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1. INTRODUÇÃO 

O Núcleo de Inovação Tecnológica e Acadêmica (NITA) é um Órgão 

Executivo, instituído pela Resolução nº 01/2018 CONSUP, vinculado à Coordenação 

de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Internacionalização e Inovação (CoPPExI) e 

tem por finalidade promover a adequada proteção das invenções geradas no âmbito 

da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí do Instituto de 

Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP) e a sua transferência ao 

setor produtivo, visando a integração com a comunidade e contribuir para o 

desenvolvimento científico, cultural, acadêmico, tecnológico e social do país.  

 Este plano de trabalho tem como objetivo apresentar e descrever as 

atividades que serão desenvolvidas do Núcleo de Inovação Tecnológica e 

Acadêmica (NITA), seguindo o regramento da IES, com a realização das atividades 

de Inovação e empreendedorismo, atentando para não sobrecarregar os alunos 

durante os semestres de 2022.2.  
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1. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES   

Inovação refere-se ao desenvolvimento de novas soluções que atendam às 

necessidades do mercado ou gerem valor para a sociedade. Além disso, inovação 

pode ser entendida como a busca de valor agregado em novos produtos, serviços 

ou mercados, métodos de produção ou sistemas de gestão (OECD, 2005; Crossan 

& Apaydin, 2010). 

Seguindo os passo de universidades de alto conceito ao redor do mundo, 

como no Canadá, Inglaterra e Estados Unidos, temos feito no currículo da IES, a 

integração entre o ensino médico, a pesquisa científica e a inovação. Ao mesmo 

tempo em que os alunos adquire os conhecimentos de medicina, também 

desenvolve sua capacidade crítica, investigativa e inovadora, participando de 

estudos em grupo, pesquisa e projetos inovadores na área médica. 

 Durante a execução deste cronograma os discentes contarão sempre com o 

apoio direto dos coordenadores (Professor) de cada subcoordenação.  Os alunos 

contribuirão nas atividades diárias, semanais e mensais, nos horários previamente 

disponibilizados pelos mesmos, de modo a não interferir ou prejudicar o cronograma  

e o rendimento nas disciplinas do período letivo em curso. 

 As atividades do NITA serão orientadas, acompanhadas e monitoradas 

pelo(a) professor(a) coordenador(a) de cada subcoordenação e /ou pelos 

coordenadores do NITA. Sendo de responsabilidade do docente (coordenador) de 

cada subcoordenação orientar, estimular e acompanhar as atividades ligadas aos 

integrantes de cada subcoordenação. E junto à Secretaria Estratégica controlar a 

frequência das atividades e solicitar que os alunos assinem a ata de cada reunião. 

Diante do isolamento e distanciameno social como medida de combate a 

epidemia da COVID-19, as atividades presenciais do cronograma de atividade do 

NITA  no período de fevereiro a julho de 2022 poderão ser adaptadas para o modo 

remoto, seguindo a Portaria Nº 544 de 16 de junho de 2020 e Parecer CNE/CP nº 

5/2020. 
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CORONOGRAMA DE ATIVIDADES DO NITA: 

DATA 

(Período) 

ATIVIDADE SETOR Periodicidade/Data 

realização 

Agosto/dezembro Compor equipe da Rede   de Inovação e 

Empreendedorismo  Afya: 

2 Reuniões mensais: 

- Cordenação científica da RIEA 

Coordenação Quinzenal/mensal 

 

Agosto/dezembro Compor equipe de implementação da Rede 

do Núcleo de Empregabilidade. 

 Reuniões quinzenais  

- Reuniões com todos coordenadores de 

Núcleos de Empregabilidade. 

Coordenação Quinzenal 

Agosto/dezembro 

 

Auxílio aos discentes e docentes no processo 

de cadastro e uso da plataforma UpToDate e 

Plataforma Lattes 

Coordenaçã, 

Sub. Aca. 

Sub. Cien 

Semanal 

Agosto/dezmbro Implementação de projetos do Edital de 

Inovação (2022). 

Coordenação Semanal 

Setembro/Dezembro Coffe-Tech: Café tecnológico do NITA Coordenação,  

secretaria e sub-

coordenacõesdo 

NITA 

Mensal 

(Segunda terça de 

cada mês) 

Agosto Programa  institucional: Clube do Livro. Sub. Art Mensal 

 Evento de divulgação do projeto Centelha 

Piauí: Parceria de cooperaçao IESVAP-

CERTI (Centro de referência em Tecnologias 

Inovadoras 

Subcoordenações do 

NITA 

Evento pontual 

(16/08/2022) 

Agosto/dezembro Parceria NITA/CarnaúbaValley: Participação 

na elaboração da lei de inovação do 

munícipio de parnaíba. 

Coordenação Demanda contínua 

Agosto/dezembro 

 

Colaboração com a  Carnaúba Valley na 

realização de workshop de inovação  

Coordenação, 

secretaria e sub. 

Coordenações do 

NITA 

Demanda contínua 

Agosto/Dezembro Feiras de Estágios e Oportunidades de 

Emprego  em parceria com o NE e NED 

NITA/Núcleo de 

empregabilidade 

(NE) e Núcleo de 

Experiência discente 

(NED) 

Mensal 

(Terceira terça-feira 

de cada mês) 

Agosto/dezembro Auxiliar de 

discente/professores/colaboradores na 

elaboração e implementação de projetos 

Coordenação, 

secretaria e sub. 

Coordenações do 

Demanda contínua 
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inovadores, externo ao NITA (Ex: IC, TCC, 

Ligas,etc) 

NITA 

Agosto/dezembro Auxliar na prospecção, e no desenvolvimento 

de produtos e processos tecnológicos, bem 

como da proteção intelectual das inovações 

produzidas na FAESP/IESVAP. 

 Aplcar questionário/formularios 

eletrônicos sobre projetos em 

desenvolvimento na IES.  

Sub. Tec 

Sub. Emp 

Deanda contínua 

Agosto/dezembro Desenvolver inovações na área de games, 

aplicativos, cartilhas, manuais, Hq etc 

(Versão eletrônica); 

 Lançar edital de publicações 

Sub.Tec 

Sub. Emp 

Demanda contínua 

Agosto/dezembro Auxliar no processo de proteção das 

inovações acadêmicas produzidas na 

FAESP/IESVAP (solicitação de DOI, ISSN e 

ISBN, registro de programa de computador 

etc). E divulgar no sub-site (Plataforma de 

produções) do NITA no Portal 

FAHESP.IESVAP. 

Sub. Acad Demanda contínua 

 

Agosto/dezembro Inserção de produção (criada junto ao NITA), 

no subsite repositório do NITA  no portal  da 

FAHSP/IESVAP 

Sub. Tec 

Sub. Acad 

 

(Solicitar ao Setor de 

Comunicação e 

Marketing) 

Demanda contínua 

 

Agosto Elaboração do QRCode do Manual do aluno 

atualizad. 

Sub. Acad 

Sub. Tec 

 

(Solicitar ao Setor de 

Comunicação e 

Marketing) 

Início do péríodo 

Agosto/dezembro Participar do planejamento e execução de 

eventos acadêmicos/científicos/artisticos, 

culturais: congressos, simpósios, jornadas, 

roda de conversa, mesas redondas e 

webmeetings. 

Sub, Acad 

Sub. Cien. 

Sub. Art./ Todos 

Demanda contínua 

Outubro Feira de Empregabilidade Afya  Subcoordenações 

 

Evento pontual 

(08/10/2022) 

Outubro I IDEATHON  AFYA Subcoordenações Evento pontual 
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21 a 23/10/2022 

Novembro - Realização de Mostra de Inovação e 

empreendedorismo em Saúde e Direito 

(demostração do funcionamento Modelo 

educativo do respirador/ventilador 

desenvolvido pela startup Tron). 

Sub, Acad 

Sub. Cien. 

Sub. Tec./ Todos 

Evento pontual 

Agosto/dezembro Produção de conteúdo e postagem no 

instagram das subcordenações 

Coordenação, 

secretaria e sub. 

Coordenações do 

NITA 

Demanda contínua 

 

Agosto/Dezembro Implementação dos projetos inovadores 

selecionados no edital de Inovação e 

empreendedorismo 2022. 

- Atividaedes  no laboratório maker: 

Impressora 3D, Cortadora a laser e kit de 

Robótica 

Coordenação, 

secretaria e sub. 

Coordenações do 

NITA 

Deamanda contínua 

Setembro/novembro Colaboração na organização do III 

CONITRA/VI Encontro MEP, IESC e TCC 

Sub, Acad 

Sub. Cien. 

 

Evento pontual 

(31/10 a 05/11/2022) 

Novembro Enviar para a Coordenação do NITA, 

relatório parcial do projeto inovador das 

subcoordenações (Professor responsável pelo 

projeto selecionado por edital). 

Secretaria e Sub. 

Coordenações do 

NITA 

Evento pontual.  

(30/11/2022) 

Dezembro Entregar a coordenação do NITA, os 

relátorios das atividades e projeto inovador 

realizados por cada subcoordenação. 

Secretaria e Sub. 

Coordenações do 

NITA 

 

Evento pontual 

(15/12/2022) 

    

- OBS: Algumas atividades são de longo prazo ou de fluxo contínuo, por isso foram planejadas /inicidadsa em 

um periodo (fevereiro)  anterior ao distanciamento social, entretanto continuam sendo executadas no REAR.  

Aproveitamos para reiterar que, as atividades do NITA deverão ser realizadas no período que não 

interfira nas atividades das disciplinas regulares do curso. 

Agradecemos a compreensão de todos, não esquecendo do nosso sentimento de equipe para que o NITA 

possa continuar crescendo e multiplicando os frutos da criatividade e da inovação, fortalecendo a nossa 

FAHESP/IESVAP. 

 Atenciosamente;            

   

Joilson Ramos de Jesus 

Coordenação do NITA 

 


