EDITAL INTERNO UNIFICADO N.º 02/2018 – AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
PROEPPI/IFPR
HOMOLOGAÇÃO PROVISÓRIA DAS INSCRIÇÕES
A Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação do Instituto Federal do Paraná, por
intermédio da Agência de Inovação do IFPR (AGIF), no uso de suas atribuições legais
conferidas pela Resolução nº 47, de 21 de dezembro de 2011, torna público a
HOMOLOGAÇÃO PROVISÓRIA DAS INSCRIÇÕES do presente Edital, para cadastro e
classificação de projetos de inovação aptos ao recebimento de auxílio financeiro e bolsas
de fomento à inovação, disponibilizados por meio de Programas vinculados à Agência de
Inovação da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação AGIF/PROEPPI.

1. DA HOMOLOGAÇÃO PROVISÓRIA DAS INSCRIÇÕES
Título do Projeto
A transdisciplinaridade e a formação de
competências múltiplas por meio do
Projeto Eco Mídia Conteúdos
multimídia sobre Meio Ambiente.
Aferidor Eletrônico de Distância para
Utilização em Canaviais
Aplicação da Metodologia Bim voltada ao
Ensino Técnico de Edificações

Aplicação de biofilme a base de
succinoglucana na conservação pós
colheita de vegetais.
Artefatos Cimentícios com Materiais
Recicláveis

Avaliação do efeito promotor de
crescimento de N-acilhidrazonas em Zea
mays

Situação

Observações

DEFERIDO

DEFERIDO

INDEFERIDO

Não atendeu os itens:
“4.1.1.3”; “4.1.1.5” do Edital
n•02/2018 – AGIF

DEFERIDO

INDEFERIDO

Não atendeu os itens:
“4.1.1.3”; “4.1.1.5” do Edital
n•02/2018 – AGIF

DEFERIDO
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Campus Inteligente – Rede de
Monitoramento, Suporte e Segurança

Célula Empreendedora: Laboratório de
Ideias
Construção do Jornal IFXXXXX

Desenvolvimento de Insumo
Farmacêutico a Partir de Resíduos da
Indústria Madeireira
Desenvolvimento de métodos analíticos
para a determinação de metais
potencialmente tóxicos em amostras de
soja cultivadas no estado do Paraná
utilizando espectrometria de absorção
atômica de alta resolução com fonte
contínua via análise direta
Desenvolvimento de produtos
alimentícios
Desenvolvimento de produtos
alimentícios de panificação
Desenvolvimento de um Card Game
Educativo para Ensino e Aprendizagem
de Língua Inglesa
Desenvolvimento de um protótipo
diferenciado de reconhecimento de
veículos destinado a vagas especiais
Desenvolvimento de um sistema
eletrônico para uma Máquina de
Controle Numérico Computadorizado.
Desenvolvimento de uma bala de
gelatina com resveratrol como
alternativa de combate ao colesterol
infantil
Drone de arduíno para aplicação em
pequenas e médias propriedades
agrícolas

INDEFERIDO

Atendeu parcialmente o item
““5.1.3” do Edital n•02/2018
– AGIF

DEFERIDO

INDEFERIDO

Não atendeu os itens:
“5.1.2”; “5.1.3” do Edital
n•02/2018 – AGIF

INDEFERIDO

Não atendeu o item “4.1.1.3”
do Edital n•02/2018 – AGIF

INDEFERIDO

Não atendeu os itens:
“5.1.2”; “5.1.3” do Edital
n•02/2018 – AGIF

DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO

Não atendeu o item “4.1.1.3”
do Edital n•02/2018 – AGIF

DEFERIDO

INDEFERIDO

Não atendeu o item “4.1.1.3”
do Edital n•02/2018 – AGIF

DEFERIDO

DEFERIDO

2

Elaboração de material didático para o
curso de Ciências Biológicas do IFPR,
Campus XXXXX
Ensino de Métodos de Ordenação de
Vetores para Alunos com Deficiência
Visual
Escritório modelo para desenvolvimento
técnico e empreendedores

Estudo da cinética de crescimento da
biomassa de kefir e aplicação de
espessantes prebióticos na melhoria das
características da bebida produzida.
Inovações na Educação – estudos,
aplicações e difusão de metodologias
ativas, tecnologias alimentícias e
recursos computacionais e eletrônicos
Jogo Alcântara

Lixeira Inteligente e Educativa
Mapeamento de Animais Peçonhentos e
Pragas Urbanas por meio de Sistema
Web
Máquinas replicantes II. Um extrusor de
filamento de plástico em fonte aberta
Método para modificar a arquitetura da
parede celular vegetal a fim de aumentar
a digestibilidade
Mulher e Mundo do Trabalho

DEFERIDO

DEFERIDO

INDEFERIDO

DEFERIDO

INDEFERIDO

Não atendeu os itens:
“4.1.1.3”; “5.1.2”; “5.1.3” do
Edital n•02/2018 – AGIF

INDEFERIDO

Atendeu parcialmente o item
““5.1.3” do Edital n•02/2018
– AGIF

DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO

INDEFERIDO
Plataforma mobile para transporte
coletivo de objetos
Potencial Uso de Bactérias
Desemulsificantes na Primeira Etapa do
Tratamento do Fluido de Corte

Não atendeu os itens:
“4.1.1.3”;“4.1.1.5” do Edital
n•02/2018 – AGIF

Não atendeu os itens:
“5.1.2”; “5.1.3” do Edital
n•02/2018 – AGIF

DEFERIDO
DEFERIDO

3

Produção de Bebidas Fermentadas à
Base de Malte e/ou Cereais não
Maltados (Cervejas e Fermentado
alcoólico Misto) com adição de Quinina
com efeito de Fluorescencia em Presença
de Iluminação Ultravioleta
Produção de cerveja artesanal com
substituição parcial do malte por bagaço
de mandioca e adicionada de prebióticos
e probióticos
Produção e Avaliação Sensorial de
Cervejas Artesanais contendo Plantas
Prospecção de herbicidas seletivos
naturais e biodegradáveis com atuação
na via dos fenilpropanoides
Redução do Consumo de Combustível e
Emissão de Poluentes nos Automóveis
Utilizando Aços Avançados de Alta
Resistência
Sistema de Automação Hidráulica
Residencial.
Sistema de venda e troca on-line
Solução para o compartilhamento de
alimentos por meio de plataforma web
Substituição de Agregados do Concreto
por Vidro Moído
Um Protótipo de Impressora 3D de Baixo
Custo
Uma célula solar de baixo custo e alta
eficiência baseada em filmes coloidais de
TiO2 sensibilizados por corantes

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

INDEFERIDO

Não atendeu o item “4.1.1.3”
do Edital n•02/2018 – AGIF

DEFERIDO
INDEFERIDO

Não atendeu o item “4.1.1.3”
do Edital n•02/2018 – AGIF

DEFERIDO
INDEFERIDO

Não atendeu o item “4.1.1.3”
do Edital n•02/2018 – AGIF

DEFERIDO

Os servidores que submeteram propostas poderão interpor recurso contra o resultado
preenchendo o “Anexo I – Formulário para Interposição de Recurso” deverão preencher e
4

encaminhar assinado, em formato pdf. para o endereço de e-mail:
inova.proepi@ifpr.edu.br. O prazo para interposição de recursos é de 02 dias úteis após a
divulgação do Resultado Provisório, não sendo aceitas outras formas de solicitação de
recursos.

Curitiba, 13 de abril de 2018.

______________________________
Gutemberg Ribeiro
Diretor da Agência de Inovação
Instituto Federal do Paraná

______________________________
Marcelo Estevam
Pró-Reitor de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Instituto Federal do Paraná

•

Documento Original encontra-se devidamente assinado na PROEPPI
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Formulário para Interposição de Recurso
EDITAL UNIFICADO AGÊNCIA DE INOVAÇÃO - Edital 02/2018
Identificação
Nome Completo:
Siape:
Câmpus:
Solicitação de Recurso:
Justificativa:

XXXXXXXX_________ , xx de abril de 2018.
Assinatura do Solicitante:

Parecer da Agência de Inovação:

Curitiba, ____ de ___________ de 2018.

Agência de Inovação: ________________________________________________________
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