Informar o período de duração da proposta (Março de 2022 a março de 2023); 

b) Indicar a subcoordenação/secretaria do NITA que pretende se vincular;  

c) Anexar plano de trabalho para os estudantes e colaborador, com base no projeto e 

nas atribuições gerais de cada subcoordenação contidas no Regimento Interno do 

NITA. 

2.1.2 Deve ser anexado junto ao PROJETO SUBMETIDO, o Currículo Lattes 

ATUALIZADO do professor proponente e de todos os estudantes-candidatos, além do 

comprovante de matrícula atualizado do(s) discente(s). 

2.1.3 Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Avaliação formada por 

professores da IES (que não tenham vínculo com os projetos submetidos) ou externos, 

estabelecida pelo NITA em consonância com a CoPPExI e Direção Acadêmica.  

* Formulários (Modelo de projeto e o modelo do  plano de trabalho) no subsite do 

NITA: https://www.iesvap.edu.br/sites/nita 

 

2.1.3. Apresentação dos projetos  

Os projetos deverão ser entregues em conformidade com as normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e terão, no máximo, 25 (vinte e cinco) 

páginas e deverão conter, obrigatoriamente, as seguintes seções: Título do projeto de 

pesquisa; Resumo; justificativa; Referencial teórico, contendo trabalhos correlatos e 

indicação bibliográfica; Objetivos, geral e especifico; Metodologia de pesquisa; 

Cronograma de atividades detalhado mês a mês; Viabilidade de execução do projeto e 

resultados esperados; Orçamento; Currículo dos discentes e do respectivo orientador. 

 

2.2 NÚMERO DE PROJETOS SELECIONADOS PARA O PERÍODO 2022/20223  

Através do presente Edital, serão selecionados até 12 (doze) projetos, e suas 

respectivas equipes (docente, discente e colaboradores) que integrarão e serão 

responsáveis pelas as atividades da subcoordenação/secretaria vinculada.  

2.2.1 Caberá à comissão de avaliação definir a qual subcoordenação/secretaria do 

NITA, será vinculado cada um dos projetos aprovados e respectivas equipes. 

mailto:nita@iesvap.edu.br
mailto:coppex@iesvap.edu.br
https://www.iesvap.edu.br/sites/trabalho-de-conclusao-de-curso
https://www.iesvap.edu.br/sites/nita
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2.2.2. Caso o número de projetos submetidos/selecionados não alcancem o número 

mínimo de um projeto por subcoordenação/secretária, o NITA publicará um aditivo 

para a seleção de novas propostas de projetos para preencher as vagas restantes. 

2.2.3. Os projetos de TCCs com características inovadoras, também poderão ser 

submetidos no presente edital. 

 

Subcoordenaçõa/Secretaria Número de projetos a serem 

selecionados 

Secretaria Estrátégica 2 

Subcoordenação Tecnológica 2 

Subcoordenação de Artes e Humanidade 2 

Subcoordenação Científica 2 

Subcoordenação Acadêmica 2 

Subcoordenação de Empreendedorismo 2 

Total de projetos 12 

*Antes da elaboração das propostas de projetos, verificar no Regimento Interno do 

NITA as atribuições de cada subcoordenação/secretária 

(https://www.iesvap.edu.br/sites/nita). 

 

2.3 COMPOSIÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROJETO DE INOVAÇÃO  

Os projetos de Inovação devem funcionar através da interação de um conjunto de 

indivíduos que realizarão atividades propostas nos projetos de inovação e nas 

atividades atribuídas a sua coordenação/secretária vinculada, de modo colaborativo, 

sobre temáticas de inovação conforme o Regimento Interno do NITA e que envolvam 

docentes, colaboradores e discentes da FAHESP/IESVAP, com orientação do 

coordenador do projeto (professor responsável). Podendo integrar o projeto 

professores e pesquisadores de outras unidades do Grupo Afya Educacional e de 

outras instituições. 

 

A composição da equipe do projeto de pesquisa pode apresentar a seguinte estrutura: 

a. Cada projeto deve conter em sua equipe: 01 docente (coordenador), 01 docente 

(integrante*), 03 discentes e 01 colaborador*.  

*Opcional 

b. A coordenação do NITA, caso julgue necessário, poderá selecionar mais seis 6 

discentes para auxiliar nas atividades das subcoordenações/secretarias, mediante 

lançamento de aditivo e segundo as normas do presente edital. 
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 2.3.1  Docente (Orientador(a) /Coordenador(a))  

a. Docente, um (1) por projeto, pertencente ao quadro de docentes da 

FAHESP/IESVAP, que detém alguma experiência prática ou teórica (intelectual) na 

temática e atividades a serem desenvolvidas no projeto e na subcoordenação 

vinculada.  

b. O(a) coordenador(a) do projeto e da  subcoordenação/secretaria vinculada deve 

dedicar-se voluntariamente às atividades durante seis (6) horas mensais no período de 

01 de março de 2022 a 01 de março de 2023, totalizando uma carga horária de 100 

horas.  

c.  No ato da inscrição o(a) coordenador(a) do projeto deverá indicar os discentes de 

graduação e/ou pós-graduação (mínimo um e máximo três), e um técnico 

administrativo, caso o colaborador tenha interesse em compor a equipe do projeto no 

período de vigência do projeto ( março de 2022/ março de 2023).  

d. Realizar um encontro presencial e/ou remoto (via plataforma ZOOM durante à 

pandemia do COVID-19) com os integrantes do projeto e da 

subcoordenação/secretaria vinculada, quinzenalmente e ter disponibilidade de 6 (seis) 

horas mensais, em horário previamente estabelecido no cronograma do projeto.  

e. Registrar em ata e através da frequência a participação dos integrantes nos 

encontros presenciais e/ou remotos (via plataforma ZOOM durante a pandemia) e 

entregar ao NITA conforme regulamento até o dia um (01) de cada mês.  

f.  O(a) docente coordenador(a) só poderá  liderar um projeto  por ano neste edital.  

g. Ao final do primeiro semestre de vigência do projeto, o(a) professor(a) coordenador 

(a) deverá apresentar relatório parcial (modelo de portfólio disponibilizado pelo 

NITA/CoPPExI), atestando as atividades desenvolvidas, o andamento dos trabalhos e 

a assiduidade dos integrantes.  

h. Ao final do período de vigência do edital o(a) coordenador(a) deve apresentar, 

relatório final (modelo de portfólio, disponibilizado pelo NITA/CoPPExI) das atividades, 

com a avaliação individual e produtividade de todos os participantes.  

i. Apresentar no mínimo um produto/processo fruto do projeto de inovação (artigo 

científico, aplicativo, jogo educativo, etc.) ao final do período de vigência.  

j. Caso as orientações acima não sejam cumpridas, o(a) docente coordenador(a) 

poderá ser substituído(a) de acordo definido no Regimento interno do NITA, bem como 

os demais integrantes podem ser substituídos pelo coordenador(a) em acordo com a 

coordenação do NITA. 
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2.3.2 Demais integrantes do projeto e da subcoordenação vinculada, (discentes, 

docentes/pesquisadores e técnico-administrativo)  

 

a. Poderão participar discentes regularmente matriculados nos cursos de Graduação e 

Pós-Graduação da FAHESP/IESVAP. 

b. Técnico administrativo da FAHESP/IESVAP que tenha interesse em participar de 

projetos de inovação.  

c. Docentes/pesquisadores da FAHESP/IESVAP, de outras unidades do grupo Afya. 

c. Os integrantes do projeto (discentes, docentes e técnico administrativo) devem 

dedicar-se voluntariamente às atividades do projeto e da subcoordenação/secretaria 

vinculada no mínimo seis (06) horas mensais no período de vigência do edital, 

participando das reuniões e executando também as atribuições proposta no regimento 

interno do NITA, totalizando uma carga horária de 100 horas. 

d. Em caso de não cumprimento das atividades por parte dos integrantes, cabe ao 

docente orientador(a)/coordenador(a), solicitar o desligamento a qualquer momento, 

podendo haver duas substituição de cada um dos membros durante o período de 

vigência do edital.  

e. São critérios obrigatórios para a certificação na participação do projeto e atividades 

das subcoordenações/secretaria vinculada: presença nas reuniões com comprovação 

da frequência mensal mínima de 75% (setenta e cinco por cento), relatório final com 

no mínimo um produto ou processo inovador e ou publicação de trabalho em eventos 

de inovação, conforme prazo estabelecido no edital.  

*Formulários (Modelos de relatório e frequência) no subsite do NITA: 

https://www.iesvap.edu.br/sites/nita 

 

3. REQUISITOS PARA O(A) ORIENTADOR(a)/COORDENADOR(A) DO PROJETO E 

SUBCOORDENAÇÃO/SECRETARIA VINCULADA 

  

3.1 Ter conhecimento na área temática do projeto e da subcoordenação/secretaria, 

demonstrado pela produção científica e/ou técnica publicada no Currículo Lattes.  

3.2 Ter disponibilidade de tempo para o desenvolvimento das atividades vinculadas ao 

seu projeto e subcoordenação/secretária vinculada.  

3.3  Elaboração da proposta do projeto conforme solicitado neste edital de abertura.  

3.4 As propostas de projetos  de inovação apresentadas devem estar de acordo com 

as atribuições das subcoordenações do NITA.  

 

https://www.iesvap.edu.br/sites/nita
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4. REQUISITOS DOS DEMAIS INTEGRANTES (DISCENTES, DOCENTES, 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO)  

4.1 Para o discente é necessário estar regularmente matriculado em qualquer curso de 

graduação e/ou pós-graduação da FAHESP/IESVAP.  

Parágrafo único: O(a) discente somente pode permanecer vinculado ao projeto e a 

subcoordenação/secretária do NITA  se estiverem matriculado no seu curso. Caso o(a) 

aluno(a) solicite trancamento total, transferência ou colação de grau será efetivado o 

desligamento do programa na referida data de solicitação.  

4.2 Dedicar-se às atividades do projeto de inovação e da subcoordenação/secretaria 

do NITA, cumprindo no mínimo 6 (seis) horas mensais e participando dos encontros 

presenciais e/ ou remotos (via plataforma ZOOM durante à pandemia) (todos os 

integrantes).  

4.3 Não estar realizando internato (discentes de Medicina) ou cursando o último 

semestre do curso (discentes de Direito). Entretanto pode-se abrir exceção se o(a) 

discente assinar um termo adicional se comprometendo em cumprir as horas 

previstas. 

4.4. Participar apenas de um projeto (todos os integrantes).  

4.5 Ser devidamente selecionado (a) pelo(a) docente/orientador(a) ou coordenação do 

NITA (todos os integrantes).  

 

5. INSCRIÇÃO, DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, INÍCIO DAS ATIVIDADES E 

OUTRAS INFORMAÇÕES  

5.1 A proposta deve ser enviada pelo (a) professor(a) orientador(a) junto com a ficha 

de inscrição, os currículos lattes (docente responsável e integrantes) para o e-mail 

nita@iesvap.edu.br até às 23h 59 min do dia 30/01/2022.  

5.2 Caso a Comissão de Seleção julgue necessário, será realizada entrevista das 

equipes dos projetos de modo remoto (plataforma Zoom), sendo atribuída nota de 0 a 

10 pontos, que neste caso será somada com a pontuação obtida na tabela do item 7.2 

e em seguida dividida por dois para obtenção da pontuação final. 

5.3 A relação contendo os nomes dos projetos de Inovação e empreendedorismo e 

subcoordenação/secretaria aprovadas, será divulgada até o dia 23/02/ 2022 no site da 

instituição (www.iesvap.edu.br).  

5.4 A implementação do projeto e a vinculação a subcoordenação/secretaria será 

efetivada com o recebimento por e-mail (nita@iesvap.edu.br) dos Termos de 

Compromisso (disponível no site) devidamente assinados até o dia 27/02/2022.  
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5.5 As atividades do projeto e vinculo a subcoordenação terão início a partir do dia 

01/03/2022.  

5.6  Este edital não resulta em concessão de bolsas e/ou remuneração para nenhum 

dos envolvidos descritos anteriormente.  

5.7 Caso todos os documentos solicitados não sejam entregues no prazo ao NITA, o 

projeto e vinculação dos membros a subcoordenação/secretaria não poderá ser 

realizado. E caso um dos integrantes não envie o Termo de Compromisso assinado, 

implicará na exclusão do(a) aluno(a) indicado ao projeto e vinculo a 

subcoordenação/secretaria. 

5.8 Os três (03) trabalhos inovadores, oriundos de projetos selecionados neste edital  

ou de colaborações com o NITA e submetidos no Encontro Interdisciplinar 

MEP/IESC/TCC/NITA, que obtiverem melhores avaliações pela banca avaliadora do 

evento, serão premiados com menção honrosa na modalidade Inovação no Encontro 

interdisciplinar MEP/IESC/TCC/NITA. 

5.9 O (a) docente que submeter projeto neste edital pontuará no Projeto Superação e 

na progressão no PCD. 

5.10 O (a) discente que cumprir com as atividades do projeto, terá às 100 horas 

computadas como atividade extracurricular. 

5.11 O (a) discente que tiver projeto aprovado pontuará nas próximas edições do 

AFYA HONORS que ocorrerem durante o período de execução da proposta. 

 

6. Cronograma 

Etapas/Atividades Data/período 

Publicação do edital pelo NITA no site da instituição 
(www.iesvap.edu.br) 

15/12/2021 

Envio das propostas de projetos de Inovação, ficha de 
inscrição e currículo lattes para o e-mail 
nita@iesvap.edu.br 

15/12/2021 a 30/01/2022 

Divulgação das inscrições homologadas 01/02/2022 

Período de avaliação pelo Comitê de Seleção 02/02/2022 a 16/02/2022 

Entrevista da equipe do projeto pelo Comitê de 
Seleção de modo remoto (plataforma Zoom) 
 Caso o Comitê de seleção julgue necessário. 

02/02/2022 a 16/02/2022 

Divulgação do resultado preliminar 21/02/2022 

Interposição de recurso 21/02/2022 a 23/02/2022 

Divulgação do resultado final (após análise de recurso) 23/02/2022 

Envio dos documentos: Declaração de ciência e 
disponibilidade/ Termo de responsabilidade da equipe 
devidamente assinados para o e-mail do NITA 
(NITA@iesvap.edu.br) (OBRIGATÓRIA) 

24/02/2022 a 27/02/2022 

Reunião com os docentes e discentes selecionados 
(OBRIGATÓRIA) 

01/03/2022 

mailto:nita@iesvap.edu.br


 
 
 

 
 
 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

Período das atividades do projeto e vinculação a 
subcoordenação/secretaria do NITA 

01/03/2022 a 01/03/2023 

 

7. RESULTADOS DO JULGAMENTO E RECURSOS  

7.1 Após divulgação do resultado final, o(a) pesquisador(a)/proponente tem um prazo 

de até 72 horas para entrar com recurso, o qual deve ser enviado via e-mail 

(nita@iesvap.edu.br).  

7.2 A classificação final das propostas incluídas como demanda qualificada será 

realizada de acordo com os seguintes critérios:  

a) Atender aos termos propostos no item 1 desse edital;  

b) E a média entre a pontuação dos critérios relacionados à prática docente na IES e a 

pontuação da produção científica do(a) pesquisador(a)/proponente registrada no 

Currículo lattes; 

 

Critérios de Avaliação das Propostas dos projeto de inovação. 

1) Adequação às regras da língua portuguesa. 

Inadequada Inadequada Inadequada 

0,0 0,1 – 0,3 0,5 – 1,0 

2) Adequação da relevância para o desenvolvimento tecnológico ou de inovação. 

Inadequada Parcialmente adequada Adequada 

0,0 – 0,4 0,5 – 1,2 1,0- 1,5 

3) Originalidade da proposta e conformidade da temática com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos. 

Baixa Baixa Baixa 

0,0 – 0,3 0,4 – 0,7 1,0 – 1,5 

4) Relevância e coerência dos objetivos. 

Inadequada Parcialmente adequada Adequada 

0,0 – 0,3 0,4 – 0,7 0,8 – 1,0 

5) Informações sobre como pretende atingir os objetivos propostos (Metodologias 

que serão utilizadas) 

Inadequada Inadequada Inadequada 

0 – 0,9 1,0 – 1,4 0,5 – 1,0 

6) Cronograma de atividades. 

Inadequada Inadequada Inadequada 

0 – 0,9 1,0 – 1,4 0,5 – 1,0 

7) Respondeu ao questionário de busca de inovação, participação nas oficinas 
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promovidas pelo NAPED (> 50%), orientação de TCC, iniciação científica, 

desenvolvimento de projetos de extensão, monitoria e orientação de iniciação 

científica. 

Atende 2 dos itens listados Atende 3 ou 4 dos itens 

listados 

Atende todos os itens 

listados 

0,2 0,5 1,0 

8) Publicações (incluindo trabalhos publicados em anais de eventos e artigos 

científicos) do orientador nos últimos três anos registrados no Currículo Lattes até 

o dia da avaliação da proposta. 

1 a 3 publicações 4 a 7 publicações 8 ou mais publicações 

0,2 1,0 2,0 

 

c) Em caso de empate, será considerado os critérios relacionados à prática docente na 

IES e atividades/projetos de inovações desenvolvidos em colaboração com o NITA.  

7.3 Os planos de trabalho recomendados só serão implementados mediante aceite do 

Termo de Compromisso, disponível no site da FAHESP/IESVAP. O não cumprimento 

deste quesito implicará no cancelamento automático da participação do aluno no 

programa.  

7.4 O(as) docentes e discentes com projetos aprovados deverão encaminhar para o e-

mail nita@iesvap.edu.br os documentos listados: Declaração de ciência e 

disponibilidade/ Declaração de indicação dos discentes/ Termo de responsabilidade da 

equipe devidamente assinados conforme prazo estabelecido no cronograma. 

7.5. Casos omissos serão avaliados em conjunto com a CoPPExI e Direção 

acadêmica. 

 

Parnaíba, 15 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Joilson Ramos-Jesus 

Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica e Acadêmica – NITA 

 

 

 

Maria Goreth Pearce 

Subcoordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica e Acadêmica - NITA 


