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COMUNICADO 
EDITAL PROINOVA 2019-2020 

 
A Pró-Reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (PROPPI) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), no uso de suas atribuições, através da 
Agência de Inovação torna público o Edital no 58/2019, contendo as normas referentes ao processo 
seletivo do Programa Institucional de Incentivo à Inovação (PROINOVA). 
 

O Edital Proinova visa à indicação de recurso financeiro, de despesa e custeio, a ser 
concedido diretamente ao pesquisador, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da 
pesquisa relacionada com proposta de inovação, como explicitado na lei federal no 13.243/16, a 
saber: 

 
Compreende-se como pesquisas com potencial para inovação, as que 
possam apresentar como resultado final a possibilidade de 
INTRODUÇÃO DE NOVIDADE OU APERFEIÇOAMENTO NO AMBIENTE 
PRODUTIVO E SOCIAL QUE RESULTE EM NOVOS PRODUTOS, 
SERVIÇOS OU PROCESSOS OU QUE COMPREENDA A AGREGAÇÃO DE 
NOVAS FUNCIONALIDADES OU CARACTERISTICAS A PRODUTO, 
SERVIÇO OU PROCESSO JÁ EXISTENTE QUE POSSA RESULTAR EM 
MELHORIAS E EM EFETIVO GANHO DE QUALIDADE OU 
DESEMPENHO”. 

 
O referido Edital seguirá as mesmas condições de submissão e avaliação do Edital Interno 

nº 39/2019 – Programa Institucional de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
(PIBITI).  
 

O edital PIBITI nº 39/2019, no item 1.5., estabelecia que o condicionante para liberação do 
edital Proinova seria a disponibilidade de recursos financeiros, e que caso pesquisador(a) tivesse 
interesse em participar do edital PROINOVA, com mesmo projeto, teria de indicar no formulário de 
inscrição no PIBITI sua intensão em concorrer a ambos fomentos, o que foi realizado à época do 
edital PIBITI. 
 

Tendo em vista o descontingenciamento dos recursos ter ocorrido de forma tardia 
(novembro de 2019), e visando melhor atendimento da comunidade. Os pesquisadores que fizeram 
opção por concorrer ao Proinova, com mesmo projeto usado no edital PIBITI, ficam 
automaticamente inscritos no presente edital, sem necessidade de submeter novamente o 
mesmo projeto, pois o processo de avaliação será o mesmo, e as condições avaliadas serão 
mantidas, assim como as notas já pontuadas. 

 
O presente edital irá possibilitar a submissão de projetos novos, EXCLUSIVAMENTE dos 

pesquisadores que não tenham submetido propostas no edital PIBITI nº 39/2019. Mas que 
desejem concorrer ao fomento PROINOVA. 
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Se houver maior demanda por projetos do que o número de cotas disponíveis, será dado 
prioridade aos projetos selecionados no edital PIBITI nº 39/2019, pois já possuem estudantes 
envolvidos com a pesquisa. 

Conforme explicamos no edital Proinova o objetivo principal do fomento é contribuir para a 
consolidação da pesquisa no IFRJ por meio do fomento ao pesquisador em itens de custeio para a 
pesquisa, promovendo:  

I. A institucionalização das pesquisas científicas, tecnológicas e artístico-culturais 
realizadas nos campi do IFRJ que tenham cunho inovador; 

II. O desenvolvimento dos projetos de pesquisa aplicada que, preferencialmente, 
estejam em articulação com as atividades do Programa de desenvolvimento 
tecnológico e inovação (PIBITI), e tenham participação de estudantes;  

III. O incentivo à produção científica, tecnológica e artístico-cultural com 
desenvolvimento de produtos e/ou serviços que visem desenvolvimento de ativos 
de propriedade intelectual (patentes, marcas, programas de computador, 
cultivares, etc); 

IV. O incentivo à participação do IFRJ no processo de inovação, resultando no 
compartilhamento do conhecimento gerado no âmbito institucional com os 
setores produtivos e a sociedade; 

V. O fomento à inovação no IFRJ de forma ampla e inclusiva. 
 

Dado ao fato dos recursos disponibilizados pelo governo federal terem sido liberados muito 
tardiamente, foi decidido pela PROPPI com consulta aos coordenadores e diretores de pesquisa e 
inovação dos campi, que valores executados nos editais Proinova em edições anteriores (2017, 
2018) contemplariam um número muito pequeno de pesquisadores, e também não permitiria uma 
prestação de contas no prazo demandado para recursos operados em 2019. 
 

Os recursos alocados para financiamento do presente Edital, proveniente da rubrica de 
Inovação Tecnológica desta instituição e gerenciado pela PROPPI, ficaram no valor total de R$ 
81.000,00 (oitenta e um mil reais), e serão distribuído em cotas únicas de R$2.000,00 (dois mil reais), 
a serem depositadas diretamente em conta corrente do pesquisador(a), devendo ser utilizada 
durante o período descrito no Cronograma conforme edital.  
 

Esperamos regularizar todas as operações em 2020, e providenciar novo edital Proinova com 
as condições melhores dos que as de 2019. Contamos com a compreensão de todos pesquisadores, 
e aproveitamos para agradecer a ampla participação dos que desenvolvem projetos de pesquisa 
aplicada com propostas de inovação, a parceria da Diretoria de Pesquisa (DPESq), assim como dos 
coordenadores de pesquisa e inovação (COPPI), e diretores de pesquisa e inovação (DEPI) dos campi 
do IFRJ. 
 
 
 

Patrícia Ferreira 
Diretora da Agencia de Inovação/PROPPI 

 


