
 
 

 
 

EDITAL Nº 003/2019/CIPI 
EDITAL DE APOIO À PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 
 
O Reitor da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o processo para a seleção de propostas dos grupos de pesquisa 
da UDESC para a realização do relatório de prospecção tecnológica, de acordo com as 
disposições deste Edital. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. Este edital é destinado aos Grupos de Pesquisa da UDESC que, através dele, poderão ser 
contemplados com um serviço de apoio à Prospecção Tecnológica que será realizado por uma 
empresa contratada, mediante processo licitatório, com recursos da UDESC.   
 
1.2. A Prospecção Tecnológica permitirá verificar o atual estado da técnica e as tendências 
tecnológicas relacionadas a um determinado problema tecnológico. Para tal, a Coordenadoria 
de Projetos e Inovação – CIPI/UDESC com a colaboração da empresa contratada, mediante 
processo licitatório, para prestar serviços de assessoria técnica em gestão da propriedade 
intelectual da UDESC, farão levantamento de documentos de patentes que descreverão as 
soluções tecnológicas, assim como predizer possíveis tendências de desenvolvimento delas. 
Dessa forma, a Prospecção Tecnológica poderá auxiliar o Grupo de Pesquisa na definição de 
futuras pesquisas. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1. Proporcionar aos Grupos de Pesquisa da UDESC apoio na realização de Prospecção 
Tecnológica para definição do estado da técnica e tendências tecnológicas de suas pesquisas;  
 
2.2. Fomentar a aplicabilidade da pesquisa da UDESC e sua sintonia com o atual nível de 
evolução da tecnologia em questão;  
 
2.3. Identificar as oportunidades e necessidades, atuais e futuras, mais relevantes para a 
pesquisa da UDESC;  
 
2.4. Incentivar o uso da informação tecnológica contida em documentos de patentes, visando 
disseminar essa cultura aos pesquisadores da Universidade;  
 
2.5. Viabilizar novas parcerias, visando ao desenvolvimento tecnológico do Estado e do País. 
 
 
3. APOIO CONCEDIDO 
 
3.1. Até 10 (dez) propostas serão contempladas com um serviço de Prospecção Tecnológica, 
realizada pela empresa especializada contratada na área. Ao final, a empresa entregará um 
relatório técnico contendo uma visão do atual estado da técnica e das tendências tecnológicas 
relacionadas ao problema tecnológico existente, e ao produto e/ou processo apresentado pelos 
contemplados, assim como o levantamento de patentes e de dados estratégicos tais como: 
histórico de depósito de patentes, identificação dos principais depositantes, os principais países, 



 
 

 
 

o Código Internacional de Patentes utilizado etc. Os relatórios serão disponibilizados a toda a 
comunidade de pesquisa da UDESC, como forma de ampliar os benefícios do serviço realizado. 

 
4. CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA  
 
4.1. As propostas submetidas a este Edital, através do preenchimento do formulário específico, 
devem possuir as seguintes características:  

a) Ser uma tecnologia de produto ou processo com características de invenção ou 
modelo de utilidade, ou seja, não se caracterizar como outra modalidade de propriedade 
intelectual, tais como: marca, direito autoral, desenho industrial, programa de 
computador, etc.;  

b) Estar relacionada com uma das linhas de pesquisa do grupo de pesquisa ao qual os 
pesquisadores estão vinculados;  

c) Descrever os problemas tecnológicos existentes que se pretende solucionar, assim 
como possíveis produtos ou processos tecnológicos que se deseja alcançar com o 
desenvolvimento da pesquisa do Grupo de Pesquisa da UDESC.  

 
5. CRONOGRAMA DO EDITAL  
 
5.1. As etapas deste edital deverão ser respeitadas de acordo com o cronograma definido abaixo: 
 

CRONOGRAMA 

Atividade Responsável Prazos 

Início de Submissão de Proposta Proponente Data de lançamento do edital 

Término de Submissão de Proposta Proponente 31 de março de 2020 

Análise das propostas recebidas Comissão Até 30 de abril de 2020 
Prazo para envio de recursos Proponente Até 07 (sete) dias úteis após o 

parecer da Comissão 
Análise de recursos Comissão Até 07 (sete) dias úteis após o 

término do prazo de envio dos 
recursos 

Divulgação do resultado final CIPI Até 01 (um) dia após a decisão da 
Comissão  

Relatório de Prospecção 
Tecnológica 

Empresa 
contratada 

Até 60 (sessenta) dias do 
recebimento das propostas pela CIPI 

Apresentação do Relatório Final Proponente Até 01 (um) ano após o recebimento 
do Relatório de Prospecção 
Tecnológica 

 
 
6. REQUISITOS 
 
6.1. O proponente deve ser servidor efetivo da UDESC;  
 
6.2. Tanto o proponente como os demais membros da equipe da proposta deverão ser servidores 



 
 

 
 

ou alunos da UDESC, integrantes dos Grupos de Pesquisa envolvidos, se houverem membros 
de outras instituições, estes deverão ser identificados e não terão sua pontuação do Anexo II - 
Relatório de atividade científica e tecnológica computada nos termos deste Edital;  
 
6.3. A proposta deverá envolver pelo menos um grupo de pesquisa cadastrado no CNPQ 
certificado pela UDESC;  
 
6.4. A proposta poderá envolver mais de um grupo de pesquisa. Porém, cada grupo poderá 
participar de apenas uma proposta;  
 
6.5. Cada membro (servidor ou aluno) poderá figurar em apenas uma proposta; caso seja 
constatado que o mesmo membro participou de mais de uma proposta, sua pontuação do Anexo 
II - Relatório de atividade científica e tecnológica será computada em apenas uma proposta a 
indicada pelo membro do grupo;  
 
6.6. Apresentar anuência dos membros da equipe envolvidos na proposta. 
 
7. DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. A proposta deverá ser preenchida conforme Anexo I disponibilizado no site da 
Coordenadoria de Projetos e Inovação da UDESC - CIPI: https://www.udesc.br/nit/prospeccao ; 
 
7.2. A proposta deverá ser salva com o nome do arquivo, nome e sobrenome do proponente (ex.: 
“Proposta_nome_sobrenome.pdf”) e no formato .PDF; 
 
7.3. Cada membro do grupo de pesquisa deverá apresentar o relatório de atividade científica e 
tecnológica de acordo com o Anexo II deste Edital; 
 
7.4. Os proponentes deverão instruir processo digital no sistema SGPe seguindo a orientação: 

a) Assunto: 444 – EDITAL; 
b) Setor de Competência: UDESC/REIT/CIPI 
c) Detalhamento do Assunto: “Edital de Prospecção Tecnológica 2020 + nome do 
proponente” 
d) Definição do Controle de Acesso para: “Usuários com carga do Processo”.  
e) Anexar obrigatoriamente as peças:  

I – Anexo I - Proposta de prospecção tecnológica; 
II – Anexo II - Atividade Científica e Tecnológica de cada membro do Grupo de 
Pesquisa. 

f) Assinar digitalmente a proposta e solicitar assinaturas digitais de todos os membros 
do Grupo de Pesquisa; os pesquisadores que não possuem certificado digital, deverão 
assinar a proposta fisicamente. 
 

7.5. Após instrução do processo digital do SGPe os proponentes deverão encaminhá-lo para a 
Coordenadoria de Projetos e Inovação – CIPI (UDESC-REIT-CIPI) até 31 de março de 2020; 
 
7.6. A submissão com a ausência de qualquer um dos itens obrigatórios do processo acima será 
INDEFERIDA. A CIPI não se responsabiliza por problemas de informática ou comunicação que 
impeçam o recebimento do processo no sistema SGPe; 
 
7.7. Não serão aceitas propostas entregues pessoalmente pelos proponentes, é obrigatório a 
instrução de processo via sistema SGPe. 
 



 
 

 
 

 
8. ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
  
8.1. Neste edital, levar-se-ão em conta os seguintes critérios nesta ordem:  
 

Critério 
I. Descrição e clareza do(s) Problema(s) Tecnológico(s) existente(s) e que se deseja 
solucionar com as atividades de pesquisa do Grupo. 
II. Soluções existentes: descrição de objetos tecnológicos (produtos, processos, sistemas) já 
conhecidos comercialmente; soluções já conhecidas tecnicamente que resolvem, total ou 
parcialmente, o problema existente; busca de patentes 
III. Histórico de atividade científica e tecnológica do Grupo de Pesquisa relacionadas ao(s) 
Problema(s) Tecnológico(s) existente(s) e/ou aos produtos e/ou processos alvos da 
Prospecção Tecnológica 
IV. Potencial para pesquisa aplicada com instituição demandante 
V. Condições atuais para realizar pesquisas aplicadas na área proposta 

 
8.2. Para o histórico de atividade científica e tecnológica será considerada a soma da produção 
de cada membro individualmente conforme a pontuação abaixo: 
  

Item Quesitos Valor Valor 
Máximo 

1 Orientação de trabalhos de iniciação científica (IC) na área da 
proposta (por orientação) 

2 5 

2 Experiência na orientação de trabalhos de conclusão de curso 
(TCC) na área da proposta (por orientação) 

2 5 

3 Artigos publicados, a partir de 2016, na área da proposta, em 
periódicos classificados como A1 ou A2 no Sistema WebQualis 
da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) 

5 20 

4 Artigos publicados, a partir de 2016, na área da proposta, em 
periódicos classificados como B1, B2, B3 e B4 no Sistema 
WebQualis da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) 

2 20 

5 Resumos ou artigos completos publicados em anais de eventos, 
na área da proposta, a partir de 2016 

1 10 

6 Autor, Coautor ou organizador de livros publicados, a partir de 
2016, na área da proposta 

2 10 

7 Autor ou Coautor de capítulo de livros, a partir de 2016, na área 
da proposta 

1 10 

8 Patentes, Modelo de Utilidade e Registros de Software, em 
qualquer área (por entrada de pedido no INPI) 

5 20 

TOTAL (MÁXIMO POSSÍVEL) 100 
 
 
8.3. Cada membro participante da proposta deverá preencher e assinar digitalmente o Anexo II. 
Em caso de constatação de erro no preenchimento (por exemplo, indicação errônea de 
produção), a proposta poderá ser desclassificada; 
  
8.4. Serão desclassificadas as propostas que:  
 

a) Não atinjam o mínimo de 50 pontos, na pontuação total ponderada (0-100 pontos);  



 
 

 
 

b) Não apresente adequadamente o Problema Tecnológico, inviabilizando o serviço de 
prospecção tecnológica;  
c) Não apresente os formulários solicitados devidamente preenchidos e assinados. 

 
 8.5. A análise e o julgamento do mérito das propostas serão feitos por uma comissão composta 
pelo Comitê Técnico de Inovação e Propriedade Intelectual - COMIPI e um (1) representante da 
empresa contratada para realizar o serviço de Prospecção Tecnológica; 
 
8.6. Em caso de empate, será adotado o Critério I como desempate. Persistindo o empate, será 
adotado o Critério II. Persistindo o empate, será adotado o Critério III. Caso ainda assim persista 
o empate, caberá à comissão julgadora estabelecer um critério para desempate.  
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  
 
9.1. A submissão de propostas implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste 
Edital, das quais o proponente não poderá alegar desconhecimento;  
 
9.2. As informações fornecidas no processo de inscrição e o seu correto preenchimento são de 
responsabilidade do proponente;  
 
9.3. Durante a execução dos serviços, informações adicionais poderão ser solicitadas ao 
proponente, que tem a obrigação de fornecer os detalhamentos necessários para execução dos 
serviços; 
 
9.4. Após um ano a partir do recebimento do relatório de Prospecção Tecnológica, o proponente 
deverá elaborar um Relatório Final, contendo, no mínimo, as seguintes informações:  

a) descrição de como as informações fornecidas foram utilizadas; 
b) projetos em andamento e/ou concluídos na área da prospecção tecnológica; 
c) produções (artigos e/ou patentes) concluídas e/ou em andamento. 

  
9.5. Caso o proponente se afaste por quaisquer motivos antes da finalização do Relatório Final, 
caberá a ele indicar um outro membro da equipe para substituí-lo; 
  
9.6.Toda e qualquer comunicação que se der entre a empresa contratada e os proponentes 
deverá ocorrer em cópia para a CIPI, através do e-mail cipi.reitoria@udesc.br; 
 
9.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Projetos e Inovação – 
CIPI/UDESC. 
 
 
Florianópolis, 28 de novembro de 2019. 
 
 
Marcus Tomasi 
Reitor do UDESC 

  



 
 

 
 

ANEXO I – PROPOSTA DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

(Dados de identificação e contato do Grupo de Pesquisa e da equipe da proposta. Caso a proposta envolva mais de 
um Grupo de Pesquisa, é necessário duplicar os campos 1.1 e 1.5, justificar sua inclusão e indicar a qual Grupo 
pertence cada membro da equipe) 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1) Coordenador da Proposta: 

1.2) Centro de Ensino: 

1.3) Telefone: 

1.4) E-mail: 

1.5) Grupos de Pesquisa Envolvidos: 

Nome do Grupo 1:  

Endereço eletrônico para a página do Grupo de Pesquisa no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq: 
 

Nome dos Membros do Grupo Centro de 
Ensino Vínculo com a UDESC 

   

   

(adicionar outros grupos, se houver) 
 
  



 
 

 
 

 

2. INFORMAÇÕES SOBRE A PROPOSTA 

2.1) Descrição do(s) Problemas(s) Tecnológico(s) existente(s) que se deseja solucionar com as 
atividades de pesquisa do Grupo (máximo 100 linhas) 
(Descrever um ou mais problemas tecnológicos que se espera solucionar com as atividades de pesquisa. Caso o 
proponente já vislumbre que o resultado da pesquisa irá gerar um novo produto ou processo, deve-se descrever a 
tecnologia que se deseja desenvolver, ou que já está em desenvolvimento, e suas possíveis aplicações práticas que 
resolvem o problema existente.) 

 
 

2.2) Potencial para Pesquisa Aplicada 

☐ Não vejo potencial para pesquisa aplicada 
☐ Existe potencial, mas desconheço mercados e/ou instituições que possam se interessar  
☐ Conheço mercados e/ou instituições que talvez se interessem pelo problema 
☐ Conheço instituições que com certeza se interessarão pelo problema 
☐ Já existem instituições contatadas e que estão interessadas em solucionar esse problema. 

2.3) Descrever mercado/empresas conforme a opção assinalada 

 
 
 

2.4) Condições atuais do(s) Grupo(s) de Pesquisa(s) para realizar pesquisas aplicadas na área proposta 

☐ O grupo não possui condições atualmente para realizar pesquisas aplicadas na área proposta 
☐ O grupo precisa de considerável investimento (em infraestrutura, cursos/capacitação etc.) para 
realizar pesquisas aplicadas na área proposta 
☐ O grupo precisa de aporte de conhecimento (capacitação, novas contratações etc.) e de 
infraestrutura para realizar pesquisas aplicadas na área proposta  
☐ O grupo possui conhecimento e recursos humanos, mas não dispõe de toda a infraestrutura para 
realizar as pesquisas na área 
☐ O grupo possui plenas condições para realizar pesquisas na área proposta, inclusive infraestrutura 

2.5) Observações 

 
 
 
2.6)  Figuras (Anexe a este questionário ou ao e-mail figuras, desenhos, projetos técnicos, fluxogramas e etc. 

Procure usar setas indicativas com números sequenciais, bem como legenda para ajudar na visualização e 
entendimento.) 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

3. SOLUÇÕES EXISTENTES 

3.1) Descreva objetos tecnológicos (produtos, processos, sistemas) já conhecidos comercialmente, ou 
soluções já conhecidas tecnicamente que solucionam, total ou parcialmente, o problema existente 
descrito no item anterior 
(Descrever, de forma clara, a solução tecnológica para o problema existente, bem como as vantagens e 
desvantagens da tecnologia em questão.  Qual parte do problema ainda não foi solucionado? O Grupo vislumbra 
formas mais eficientes/melhores de resolver o citado problema?) 
 
 

 

3.2) Referências científicas relacionados ao problema em questão 
(Artigos, teses, livros. Basta fazer a citação, não é preciso anexar) 

 

3.3)  Apresente invenções ou informações que antecedem o objeto da busca de prospecção (Caso 
tenha conhecimento, cite documentos de patentes de invenções similares ao objeto) 
 
 

3.4)  Palavras-chave Relacionadas ao Problema Proposto   

Português Inglês 
 

1. 1. 
 

2. 2. 
 

3. 3. 
 

4. 4. 
 

4. OBJETIVOS 
 

4.1)  Assinale no quadro abaixo objetivos que se pretende alcançar com este serviço. 
 

 Utilizar as informações para P&D de um pedido de patente.  

 Monitorar as tendências do Campo Tecnológico.  

 Identificar soluções patenteadas de objetos similares.  

 Conhecer a evolução histórica do campo tecnológico.  

 
Identificar possibilidade de exploração de patentes estrangeiras que não fora estendida no território 
nacional. 

 

 Desenvolver fornecedores.  



 
 

 
 

5. ANUÊNCIA DOS GRUPOS DE PESQUISA 

Os membros do grupo de pesquisa abaixo relacionados manifestam sua concordância com a submissão 
da proposta encaminhada por (Nome do Coordenador da Proposta) ao Edital 003/2019 de Prospecção 
Tecnológica. 

 

Nome do Grupo 1: ALTERAR ESTE NÚMERO CONFORME OS GRUPOS RELACIONADOS NO ANEXO I 

Nome do Servidor e/ou aluno Data Assinatura 

   

   

   

   

   

5.1) Assinatura do Coordenador da Proposta 

 
Local e data. 

 

Assinatura do Proponente: 
(O servidor da UDESC assina digitalmente, se o proponente for aluno poderá imprimir, assinar e 

posteriormente digitalizar o formulário para anexar ao processo digital do sistema SGPe) 

 

Um formulário por proposta. Todos os membros do(s) grupo(s) envolvido(s) na proposta devem assinar. Se 
eventualmente algum membro do grupo estiver afastado para qualificação, apontar o nome e indicar essa 
informação. 

 
  



 
 

 
 

ANEXO II – ATIVIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

(Deve ser preenchido por todos os pesquisadores envolvidos) 

Identificação 

Grupo de Pesquisa:  

Pesquisador:  

Lattes: (Indicar o link para o currículo lattes) 

Quadro 1 - Histórico de atividade científica e tecnológica 
Quesito Descrição Valor  Valor total  

1 Orientação de trabalhos de iniciação científica (IC) na área da 
proposta (por orientação) 

2  

2 Experiência na orientação de trabalhos de conclusão de curso 
(TCC) na área da proposta (por orientação) 

2  

3 Artigos publicados, a partir de 2016, na área da proposta, em 
periódicos classificados como A1 ou A2 no Sistema WebQualis 
da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) 

5  

4 Artigos publicados, a partir de 2016, na área da proposta, em 
periódicos classificados como B1, B2, B3 e B4 no Sistema 
WebQualis da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) 

2  

5 Resumos ou artigos completos publicados em anais de eventos, 
na área da proposta, a partir de 2016 

1  

6 Autor, Coautor ou organizador de livros publicados, a partir de 
2016, na área da proposta 

2  

7 Autor ou Coautor de capítulo de livros, a partir de 2016, na área 
da proposta 

1  

8 Patentes, Modelo de Utilidade e Registros de Software, em 
qualquer área (por entrada de pedido no INPI) 

5  

TOTAL (MÁXIMO POSSÍVEL 100 pontos)  
 
Preencha o Quadro 02. Para cada produção, verifique no Quadro 01 o número correspondente ao quesito e preencha 
no campo Quesito. As informações em cinza são a título de exemplo. Só serão aceitas produções que constarem no 
Currículo Lattes. 

Quadro 2 – Produções do Pesquisador 
Quesito Descrição 

3 Autor.Título. Local de Publicação. Ano (A descrição da produção científica pode ser copiada do Lattes) 

  
  
  
  
  
  



 
 

 
 

Declaração 

Declaro que as informações acima são verdadeiras e de acordo com meu currículo cadastrado na 
Plataforma Lattes. Em caso de erro, estou ciente de que a proposta enviada ao edital 003/2019 de 
Prospecção Tecnológica poderá ser desclassificada. 
 
Local e data. 

 

Assinatura do Pesquisador: 
(O servidor da UDESC assina digitalmente, se o proponente for aluno poderá imprimir, assinar e 

posteriormente digitalizar o formulário para anexar ao processo digital do sistema SGPe) 

 

 

 


