
Resultado Final do PROGRUPOS – Tecnologias 

Inclusivas e Inovação Social 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) publicou o 

resultado final do edital 005/2016 que selecionou seis 

projetos com financiamento no Programa Institucional 

de Apoio e Consolidação de Grupos de Pesquisa (Progrupos – 

Tecnologias Inclusivas e Inovação Social). Os projetos aprovados serão 

financiados com recursos no valor global estimado de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) provenientes do orçamento da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Inovação. Entre os projetos aprovados com financiamento, 

estão representados os campi Samambaia, Planaltina e Gama. 

Acesse o resultado final. 

Informativo P&I Ano 3, n. 4, Abril de 2016. 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação – PRPI 

Dúvidas sobre Pesquisa e Inovação? Entre em contato conosco pelo telefone 2103-2110 ou pelo e-mail prpi@ifb.edu.br 

Último dia para inscrição no edital Fábrica 

de Ideias Inovadoras (FABIN) 

O edital nº 018/2016, de seleção de 

propostas à Fábrica de Ideias Inovadoras do 

IFB, tem como objetivo estimular servidores 

(docentes e técnicos-administrativos), estudantes e egressos do IFB a 

desenvolverem ideias potencialmente inovadoras, estabelecendo 

contato com a cultura e os procedimentos relacionados à inovação 

tecnológica. As inscrições encerram-se às 23h59 desta quinta-feira, 12 

de maio, e as propostas devem ser enviadas para o e-mail  

prpi@ifb.edu.br. O resultado final está previsto para o dia 30 de maio e 

as propostas contempladas apresentarão o desenvolvimento de seus 

trabalhos no ConectaIF.  

Acesse o edital. 

Capacitação em Propriedade Industrial  

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI)  informa que em junho será 

dado prosseguimento às ações de capacitação em parceria com o Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Dentre as temáticas a serem 

abordadas, estarão presentes as Patentes, os Registros de Programa de 

Computador e os Registros de Desenho Industrial. As palestras são 

destinadas aos estudantes, servidores docentes e técnicos-administrativos 

sem limitação de vaga.  Haverá ações mais aprofundadas para docentes e 

técnicos envolvidos com pesquisa e inovação em forma de oficinas. 

Essas oficinas terão vagas limitadas e será dada prioridade para aqueles que 

participaram, também, das palestras promovidas. 

Últimos dias para submissão de trabalhos em formato de Dossiê na Revista 

Eixo 

 Encerra-se no próximo dia 15 de maio o prazo para 

submeter trabalhos em formato de dossiê para a 

Revista Eixo. A Chamada Pública nº 01/2016, da 

Coordenação de Publicações, criou uma nova seção para a revista, onde 

trabalhos podem ser submetidos por um proponente/organizador, que, caso 

tenha os trabalhos aprovados para publicação, será considerado editor 

adjunto e terá seu nome incluído no expediente da Revista Eixo, no número 

de publicação do dossiê. As submissões devem ter no mínimo 4 e no máximo 

8 trabalhos e deverão ser feitas através do sistema de submissão da Eixo.  

Acesse a Chamada e saiba mais. 

IFB em Números lançou o módulo com  

indicadores de Pesquisa 

Foi lançado o módulo “Pesquisa” no sistema 

de indicadores institucionais “IFB em 

Números”. Esse sistema é uma plataforma de 

visualização interativa em que o usuário pode 

navegar por meio de abas, selecionando módulos de informação, 

período de análise e indicadores a serem exibidos. O novo módulo 

disponibiliza informações sobre a produção científica da instituição, 

contando também com dados sobre as áreas de competência científica 

dos pesquisadores, dos grupos de pesquisa e de iniciação científica. A 

inovação foi fruto da parceria entre as equipes da Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional (PRDI) e da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Inovação (PRPI). O novo módulo pode ser acessado em http://

ifbemnumeros.ifb.edu.br/ ou pelo ícone do "IFB em Números" 

localizado no Acesso Rápido, no site institucional do IFB.  

 

 

Lançado o edital PIPA (Projetos de Integração, Pesquisa e Ação) 

As Pró-Reitorias de Ensino, Extensão, e Pesquisa e Inovação lançaram em 

conjunto o edital de seleção de propostas para apoio financeiro institucional 

de Projetos de Integração, Pesquisa e Ação (PIPA), voltados à ação social e ao 

mundo do trabalho, no contexto do IFB. As submissões devem ser feitas 

através do Sistema de Gerenciamento Integrado em Pesquisa e Inovação 

(AGIPI) até o dia 25 de maio. Poderá ser proponente o servidor do quadro 

permanente do IFB, ou em cooperação técnica, ou o professor temporário/

substituto. As equipes responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos 

deverão ser compostas por servidores e discentes do ensino técnico e/ou 

superior, e cada projeto deverá conter no mínimo 3 e no máximo 5 discentes. 

Serão consideradas ações que sejam desenvolvidas nas linhas temáticas 

“Ação Social”, “Educação e o mundo do trabalho” ou “Meio ambiente e 

promoção da saúde”. Os projetos aprovados serão financiados com recursos 

no valor global estimado em até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para 

auxílio de pesquisa e extensão e em até R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 

reais) para auxílio estudantil . 

Acesse o edital. 

Vem aí... 
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