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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 
 CAMPUS  FRAIBURGO 

 EDITAL Nº01/2022 – DG/IFC – Campus Fraiburgo 

 CEPEDI - Centro de Projetos e Desenvolvimento Institucional 

 O  Diretor-Geral  do  Instituto  Federal  Catarinense  –  Campus  Fraiburgo,  no 
 uso  da  competência  que  lhe  foi  subdelegada  pela  Portaria  nº  105/2020,  de 
 28/01/2020,  publicada  no  Diário  Oficial  da  União  de  29/01/2020,  no  uso  de 
 suas  atribuições  legais,  torna  público  pelo  presente  Edital,  o  processo  para 
 admissão  de  Bolsistas  de  ações  integradoras  de  ensino,  pesquisa  e  inovação 
 e  extensão  -  para  o  CEPEDI  -  Centro  de  Projetos  e  Desenvolvimento 
 Institucional  -  a  serem  desenvolvidos  no  IFC  –  Campus  Fraiburgo  no  ano 
 de 2021. 

 1. DA NATUREZA DO CEPEDI 
 O  CEPEDI  -  Centro  de  Projetos  e  Desenvolvimento  Institucional  -  é  uma  iniciativa  do  Campus 
 Fraiburgo  que  visa  disponibilizar  um  espaço  de  oportunidades  de  aprendizado,  práticas  profissionais 
 orientadas  e  fomentar  a  vivência  de  ações  integradoras  de  ensino,  pesquisa  e  inovação  e  extensão 
 durante  o  processo  de  formação  do  estudante.  Seus  objetivos  são:  i)  fomentar  a  permanência  e  êxito 
 escolar  com  oportunidades  de  bolsas  para  alunos  de  todos  os  cursos  ofertados  no  Campus  ;  ii) 
 contribuir  com  o  processo  de  formação  dos  estudantes  com  a  identificação  e  implementação  de 
 demandas  internas  do  Campus  ;  iii)  institucionalizar  espaço  de  desenvolvimento  de  projetos  com 
 vistas  à  promoção  da  carreira  profissional  do  estudante;  iv)  apoiar  projetos  integrados  de  ensino, 
 pesquisa  e  inovação  e  extensão,  que  visam  contribuir  significativamente  para  o  desenvolvimento 
 tecnológico  de  software  para  atendimento  institucional  que  proporcionem  o  aprimoramento  de 
 atividades  profissionais  no  âmbito  do  Campus  Fraiburgo;  v)  apoiar  projetos  integrados  de  ensino, 
 pesquisa  e  inovação  e  extensão,  que  visam  contribuir  significativamente  para  o  desenvolvimento 
 tecnológico de software que atendam às demandas da sociedade em geral. 

 2. DA NATUREZA DAS ATIVIDADES DO CEPEDI 
 2.1  Caracterizam-se  como  atividades  vinculadas  ao  CEPEDI  o  conjunto  de  ações  integradoras  de 
 ensino,  pesquisa  e  inovação  e  extensão  para  atendimento  institucional  que  proporcionem  o 
 aprimoramento de atividades profissionais no âmbito do  Campus  Fraiburgo. 
 2.2 Estão no escopo de atividades vinculadas ao CEPEDI: 

 i) suporte às demandas da Cecom no âmbito do  Campus  Fraiburgo; 
 ii) desenvolvimento tecnológico de softwares; 
 iii) desenvolvimento de soluções institucionais diversas; 
 iv) suporte às atividades de coordenações de cursos e departamentos do  Campus  Fraiburgo. 

 3. DO OBJETO 
 O presente Edital visa selecionar bolsistas que tenham por finalidade atuar: 
 a) Linha 1 - Suporte às demandas da Cecom no âmbito do  Campus  Fraiburgo; 
 b) Linha 2 - Suporte às demandas da Biblioteca no âmbito do  Campus  Fraiburgo; 
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 c)  Linha  3  -  Suporte  às  demandas  da  Coordenação  Geral  de  Ensino  no  âmbito  do  Campus 
 Fraiburgo. 

 4. DO PROJETO 
 4.1  Entende-se  por  Suporte  às  demandas  da  Cecom  no  âmbito  do  Campus  Fraiburgo  o  auxílio 
 prestado  no  desenvolvimento  de  ações  de  comunicação  interna  e  externa,  elaboração  de  conteúdo 
 para  redes  sociais,  site,  newsletter,  entre  outras  mídias,  e  criação  de  informativos  internos  e 
 externos. 
 4.2  Entende-se  por  Suporte  às  demandas  da  Biblioteca  no  âmbito  do  Campus  Fraiburgo  o  auxílio 
 prestado  no  desenvolvimento  de  ações  pactuadas  com  a  Bibliotecária  que,  por  sua  natureza,  estejam 
 relacionadas às atividades da Biblioteca. 
 4.3  Entende-se  por  Suporte  às  demandas  da  Coordenação  Geral  de  Ensino  no  âmbito  do  Campus 
 Fraiburgo  o  auxílio  prestado  no  desenvolvimento  de  ações  pactuadas  com  o  Coordenador  Geral  de 
 Ensino, por sua natureza, estejam relacionadas às atividades da Coordenação Geral de Ensino. 

 5. DA COORDENAÇÃO, REQUISITOS, COMPROMISSOS E DAS ATRIBUIÇÕES 
 5.1 DOS REQUISITOS DO COORDENADOR 
 5.1.1  Ser  servidor  efetivo  do  IFC  e  estar  em  pleno  exercício  de  suas  atividades,  durante  todo  o 
 período de vigência do projeto; 
 5.1.2  Não  são  elegíveis  para  a  coordenação  do  projeto  os  servidores,  aposentados,  licenciados  ou 
 afastados de suas funções do IFC; 
 5.1.3 Possuir titulação mínima de graduação; 
 5.1.4 Estar adimplente com o IFC; 
 5.1.5  Dispor  de  carga  horária  para  orientar  o  bolsista,  visando  o  pleno  desenvolvimento  das 
 atividades previstas para o projeto. 

 5.2 DOS COMPROMISSOS DO COORDENADOR 
 5.2.1  Indicar  para  bolsista,  aluno  com  perfil  e  desempenho  acadêmico  compatíveis  com  as 
 atividades previstas, observando princípios éticos e conflitos de interesse; 
 5.2.2  Acompanhar  o  desenvolvimento  do  aluno  bolsista,  responsabilizando-se  por  informar  a 
 Direção  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  do  Campus  quando  o  aluno  desistir,  trancar  a  matrícula, 
 concluir  o  curso,  adquirir  vínculo  empregatício,  receber  outra  bolsa  do  IFC  ou  de  outras 
 instituições,  ou  não  cumprir  a  carga  horária  relacionada  ao  projeto,  ou  qualquer  outra  situação  que 
 justifique a exclusão do aluno como bolsista; 
 5.2.3  O  pagamento  mensal  do  valor  correspondente  à  bolsa  será  efetivado  mediante  o  envio  do 
 relatório  mensal  do  bolsista  a  ser  preenchido  pelo  coordenador,  via  google  forms,  até  o  dia  20  de 
 cada  mês,  atestando  o  atendimento  das  atividades  propostas,  a  frequência  integral  e  a  continuidade 
 do atendimento aos requisitos do bolsista; 
 5.2.3.1  O  link  do  formulário  eletrônico  o  qual  trata  o  item  5.2.3,  será  enviado  apenas  uma  vez  ao 
 correio  eletrônico  institucional  do  coordenador  do  projeto,  no  mês  da  implantação  da  bolsa,  o  qual 
 será utilizado por todo o período de vigência da bolsa; 
 5.2.4  Poderá  ser  admitida  a  substituição  do  coordenador  do  projeto  em  casos  excepcionais  que 
 impossibilitem  o  adequado  acompanhamento  do  bolsista,  como  remoção,  redistribuição,  vacância  e 
 exoneração,  entre  outros,  sendo  indicado  pelo  coordenador  do  projeto  e  que  possua  os  demais 
 requisitos  regidos  por  este  edital  mediante  a  justificativa  fundamentada  a  ser  avaliada  pela  Equipe 
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 de  Direção  do  Campus  (formada  pela  Direção  Geral,  Direção  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão, 
 Direção de Administração e Planejamento); 
 5.2.5  Incluir  o  nome  dos  alunos  bolsistas  nas  publicações  e  nos  trabalhos  apresentados  em 
 congressos, seminários ou eventos equivalentes, cujos resultados tiveram sua participação efetiva; 
 5.2.6  O  não  atendimento  das  atribuições  e  compromissos  pelo  coordenador  acarretará 
 inadimplência, ficando sujeito a: 
 a) Perda da cota de bolsa; 
 b) Impossibilidade de concorrer em outros editais; 
 c) Demais sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis. 

 5.3 DOS REQUISITOS DO ALUNO BOLSISTA 
 5.3.1  Ser  aluno  regularmente  matriculado  em  cursos  das  áreas  afins  do  projeto  no  IFC  Campus 
 Fraiburgo; 
 5.3.2 Ser indicado pelo coordenador do projeto; 
 5.3.3 Não possuir registro de ato de indisciplina de alta gravidade; 
 5.3.4  Não  possuir  reprovação  anual,  nos  cursos  Técnico  e  não  possuir  mais  de  três  reprovações  em 
 disciplinas do curso de Graduação; 
 5.3.4.1  Em  casos  excepcionais,  quando  o  discente  possuir  mais  de  três  reprovações  em  disciplinas 
 do  Curso  de  Graduação,  o  coordenador  deverá  encaminhar  documento  à  Direção  de  Ensino, 
 Pesquisa  e  Extensão,  devidamente  assinado,  com  exposição  de  justificativas  da  indicação  do  mesmo 
 para parecer final da Equipe de Direção do  Campus  . 
 5.3.5  Possuir  frequência  mínima  igual  ou  superior  a  75%  (setenta  e  cinco  por  cento),  no  curso  do 
 IFC que estiver matriculado. Não se aplica em caso de aluno ingressante; 
 5.3.6 Não possuir vínculo empregatício, durante a vigência da bolsa; 
 5.3.7  Não  ser  beneficiário  de  outra  modalidade  de  bolsa  do  IFC  ou  de  outra  Instituição.  Não  será 
 considerado  acúmulo  a  manutenção  simultânea  das  bolsas  previstas  no  presente  edital  com  auxílios 
 e/ou bolsas concedidas com objetivos assistenciais, de manutenção ou de permanência; 
 5.3.8  Não  estar  afastado  em  função  de  motivos  tais  como  incúria,  doença,  afastamento  para 
 treinamento/curso, dentre outros. 

 5.4 DOS COMPROMISSOS REFERENTE AO(S) ALUNO(S) BOLSISTA(S). 
 5.4.1 Desenvolver o projeto aprovado, sob a supervisão do coordenador; 
 5.4.2 Dedicar-se integralmente às atividades previstas no projeto; 
 5.4.3  A  carga  horária  do  bolsista  de  nível  superior  deverá  ser  de  no  mínimo  16  horas  semanais  e  o 
 bolsista de ensino médio, de no mínimo 8 horas semanais; 
 5.4.4  Informar  ao  coordenador  do  projeto  sobre  possíveis  afastamentos,  em  função  de  motivos  tais 
 como  incúria,  doença,  afastamento  para  treinamento/curso  etc,  para  providenciar  o  cancelamento  ou 
 a suspensão da bolsa, conforme disciplinado nas normas específicas; 
 5.4.4.1  A  reativação  da  bolsa  será  efetuada  diretamente  quando  cessarem  os  motivos  que  causaram 
 a sua suspensão; 
 5.4.5  O  não  atendimento  das  atribuições  e  compromissos  pelo  bolsista  acarretará  inadimplência, 
 ficando sujeito a: 
 a) Perda da bolsa; 
 b) Impossibilidade de concorrer a outras bolsas; 
 c) Devolução à unidade da(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, em valores atualizados. 
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 6. DO FINANCIAMENTO 
 6.1 Serão financiadas até 03 (três) propostas para o presente edital. Sendo: 
 6.1.1 02 (dois) bolsistas na Linha 1; 
 6.1.2 02 (dois) bolsistas na Linha 2; 
 6.1.3 01 (um) bolsista na Linha 3. 
 6.2  O  período  de  vigência  da  bolsa  será  de  9  (nove)  meses,  conforme  previsto  na  seção  cronograma 
 do presente edital. Iniciando em 16/03/2022 e concluindo em 15/12/2022. 
 6.3 A distribuição das bolsas se dará de acordo com a descrição a seguir: 

 Curso  Quantidade De 
 Bolsa(s) 

 Valor (R$) 

 Técnico  em  Informática/EMI;  ou  Técnico  Subsequente 
 em  Edificações;  ou  Técnico  Subsequente  em 
 Administração;  ou  Técnico  Subsequente  em  Segurança 
 do Trabalho; ou EJA - Operador de Computador 

 1  R$ 200,00 

 Graduação - Análise e Desenvolvimento de Sistemas  4  R$ 600,00 

 6.4  Os  valores  aprovados  poderão  sofrer  ajustes  conforme  disponibilidade  orçamentária  e  financeira 
 do IFC. 
 6.5  Caso  o  número  de  bolsas  destinadas  aos  estudantes  de  Graduação  -  Análise  e  Desenvolvimento 
 de  Sistemas  não  seja  ocupada,  as  bolsas  poderão  ser  destinadas  à  estudantes  dos  cursos  Técnico  em 
 Informática/EMI;  ou  Técnico  Subsequente  em  Edificações;  ou  Técnico  Subsequente  em 
 Administração;  ou  Técnico  Subsequente  em  Segurança  do  Trabalho;  ou  EJA  -  Operador  de 
 Computador, respeitando o número limite de bolsistas previsto no item 6.2. 

 7. SUBMISSÃO DO PROJETO 
 7.1  A  proposta  de  projeto  deverá  ser  submetida  pelo  coordenador  do  projeto,  ao  e-mail 
 depe.fraiburgo@ifc.edu.br  até  a  data  limite  previsto  na  seção  cronograma.  Contendo  os  seguintes 
 documentos: 

 a)  Currículo  Lattes  coordenador  do  projeto  atualizado  até  a  data  limite  de  envio  da 
 documentação em formato pdf; 

 b)  Formulário  de  Identificação  do  Projeto  e  Equipe  devidamente  preenchido  e  assinado  pelo 
 Coordenador do Projeto, em formato pdf e editável (Anexo II); 

 c)  Formulário  do  Roteiro  de  Projeto  devidamente  preenchido,  sem  assinatura  ou  identificação 
 do pesquisador, em pdf (Anexo III). 

 7.2  Não  serão  aceitas  propostas  entregues  de  forma  distinta  à  mencionada  no  item  7.1  e  nem  fora  do 
 prazo estipulado e/ou demais obrigações dispostas neste Edital. 

 8. SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 
 8.1 Será instituída uma Equipe Avaliadora do Edital, com representantes da: DG, DAP e DEPE; 
 8.2  Avaliação  do  mérito  curricular  levará  em  conta  o  Currículo  Lattes  a  ser  apresentado  pelo(a) 
 Coordenador(a)  do  Projeto  e  será  baseada  na  titulação  conforme  pontuação  estabelecida  no  quadro  a 
 seguir: 
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 Titulação  Pontuação 

 Graduação em qualquer área  03 

 Especialização lato-sensu em qualquer área  05 

 Pós-Graduação stricto sensu - Mestrado em qualquer área  10 

 Pós-Graduação stricto sensu - Doutorado em qualquer área  12 

 TOTAL DO SOMATÓRIO  30 

 8.3  As  comprovações  dos  critérios  de  pontuação/avaliação  tomarão  por  base  os  registros  do 
 Currículo  Lattes.  Havendo  necessidade,  serão  considerados  apenas  títulos  válidos  ou  convalidados 
 no  Brasil  com  reconhecimento  no  MEC.  A  Equipe  Avaliadora  do  Edital  poderá  solicitar 
 comprovação documental. 
 8.4 A pontuação do mérito curricular será realizada por meio do somatório das linhas da tabela. 
 8.4.1 Para fins de pontuação, cada titulação será pontuada apenas uma vez. 
 8.5  O  Currículo  Lattes  estará  sujeito  às  penalidades  previstas  em  Lei  e  as  informações  que  estejam 
 apresentadas fora do campo correto não serão consideradas. 
 8.6 A pontuação máxima para o mérito curricular será de 30 pontos. 
 8.7  A  avaliação  do  mérito  técnico  do  projeto  será  baseada  nos  critérios  e  respectivas  pontuações 
 máximas de caráter eliminatório e classificatório, conforme os quadros a seguir: 

 Linha  Critério  Pontuação máxima 

 Linha 1 - Suporte às 
 demandas da Cecom no 
 âmbito do  Campus 
 Fraiburgo. 

 Adequação  do  projeto  aos  objetivos  da 
 proposta 

 20 

 Metodologia  20 

 Resultados esperados  20 

 Cronograma de atividades  10 

 Total  70 
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 Linha  Critério  Pontuação máxima 

 Linha 2 - Suporte às 
 demandas da Biblioteca no 
 âmbito do  Campus 
 Fraiburgo. 

 Adequação  do  projeto  aos  objetivos  da 
 proposta 

 20 

 Metodologia  20 

 Resultados esperados  20 

 Cronograma de atividades  10 

 Total  70 

 Linha  Critério  Pontuação máxima 

 Linha 3 - Suporte às 
 demandas da Coordenação 
 Geral de Ensino no âmbito 
 do  Campus  Fraiburgo. 

 Adequação  do  projeto  aos  objetivos  da 
 proposta 

 20 

 Metodologia  20 

 Resultados esperados  20 

 Cronograma de atividades  10 

 Total  70 

 8.8 A pontuação máxima para o mérito técnico será de 70 pontos. 
 8.9  A  nota  final  dos  projetos  será  a  somatória  entre  o  Mérito  Técnico  e  o  Mérito  Curricular  do 
 Coordenador do Projeto, perfazendo o total de até 100 pontos. 
 8.10 Para ser considerada aprovada a proposta deverá atingir no mínimo 40 pontos. 
 8.11  Serão  desclassificadas,  de  forma  definitiva,  as  solicitações  que  não  estiverem  em  conformidade 
 com este Edital. 
 8.12  A  proposta  admitida  e  aprovada,  que  obtiver  no  mínimo  40  pontos,  será  classificada  por  ordem 
 de pontuação. 

 9. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS 
 9.1.  Os  coordenadores  que  tiverem  projetos  classificados  contemplados  com  bolsistas,  deverão 
 enviar  à  Direção  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  do  Campus  os  documentos  comprobatórios 
 listados  a  seguir,  até  a  data  estipulada  no  cronograma,  exclusivamente  pelo  e-mail 
 depe.fraiburgo@ifc.edu.br, os quais devem ser digitalizados e enviados em formato pdf. 
 9.1.1 Cópia dos documentos RG e CPF do aluno bolsista; 
 9.1.2 Termo de Responsabilidade do Bolsista; 
 9.1.3 Termo de Responsabilidade do coordenador do Projeto; 
 9.1.4  Autorização  dos  pais  ou  responsáveis  (em  caso  de  aluno  bolsista  menor  de  18  anos,  para 
 participar e desenvolver o Projeto); 
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 9.1.5  Cópia  ou  foto  dos  dados  bancários  de  conta  em  que  o  bolsista  seja  o  titular  (não  serão  aceitas 
 conta poupança do Banco do Brasil); 
 9.1.6 Termo de Sigilo e Confidencialidade. 
 9.2  O  descumprimento  no  envio  da  documentação  mencionada  na  cláusula  9.1.1  até  o  prazo 
 estipulado no cronograma deste Edital, poderá acarretar na suspensão temporária da bolsa. 
 9.3  As  bolsas  que,  eventualmente,  surgirem  em  decorrência  de  desistência  ou  cancelamento,  serão 
 redistribuídas  de  acordo  com  a  ordem  de  classificação  dos  projetos  prevista  neste  edital,  sendo  os 
 coordenadores  contemplados  informados  por  e-mail,  para  envio  da  documentação  do  bolsista  até  o 
 dia 10 do mês subsequente. 
 9.4  O  pagamento  mensal  do  valor  correspondente  à  bolsa  será  efetivado  mediante  o  envio  do 
 relatório  mensal  do  bolsista,  a  ser  enviado  até  o  dia  20  de  cada  mês,  atestando  o  atendimento  das 
 atividades propostas e a frequência integral do bolsista. 
 9.5  A  concessão  da  bolsa  será  cancelada  caso  o  aluno  bolsista  apresente  frequência  inferior  a  75% 
 ou  caso  venha  a  ocorrer  fato  cuja  gravidade  justifique  tal  procedimento,  sem  prejuízo  de  outras 
 providências cabíveis. Caberá ao coordenador do projeto o pleno acompanhamento do bolsista. 
 9.6  As  solicitações  de  substituições  de  alunos  bolsistas  do  projeto  deverão  ser  efetuadas  diretamente 
 ao  e-mail:  depe.fraiburgo@ifc.edu.br  enviadas  à  Direção  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  do 
 Campus  até  o  dia  10  de  cada  mês.  A  solicitação  de  substituição  deverá  ser  acompanhada  do 
 relatório  parcial  das  atividades  desenvolvidas  até  aquele  momento,  com  a  documentação  do  novo 
 aluno bolsista conforme item 9.1.1 deste Edital. 

 10. DOS RECURSOS 
 10.1  Será  assegurada  a  possibilidade  de  envio  de  recursos  de  acordo  com  as  datas  previstas  no 
 cronograma. 
 10.2  O  recurso  deverá  ser  enviado  pelo  proponente  ao  email  depe.fraiburgo@ifc.edu.br  em  formato 
 pdf com a devida justificativa e de acordo com as datas previstas no cronograma deste Edital. 

 11. CRONOGRAMA 

 Etapa  Data 

 Lançamento do edital  15/02/2022 

 Período de inscrição das propostas  15/02 a 02/03/2022 

 Período  de  avaliação  das  propostas  pela  Equipe  Avaliadora  do 
 Edital 

 03 a 04/03/2022 

 Divulgação do Resultado Preliminar  04/03/2022 

 Recurso(s)  07 a 08/03/2022 

 Avaliação do(s) Recurso(s)  09/03/2022 

 Divulgação do Resultado Final  09/03/2022 
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 Período de vigência do projeto  16/03 a 15/12/2022 

 Indicação dos bolsistas e envio dos documentos  até 15/03/2022 

 Vigência do pagamento das bolsas  16/03 a 15/12/2022 

 12. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 12.1  As  informações  fornecidas  nos  anexos  e  documentação  relativa  ao  presente  Edital  são  de 
 inteira responsabilidade do coordenador e, conforme o caso, do bolsista. 
 12.2  A  submissão  de  candidatura  ao  presente  Edital  implicará  a  tácita  aceitação  das  condições 
 estabelecidas, das quais o proponente não poderá alegar desconhecimento. 
 12.3  O  descumprimento  de  qualquer  cláusula  acarretará  a  desclassificação  da  proposta,  sem 
 prejuízo às demais sanções previstas nas normas vigentes. 
 12.4  Poderão  ser  solicitadas  documentações  complementares  necessárias  à  implementação  dos 
 projetos aprovados, decorrentes de suas peculiaridades. 
 12.5  A  qualquer  tempo  o  presente  edital  poderá  ser  revogado  ou  anulado,  no  todo  ou  em  parte,  seja 
 por  decisão  do  IFC,  por  motivo  de  interesse  público,  exigência  legal  ou  disponibilidade 
 orçamentária, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza 
 12.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe de Direção do  Campus  . 

 Publique-se. 
 Fraiburgo, 15 de fevereiro de 2022. 

 Tiago Lopes Gonçalves 

 Diretor-Geral do Instituto Federal Catarinense – Campus Fraiburgo 

 Portaria DOU nº 105/2020, de 28/01/2020 



 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 
 CAMPUS  FRAIBURGO 

 ANEXO I - FORMULÁRIO IDENTIFICAÇÃO PROJETO E EQUIPE 

 Edital nº 01/2022 

 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 1.1 Título: 

 1.2. Coordenador do Projeto: 

 1.3. SIAPE: 

 1.4. Carga horária semanal do Coordenador do Projeto destinada ao projeto: 

 1.5.  O  projeto  deverá  atender  uma  das  linhas  propostas  neste  Edital.  Marque  a  área  do  seu 
 projeto: 
 (       ) Linha 1 - Suporte às demandas da Cecom no âmbito do  Campus  Fraiburgo; 
 (       ) Linha 2 - Suporte às demandas da Biblioteca no âmbito do  Campus  Fraiburgo; 
 (  )  Linha  3  -  Suporte  às  demandas  da  Coordenação  Geral  de  Ensino  no  âmbito  do  Campus 
 Fraiburgo. 

 2.  IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO 

 2.1.  Identificação dos demais integrantes da equipe 

 Nome  completo  do(s)  SERVIDORES  do  IFC 
 colaboradores 

 Carga  horária  semanal 
 destinada ao projeto 

 SIAPE 

 ____________________________ 
 Assinatura do Coordenador do Projeto 



 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 
 CAMPUS  FRAIBURGO 

 ANEXO II - ROTEIRO DE PROJETO 

 Edital nº01/2022 

 1. Título (ser sucinto e expressar objetivamente a temática abordada pela proposta) 

 2. O projeto deverá atender uma das linhas propostas neste Edital. Marque a área do seu projeto: 

 Linha  1  -  Desenvolvimento  tecnológico  de  software  para  atendimento  institucional  que 
 proporcionem o aprimoramento de atividades profissionais no âmbito do IFC: 
 (       ) Linha 1 - Suporte às demandas da Cecom no âmbito do  Campus  Fraiburgo; 
 (       ) Linha 2 - Suporte às demandas da Biblioteca no âmbito do  Campus  Fraiburgo; 
 (  )  Linha  3  -  Suporte  às  demandas  da  Coordenação  Geral  de  Ensino  no  âmbito  do  Campus 
 Fraiburgo. 

 3. Introdução (Apresentação do tema, contextualização e justificativa). Máximo uma página 

 4.  Objetivos  (Os  objetivos  iniciam  com  verbos  no  indicativo,  por  exemplo,  analisar,  verificar, 
 mostrar). Máximo uma página 
 4.1 Geral (Responde problema do projeto) 
 4.2. Específicos (Descrevem como será viabilizado o objetivo geral) 

 5. Metodologia (Como se pretende atingir os objetivos do projeto). Máximo duas páginas 

 6.  Impacto  econômico  e  social  na  resolução  de  problemas  locais,  regionais  e/ou  institucionais 
 (Estimar  a  repercussão  e/ou  impactos  sociais,  econômicos,  tecnológicos,  científicos  e  ambientais 
 dos  resultados  esperados  na  solução  do  problema  focalizado;  indicar  os  benefícios  diretos  e/ou 
 indiretos do projeto). Máximo uma página 

 7.  Impacto  no  desenvolvimento  institucional  e  do  aluno  (Descrever  a  relevância  do  projeto  para  o 
 IFC e para o aluno). Máximo uma página 
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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 
 CAMPUS  FRAIBURGO 

 8. Plano de atividades a serem realizadas pelo aluno Bolsista 1: 

 (   ) Aluno do Técnico em Informática/EMI 
 (   ) Aluno do Técnico Subsequente em Edificações 
 (   ) Aluno do Técnico Subsequente em Administração 
 (   ) Aluno do Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho 
 (   ) Aluno do PROEJA - Operador de Computador 
 (   ) Aluno de Graduação - Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

 Nº  Atividades planejadas  (Ano) 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 01 

 02 

 03 

 04 

 05 

 06 

 07 

 08 

 9. Plano de atividades a serem realizadas pelo aluno Bolsista 2: 

 (   ) Aluno do Técnico em Informática/EMI 
 (   ) Aluno do Técnico Subsequente em Edificações 
 (   ) Aluno do Técnico Subsequente em Administração 
 (   ) Aluno do Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho 
 (   ) Aluno do PROEJA - Operador de Computador 
 (   ) Aluno de Graduação - Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

 Nº  Atividades planejadas  (Ano) 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 
 CAMPUS  FRAIBURGO 

 01 

 02 

 03 

 04 

 05 

 06 

 07 

 08 

 10.  Limitações  e  Dificuldades  (Comentar  sobre  possíveis  dificuldades  e  limitações  potenciais  que 
 poderão  interferir  na  execução  das  ações  propostas  e  comprometer  os  objetivos  preconizados. 
 Explicitar  as  medidas  previstas  para  contornar  ou  superar  essas  dificuldades).  Máximo  uma 
 página 

 11.  Referências  (Listar,  obrigatoriamente,  os  trabalhos  citados  no  texto.  Todas  as  referências 
 devem seguir as normas da ABNT vigente) 
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