
Informe o título do projeto

Financiamento do projeto
O projeto está vinculado a algum edital de
fomento à pesquisa?          Sim           Não

Instituição  de  fomento  no  qual  o  projeto
está vinculado:

      Público          Privado
      
      Nacional        Internacional

Nome da instituição fomentadora:

 
Valor  total  do(s)  recurso(s)  destinado  a
pesquisa: R$

 Informações do proponente
Nome:

Servidor do IFAP:        Sim           Não Siape: Campus:
CPF: RG:
Telefone: (     ) E-mail:

Endereço:

Cidade:                              Estado: CEP:

Instituição parceira
Nome da Instituição (Razão Social e Fantasia):

Gestão:         Pública           Privada CNPJ:
Código CNAE: Descrição CNAE:

Telefone: (     ) E-mail:

Endereço:

Cidade:                              Estado: CEP:
Responsável técnico da instituição parceira

Nome: 

Cargo:
CPF: RG:
Telefone: (     ) E-mail:
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Objeto a ser protegido (Propriedade Intelectual)
Objeto Descrição
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Direito de Autor Obras literárias, artísticas e científicas, programas de computador (para
mais informações, consulte: Lei nº 9.610/1998 e Lei nº 9.609/1998). 

Direito 
Conexos

Interpretações artísticas e execuções, fonogramas e transmissões por
radiodifusão (para mais informações, consulte a Lei nº 9.610/1998).
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Marcas Sinal distintivo, visualmente perceptível, podendo ser: Marca de produto
ou  serviço;  Marca  de  certificação  e  Marca  Coletiva  (para  mais
informações, consulte a Lei nº 9.279/1996).

Patentes Invenções e Modelos de Utilidade  (para mais informações, consulte a
Lei nº 9.279/1996).

Indicações
Geográficas

Indicação  de  procedência  ou  a  denominação  de  origem  (para  mais
informações, consulte a Lei nº 9.279/1996).

Desenho
Industrial

Forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de
linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando
resultado  visual  novo  e  original  na  sua  configuração  externa  e  que
possa servir  de tipo de fabricação industrial  (para mais informações,
consulte a Lei nº 9.279/1996).
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Proteção de
Novas

Variedades de
Plantas

Nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada de qualquer gênero
ou  espécie  vegetal  (para  mais  informações,  consulte  a  Lei  nº
9.456/1997, e o Decreto nº 2.366/1997). 

Topografia de
Circuito

Integrado

Compreende  uma  série  de  imagens  relacionadas  que  representa  a
configuração  tridimensional  das  camadas  que  compõem um circuito
integrado e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a
disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado
em  qualquer  estágio  de  sua  concepção  ou  manufatura  (para  mais
informações, consulte a Lei nº 11.484/2007). 

Conhecimentos
Tradicionais

Parcela do conhecimento, de prática isolada ou coletiva, e desenvolvida
de  forma  isolada  ou  em  uma  determinada  comunidade,  que  não
necessariamente está formalizado pela Ciência (para mais informações,
consulte a Lei nº 13.123/2015).

Manifestações
Folclóricas

Produções  de  elementos  característicos  do  patrimônio  artístico
tradicional  criado  e  mantido  por  uma  comunidade  ou  por  indivíduos
refletindo as tradicionais expectativas artísticas de uma comunidade ou
indivíduo(para mais informações, consulte a Lei nº 13.123/2015).

Prazo para Execução do Projeto
Duração:          mês (es)
Início previsto:        /      /   Término previsto:        /      /   

Descrição geral das atividades e objetivos do projeto

Página__ de___ Folha:___de___

NIT-IFAP
PROJETO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Formulário



Justificativa do projeto

Resultados e metas a serem alcançadas

Cronograma
Etapas/Atividades em execução Ano

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
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Equipe Técnica (membros da equipe)

Nome Cargo Titulação
Carga

Horária
Semanal

Carga
Horária

Duração
(mês)

Função no
Projeto

Breve relato sobre a propriedade intelectual a ser protegida
(Nesse campo, o coordenador do projeto deverá fazer uma breve descrição sobre o “estado da arte” do
tema  no  qual  o  objeto  de  propriedade  intelectual  está  inserido.  Deverá  ainda  esclarecer  o  nível  de
conhecimento  da  equipe  referente  a:  relevância  (aplicabilidade),  condições  (recursos  humanos,
financeiros  e  materiais  alocados)  e  propósito  (necessidade/valia)  para  a  proteção  da  propriedade
intelectual  pretendida.  Caso  o  projeto  origine  ativo  de  propriedade  industrial,  é  necessário  que  o
coordenador do projeto descreva, por ordem de prioridade, os nomes dos possíveis inventores e suas
respectivas atribuições dentro do projeto).

 
Vistos, Validações e Assinaturas

Se integrante  do projeto:  (assinatura do coordenador  e  cópia,  na íntegra,  do  projeto  que  originou a
propriedade intelectual a ser protegida)

____/____/____                                                     __________________________________________
                                                                                                     Coordenador do Projeto

Se servidor do IFAP: (assinatura da chefia imediata dando ciência da existência do projeto desenvolvido
no IFAP que originou a propriedade intelectual a ser protegida)

____/____/____                                                     __________________________________________
                                                                                                         Chefia Imediata

Trâmite interno (assinatura do responsável pelo Núcleo de Inovação Tecnológica do IFAP - NIT / IFAP)

____/____/____                                                     __________________________________________
                                                                                                    Responsável pelo NIT/IFAP

Trâmite  interno  (assinatura  da  Pró-Reitoria  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e  Inovação  do  IFAP  -
PROPESQ/ IFAP)

____/____/____                                                 _______________________________________________
                                                                              Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

                                               Laranjal do Jari, Amapá, ____ de___________de_______

________________________________________________________
Assinatura do proponente solicitante
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