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ANEXO 01b - Projeto 
 

1. Título do Projeto 
Sistema Web para o Auxílio aos Processos de Aprendizagem para Discentes com Dislexia 

 
2. Grande Área e a Área do Conhecimento do projeto, de acordo com a tabela do CNPq. 
 

Grande Área Área 
(    ) Ciências Agrárias  
(    ) Ciências Biológicas  
( X ) Ciências Exatas e da Terra 1.03.04.00-2 -  Sistemas de Computação 

(    ) Ciências Humanas  
(    ) Ciências Sociais Aplicadas  
(    ) Linguística, Letras e Artes  
(    ) Engenharias  
(    ) Outros  
 
3. Resumo do Projeto – Projetos aprovados terão os resumos disponibilizados na página da PROPESP 

A dislexia do desenvolvimento, um dos distúrbios de aprendizagem mais discutidos 
atualmente, que consiste, em linhas gerais, na dificuldade de leitura, escrita e soletração, 
sendo caracterizada pelo baixo rendimento da leitura, que se apresenta muito abaixo do 
esperado para a idade, inteligência e escolaridade do aluno. Seria a tecnologia o caminho 
para o melhor desempenho escolar dos portadores deste transtorno de aprendizagem? 
Acredita-se que, por meio do uso de tecnologia e, principalmente uma plataforma web 
intuitiva, crianças disléxicas em processo de alfabetização podem ter uma evolução mais 
rápida e de maior qualidade, para que, no decorrer de sua vida os desafios relacionados a 
leitura não se tornem um fardo e uma possível desistência da vida acadêmica. 

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva, Dislexia, Web. 
 

4. Caracterização do Projeto 
        ( X ) Projeto de Pesquisa; 
  (    ) Projeto de Inovação Tecnológica; 
 
5. Introdução 
Nos dias de hoje, a computação vem ganhando espaço especialmente por ser uma área que 
proporciona tecnologias para a criação de soluções variadas para os mais diversos tipos de 
problemas, tais como comunicação a distância, entretenimento, entre muitos outros. Sendo 
assim, por que não a utilizar para resolução de problemas de crianças com problemas de 
aprendizado, como a dislexia, dificuldade na área da leitura, escrita e soletração e que nos 
últimos anos atinge em de 7% a 10% da população? (Czelusniak, 2013; ABC da Saúde, 2016) 
 Tendo a dislexia vários níveis - desde uma incapacidade quase total de aprender a ler até 
uma leitura quase normal, mas silabada e sem automatização – torna-se difícil para o professor 
alfabetizador e, em meio a tantos alunos, identificar o aluno disléxico (e o respectivo nível do 
seu transtorno) e também propor exercícios para ele possa acompanhar adequadamente o 
andamento da disciplina, sem prejuízos ao seu aprendizado.  
 Existem no mercado diversos softwares educativos que estimulam o desenvolvimento 
escolar das crianças de primeiro a terceiro ano do ensino fundamental, porém, não foi 
encontrado com público alvo específico de crianças com dislexia, o que faz com que, 
dependendo do nível do transtorno de aprendizagem, os resultados não sejam os esperados 
para o melhor desenvolvimento da criança. Devemos considerar, também, que a maior parte 
dos mesmos são programas para o computador, e não plataformas Web, o que dificulta a 
continuidade do desenvolvimento, nos casos de ser utilizado tanto em sala de aula quanto em 
casa, devido principalmente a diversidade de dispositivos disponíveis nos dias atuais. 

Pensando em suprir a necessidade de uma ferramenta de apoio ao docente em sala de 
aula, e ao próprio aluno, na identificação do seu nível de dislexia e no apoio à leitura dos 
materiais didáticos, este projeto propõe o estudo e criação de um sistema Web voltado ao 
acompanhamento de alunos com dislexia. Além disso, esta ferramenta irá proporcionar testes 
que visam a avanço linguístico da criança, pois conforme Nunes e Freitas (2015, p.2) “O mundo 
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atual disponibiliza para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem uma série de ferramentas 
ligadas à tecnologia da informação com dinamismo e interatividade, proporcionando à 
criança ou ao jovem, mais estímulos e prazer durante o ato de aprender.”. O fato de ser Web 
proporcionará que a ferramenta seja de fácil utilização, pois utilizará conceitos e tecnologias 
atuais para proporcionar uma melhor usabilidade, como por exemplo, fontes maiores e 
adaptativas a diferentes resoluções de tela. O fato de ser Web também facilita sua utilização, 
pois o mesmo sistema poderá ser acessado a partir de qualquer dispositivo conectado na 
internet e capaz de exibir páginas Web. 
 
  

6. Objetivos e Metas 
 

a. Objetivo Geral: 
Propor um sistema Web desenvolvido para enriquecer e otimizar a capacidade de leitura, 
escrita e soletração de crianças com dislexia em processo de alfabetização. 

 
b. Objetivos Específicos e/ou Metas: Objetivos Específicos: 

• Pesquisar sobre o estado da arte em Dislexia; 
• Elencar e modelar os requisitos gerais do sistema proposto; 
• Promover a implementação funcional do sistema; 
• Promover a implementação do módulo para identificação do nível de dislexia; 
• Promover a implementação do módulo para reprodução de materiais didáticos; 
• Realizar testes, a fim de avaliar a ferramenta proposta.  

a. Os testes serão divididos em duas etapas: (i) testes funcionais, que buscam 
avaliar o correto funcionamento da ferramenta e (ii) testes de aceitação, 
que visam aplicar o sistema em pelo menos uma turma, a fim de verificar 
como o professor e os alunos (com dislexia) avaliam a relevância do sistema 
proposto. 

• Escrever relatórios técnicos para formalizar o desenvolvimento do projeto e dos 
resultados obtidos. 

• Participar de feiras científicas, a fim de divulgar a ideia e obter feedback da 
comunidade. 

 
7. Metodologia 

Esta pesquisa se caracteriza como um estudo exploratório, sendo a principal estratégia de 
pesquisa utilizada, de acordo com a classificação Projeto e Criação (OATES, 2006). Pesquisas 
guiadas pela estratégia projeto e criação têm foco no desenvolvimento de novos produtos de 
TI (Tecnologia da Informação), também chamados de artefatos (OATES, 2006). Cabe salientar 
que, para projetos que seguem essa estratégia serem considerados de fato uma pesquisa (e 
não somente uma prova de conhecimento técnico), eles devem demonstrar, segundo Oates, 
“qualidades acadêmicas, como análise, discussão, justificação e avaliação crítica” (OATES, 
2006). 

Como o resultado desta pesquisa é um artefato de software, isto é um sistema, será 
utilizado um processo de desenvolvimento prototipal, sendo criados ao longo do processo de 
desenvolvimento provas de conceito, a fim de testar as diferentes partes do sistema. Este 
projeto pode ser organizado em três grandes etapas, que são:  

Etapa 1 – Reconhecimento inicial do problema: essa etapa é eminentemente exploratória. 
Nela serão estudados conceitos e aspectos relevantes à formulação do sistema proposto, 
como os conceitos de sistemas Web responsivos, dislexia, distúrbios de aprendizagem e sistemas 
de aprendizagem. Também, durante os estudos preliminares, serão pesquisados trabalhos 
relacionados. Esta etapa será executada por todos os membros do projeto para a 
consolidação dos conceitos e tecnologias necessários para a condução do projeto. 

Etapa 2 – Proposta de um sistema web: o objetivo da segunda etapa é a proposição de 
um sistema web para auxílio na identificação do nível de dislexia bem como para a 
reprodução de materiais didáticos para os alunos com dislexia. Esta etapa será executada 
principalmente pelos bolsistas envolvidos no projeto, sob supervisão técnica do coordenador 
do mesmo. 
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Etapa 3 - Avaliação: a partir dos conhecimentos teóricos e empíricos gerados nas fases 
anteriores, serão conduzidos estudos para avaliar os ambientes propostos ao término da Etapa 
2. Desta forma, a terceira e última etapa desta pesquisa consistirá na elaboração de 
instrumentos para a coleta de dados a fim de avaliar qualitativamente e quantitativamente o 
sistema proposto. A avaliação por sua vez, consistirá em testes funcionais, demonstrando o 
correto funcionamento do software, e testes de aceitação, que consiste em disponibilizar o 
sistema para que ele seja testado por pelo menos um professor e um aluno. 

 
8. Resultados, impactos e produtos esperados 
Resultados Esperados: 
 Em termos quantitativos, espera-se que com o sistema proposto, os professores tenham uma 
alternativa para tornar suas aulas acessíveis para todos os alunos. Em termos qualitativos busca-
se melhorar o relacionamento entre professores e alunos com dislexia, de forma que o aluno 
não seja prejudicado por não conseguir acompanhar adequadamente o andamento das 
aulas expositivas e no estudo de materiais extraclasse. 

 
Impactos esperados: aumento da autoestima dos alunos com dislexia, em poder contar com 
uma ferramenta de apoio em sala de aula e extraclasse. Apoio ao professor, na identificação 
do nível de dislexia de um aluno e em poder contar com uma ferramenta de apoio em sala de 
aula. 

 
Produtos esperados: Como resultado do projeto, além estudo e contribuição teórica, será 
desenvolvido um produto de software para Web. Esse software possuirá licença de utilização 
livre, isto é, serão mantidos os direitos de propriedade intelectual para seus criadores, porém, o 
sistema será de código aberto, possibilitando à comunidade testá-lo e evoluí-lo livremente.  

 
9. Cronograma 

 
Cronograma de Atividades: 

1. Atividades (sugestão) 
2016 

mai jun jul ago set out nov dez 

Reunião de Planejamento X        

Reunião de avaliação  X X X X X X X 

Revisão da Literatura X X       
Implementação do módulo de identificação do 
nível de dislexia 

 
 X X     

Implementação do módulo de reprodução de 
materiais didáticos 

 
  X X X   

Coleta de dados   X X X X X X 

Análise e interpretação dos dados   X X X X X X 

Redação dos resultados      X X X 

Divulgação dos resultados (JIC/IFSul)      X X X 

Produção de relatórios parcial e final x x x x x x x X 
Obs: Na JIC/IFSul, o trabalho do discente deve ser apresentado mesmo com resultados parciais. 
 
 10. Condições favoráveis, dificuldades e riscos 
Condições Favoráveis: 

Experiência do coordenador do projeto na área de engenharia de sistemas e 
programação. Experiência dos alunos a serem indicado como bolsista na área de informática 
e programação. Os alunos atualmente cursam o quarto ano do Curso Técnico em Informática 
integrado ao Ensino Médio e demonstram bastante aptidão para a área de desenvolvimento 
de sistemas. O campus origem desse projeto também conta com profissional da área de 
pedagogia que possui experiência sobre dislexia, que porventura poderá apoiar o projeto. 

 
Dificuldades e Riscos: 
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O principal risco do projeto envolve a fase de testes funcionais, isto é, em não poder 
contar com um aluno com dislexia para que os testes sejam realizados e a ferramenta seja 
avaliada. 

 
11. Relação dos Materiais e Meios 
 
11.1. Relação dos Materiais e Meios DISPONÍVEIS para o projeto: 
Item Denominação Und Qtd Origem 

Bolsa para Estudante de outros projetos 
1     
2     

Material de Consumo 
1     
2     

Material Permanente 
1     

Serviços Pessoa Jurídica 
1     

 
11.2. Os recursos financeiros para o projeto obedecem à OPÇÃO 01 (      ); 02 (      ); 03 (  X  ): 
 
11.3. Relação dos Materiais e Meios SOLICITADOS neste projeto: 
Item Descrição detalhada Und Qtd R$/und R$total 

Bolsa para Estudante  
1 Bolsa de Iniciação Científica (BIC) para discente de 

nível médio/técnico. 
 2 400,00 6400,00 

(1) Total de Bolsa para Estudante  
Material de Consumo 

1      
2      

(2) Total de Material de Consumo  
Material Permanente – Equipamentos 

1      
2      

(3) Total de Material Permanente  
Total do Projeto (1+2+3) 6400,00 

 
11.4. Justificativa para Materiais Permanentes – equipamentos SOLICITADOS (justificar a 
necessidade dos equipamentos de acordo com a metodologia utilizada e que contemplem os 
objetivos elencados): 

 
 
12. Aspectos Éticos 
 
( X ) O projeto não necessita de aprovação em Comitê de Ética da Pesquisa ou comitê específico; 
(    ) O projeto será submetido ao Comitê de Ética ______________________. 

  

13. Referências Bibliográficas, de acordo com ABNT  
 
ABC da Saúde. Dislexia o que é. Acesso em Abril de 2016. Disponível em: < 

https://www.abcdasaude.com.br/pediatria/dislexia> 
 
ACAMPORA, B. Psicopedagogia Clínica. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2013 
 
CZELUSNIAK, A. Dislexia afeta 7% das crianças. Acesso em Abril de 2016. Disponível em:  



 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

<http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/dislexia-afeta-7-das-criancas-
e3xk0wkzhok5cspl6t1laqjim> 

 
HENNING,  K. A. Compreender a Dislexia , Um Guia para Pais e Professores. Porto: Porto Editora., 
2003.  
MASSI, G.  A dislexia em questão. São Paulo: Plexus Editora, 2010. 
 
MORAIS, A.M.P. Distúrbios da Aprendizagem – Uma abordagem Psicopedagógica. São Paulo: 
Edicon, 2003. 
 
NUNES, Y.L.I., FREITAS, R.C.de. A informática na intervenção psicopedagógica. Acesso em abril 
de 2016. Disponível em: <www.faeterj-
rio.edu.br/revista/ojs/index.php/revISTa/article/viewArticle/59>. 
 
OATES, B. Researching Information Systems and Computing. Sage Publications Ltd, 2006, 341p. 

SIQUEIRA, C.M., GRUGEL-GIANNETI, J. Poor school performance: an updated review. Rev Assoc 
Med Bras. 2011;57:78-87. 
 
SOFFA, M.M., ALCÂNTARA, P.R. de C. O uso do software educativo: reflexões da prática 
docente na sala informatizada. Acesso em abril de 2016. Disponível em: 
<http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/335_357.pdf>. 
 
 
 
 
 
  



 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ANEXO 02 
FORMULÁRIO - PLANO DE TRABALHO DO DISCENTE 

 
1 – IDENTIFICAÇÃO 
Participação: ( X ) Bolsista   (   ) Voluntário 
Título do Projeto: Sistema Web para o Auxílio aos Processos de Aprendizagem para Discentes 
com Dislexia 
Duração da Atividade do Discente: entre maio de 2016 e dezembro o de 2016. 
Carga horária semanal mínima: 12h – Ensino Médio/Técnico ( X )      12h – Graduação  (    ) 
 
2 – PLANEJAMENTO 
Objetivos: 
Obter conhecimentos sobre a dislexia em geral e seus níveis. Elaborar atividades para tentar 
combater os pontos fracos dos disléxicos. Aplicar os conhecimentos adquiridos para a 
construção de um sistema Web para auxílio aos processos de aprendizagem de alunos com 
dislexia. 
Metodologia: 
A fim de promover a formação científica e pessoal do discente (nível médio), sua 
participação se dará ao longo de todas as atividades macro do projeto. O projeto por sua 
vez, é estruturado em três grandes etapas: revisão de literatura, engenharia do sistema 
(modelagem e implementação) e, análise e formatação dos resultados. Como mostrado no 
cronograma, o discente se envolverá ativamente na segunda e terceira etapas. A segunda 
etapa, por sua vez, se caracteriza como a aplicação dos conhecimentos do discente e a 
busca por novas tecnologias, pois envolve diretamente a implementação funcional do 
sistema proposto, que busca tornar os conhecimentos teóricos adquiridos na primeira etapa e 
um produto de software. Esta etapa também inclui a interação do discente com professores  e 
profissionais de diferentes áreas de conhecimento, a fim de coletar informações que possam 
ser utilizadas para a correta elaboração do módulo do sistema que será utilizado pelos alunos 
com dislexia. Já na etapa final, o discente exercitará habilidades de análise de dados, escrita 
e principalmente a comunicação, pois envolve a participação em feiras e a apresentação do 
projeto. 
 
3 – CRONOGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DO DISCENTE NO PROJETO 
 

Atividades 2016 

 mai jun jul ago set out nov dez 

1. Reunião de Planejamento X        

2. Reunião de avaliação  X X X X X X X 

3. Revisão da Literatura X X       
4. Implementação do módulo de identificação do 

nível de dislexia 
 

 X X     

5. Implementação do módulo de reprodução de 
materiais didáticos 

 
  X X X   

6. Coleta de dados   X X X X X X 

7. Análise e interpretação dos dados   X X X X X X 

8. Redação dos resultados      X X X 

9. Divulgação dos resultados (JIC/IFSul)      X X X 

10. Produção de relatórios parcial e final x x x x x x x X 
- Se necessário adicionar linhas. 
 
4 - RESULTADOS ESPERADOS EM RELAÇÃO AO DISCENTE: 
Quanto à organização: 
É esperado do discente contribuir para o projeto, compartilhando suas experiências e 
agregando conhecimento à pesquisa que será realizada. 
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Quanto ao desenvolvimento das atividades: 

O discente contribuirá no desenvolvimento da pesquisa como um todo, apoiando a criação 
do sistema proposto, na coleta de dados, no desenvolvimento de materiais de divulgação, na 
apresentação de resultados e, na redação de relatórios parciais das atividades desenvolvidas. 
 
Quanto às Publicações: 

O discente participará da redação e preparação de materiais de divulgação, artigos, 
resumos, relatórios ou quaisquer materiais necessários para a divulgação do projeto e de seus 
resultados. 
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ANEXO 03 
FORMULÁRIO - CADASTRO DE DISCENTE 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
Título:  Sistema Web para o Auxílio aos Processos de Aprendizagem para Discentes com 

Dislexia 
Nome do Coordenador(a) Mauricio da Silva Escobar 
Câmpus  Charqueadas 
 
2 - IDENTIFICAÇÃO DO DISCENTE 
Nome: Vitória Conceição Acunha Bolsista: ( X ) 
CPF: 039.353.840-09 Data nascimento: 12 /05/1998  
CI1: 8100232662 Órgão Expedidor: SSP-RS Expedição: 08/10/2012 
Nome da mãe: Sheila Maria Conceição Acunha 
Nome do pai: Vitor Hugo Araujo Acunha 
Endereço2: Rua Otávio Santarém, 187 – RS – 95820-000 – General Câmara 

Telefones: Residencial: (51) 3655.1128 Celular: (51) 9724.1699  
e-mail: vitoriaacunha@gmail.com 
Curso3: Técnico Integrado de Nível Médio em Informática Semestre:  7 
Link para o Lattes  
1. CI: informar o número, órgão expedidor e data da expedição da carteira de identidade; 
2. Endereço: fornecer os dados de logradouro, número, complemento, UF, CEP, cidade; 
3. Curso: informar o semestre que está cursando, em função da grade curricular. 

 
3 - DADOS BANCÁRIOS DO DISCENTE BOLSISTA 1,2,3.4 
Banco  Nome:  Nº:  Agência:  
Operação (caso necessário): Nº da Conta corrente: 
1. Para qualquer modalidade de bolsa o titular da conta corrente deve ser o discente bolsista; 
2. As contas não podem ser do tipo poupança, salário e nem conta corrente conjunta; 
3. Após emissão do cartão da conta, favor enviar cópia do cartão à PROPESP; 
4. Preferencialmente Banco do Brasil, BANRISUL, Caixa Econômica Federal. 

 
Obs: Anexar ao cadastro do discente os seguintes documentos: 

a. Cópia da CI; 
b. Cópia do CPF; 
c. Cópia do cartão do banco; 
d. Cópia do comprovante de matrícula; e, 
e. Cópia do comprovante de residência. 

 
4. Assinaturas 

Local/Data: ___/___/_______ 
 
 

____________________________ 
Nome e função  

Discente 

 Local/Data: ___/___/_______ 
De acordo, 

 
____________________________ 

Mauricio da Silva Escobar, Professor EBTT, 
Doutor 

Coordenador(a) do Projeto 
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ANEXO 04 
 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR VÍNCULO EMPREGATÍCIO E/OU BOLSA 

- Discente - 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

Eu, _________________________________________, portador do 

CPF ________________________, CI ______________________, declaro não possuir vínculo 

empregatício e não estar recebendo nenhum outro tipo de bolsa de fomento. 

 

Local/Data: ___/___/_______ 
 

 

 

 

 

__________________________ 

Nome e assinatura do discente 
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 (Quando existir Instituição externa, pública ou privada, este formulário deve ser incluído) 
ANEXO 05 

FORMULÁRIO – CADASTRO DE INSTITUIÇÃO PARCEIRA (quando houver) 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA 
Razão Social: 
Nome Comercial (sigla): 
CNPJ: Cidade/UF: 
Endereço: 
Bairro: CEP: 
e-mail: 
Telefone: 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA 
Nome Completo: 
Cargo: 
RG: Órgão Expedidor: Data de Expedição: 
CPF: Telefone: 
e-mail: 
 

3. Assinaturas 
Local/Data: ___/___/_______ 

 
 
 

______________________________ 
Nome, função e título 

Representante da Instituição parceira 

 Local/Data: ___/___/_______ 
 
 
 

_______________________________ 
Nome, função e título 

Coordenador(a) do projeto 
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ANEXO 06 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO E CONFIDENCIALIDADE DO PROJETO 
- EQUIPE - 

Cláusula Primeira – Do compromisso 
 
Por meio do presente termo, compromete-se a: 
1. Executar o projeto de acordo com a proposta aprovada pela PROPESP; 
2. Responsabilizar-se por todas as providências que envolvam permissões e autorizações especiais de 

caráter ético e legal, necessárias para execução do projeto, tais como: Comitê de Ética em 
Experimentação e Bem-Estar Animal (CEEBA), no caso de experimentos envolvendo animais; Comitê 
de Ética em Pesquisa, no caso de experimentos envolvendo seres humanos; EIA/RIMA, na área 
ambiental; autorização da CTNBio, em relação à genoma; e/ou, da FUNAI, em relação às áreas 
indígenas; 

3. Fazer expressa referência nas publicações e nos trabalhos apresentados em eventos de qualquer 
natureza, o apoio prestado pelo IFSul através da PROPESP, utilizando suas respectivas identidades 
visuais, de acordo com as normas para uso da marca; 

4. Caso os resultados do projeto ou o relatório em si venham a ter valor comercial ou possam levar ao 
desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma propriedade 
intelectual, a troca de informações e a reserva dos direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 
o estabelecido na legislação que rege a matéria e o Regulamento do Núcleo de Inovação 
Tecnológica do IFSul (NIT); 

5. Não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar uso ou benefício próprio ou de 
terceiros, presente ou futuro; 

6. Não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso, 
relacionada à tecnologia acima mencionada; 

7. Não apropriar para si ou para outrem material confidencial e/ ou sigiloso que venha a ser disponível 
através da tecnologia ora mencionada; 

8. Não repassar o conhecimento das informações confidenciais, obrigando-se a ressarcir por dano e/ou 
prejuízo oriundo de eventual quebra de sigilo das informações fornecidas. 

 
Cláusula segunda – Das sanções 
 
Pelo não cumprimento do presente Termo de Compromisso e Confidencialidade, fica os abaixo assinados 
cientes de todas as sanções administrativas, civis e criminais que poderão advir, respeitado o direito do 
contraditório e da ampla defesa. 
 

Equipe CPF Link do CV Lattes Assinatura 
Mauricio da Silva Escobar 012.044.770-35 http://lattes.cnpq.br/1769915242003623  
    
    
    
    
    
    
 

Local/Data: ____/______/______. 
 

_______________________________ 
Mauricio da Silva Escobar, Professor EBTT, Doutor 

Coordenador(a) do projeto
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ANEXO 07 
 

FORMULÁRIO – CADASTRO DE PROJETO DE PESQUISA 
 

1. Instruções 

 O formulário deve ser preenchido com fonte Century Gothic, tamanho 10 e espaço simples. 
 As áreas do conhecimento podem ser consultadas diretamente na página do CNPq: 
 (http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf ) 

 

2. Dados do Projeto 

Título:  

Grande Área do Conhecimento – CNPq (nº e nome):  

Área do Conhecimento – CNPq (nº e nome):  

Vinculado a Grupo de Pesquisa: (  ) Sim  (  ) Não 

Nome do Grupo de Pesquisa:  

Coordenador do Grupo de Pesquisa:  

Duração do projeto: entre 02 de maio de 2016 até 30 de dezembro de 2016 

Este projeto caracteriza-se como: 

(   ) Projeto de Pesquisa;                                              (   ) Projeto de Inovação Tecnológica; 

 

3. Dados do(a) Coordenador(a) do Projeto no IFSul 

Nome: Mauricio da Silva Escobar 

CPF: 012.044.770-35 

Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/1769915242003623 

Enquadramento funcional:   ( X ) Professor    (    ) Técnico Administrativo  

Titulação: (   ) graduado (    ) especialista  (    ) mestre   ( X ) doutor 

Regime de trabalho:    (    ) contrato temporário    (    ) 40 horas    ( X ) dedicação exclusiva 

Área de formação – CNPq (nº e nome): 

Tel.: (.)  Cel.: (51) 8117.4643  E-mail: mauricioescobar@charqueadas.ifsul.edu.br 

 

4. Dados do responsável pelo projeto em outro Câmpus do IFSul ou em Instituição parceira 

Nome: 

CPF: 

Link do Lattes:  

Função:  Titulação:  

Área de formação – CNPq (nº e nome): 

Tel.: (.)  Cel.: (.)  E-mail:  

 

5. Equipe 

Nome Titulação 
Dedicação ao 

projeto em 
horas/semana 

Atribuições no projeto 

   Coordenador(a) 

    

Atribuições: Coordenador(a); Colaborador(a); Discente Bolsista; Discente Voluntário(a) 

 

6. Resumo do projeto (de acordo com o modelo estruturado. Incluir palavras-chave) 
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7. Assinaturas 
Proponente do Câmpus de origem: 

_______________: ___/___/2016 
 
 
 

____________________________ 
Nome, função e título 

Coordenador(a) do projeto 

 Curso/Departamento Câmpus de origem: 
_______________: ___/___/2016 

Ata nº: ____ de ___/____/201_ . 
(__) Recomendado    (__) Não recomendado 
(__) ad referendum 
Parecer: ____________________________________ 
___________________________________________ . 

____________________________ 

Nome, função e título 
Coordenador(a) do Curso/Departamento 

Coordenadoria de Pesquisa e Inovação do Câmpus de origem: 
_______________: ___/___/2016 

(__) De acordo, 
Parecer: _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

______________________________________________ 
Coordenador(a) de Pesquisa e Inovação 

(Carimbo e assinatura) 
 

8. Assinaturas Complementares (outra Instituição/câmpus) 
Coordenador(a) no Câmpus/Instituição 
colaborador: 

_______________: ___/___/2016 
 

____________________________ 
Nome, função e título 

Colaborador(a) 

 Curso/Departamento do Câmpus/Instituição 
colaborador: 

_______________: ___/___/2016 
(__) De acordo, 
Parecer: _____________________________________ . 

____________________________ 
Nome, função e título 

Coordenador(a) do Curso/Departamento 
Coordenadoria de Pesquisa e Inovação do Câmpus/Instituição colaboradora: 

_______________: ___/___/2016 
(__) De acordo, 
Parecer: _______________________________________________________________________________. 

 
______________________________________________ 

Coordenador(a) de Pesquisa e Inovação 
(Carimbo e assinatura) 

Diretor-Geral do Câmpus/Instituição colaboradora: 
_______________: ___/___/2016 

(__) De acordo, 
Parecer: _________________________________________________________________________________. 

 
______________________________________________ 

Nome (Carimbo e assinatura) 
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9. Parecer da Diretoria/Chefia do Departamento de Ensino – câmpus do proponente 

Quanto à função e carga horária do servidor  (    ) Compatível  (    ) Incompatível 

_______________: ___/___/2016 

Parecer: _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________ 

Nome, assinatura e carimbo 
 
 

 
10. Parecer da Área de Administração e Planejamento – câmpus do proponente 

Quanto aos recursos financeiros do Câmpus (Materiais e Meios): 
_______________: ___/___/2016 

(    ) Disponíveis (    ) Indisponíveis (     ) Não envolve recursos do Câmpus 

Quanto à execução financeira pelo Câmpus:  
(    ) Disponível (    ) Indisponível (     ) Não há necessidade de envolvimento do Câmpus 

Parecer: _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________ 

Nome, assinatura e carimbo 
 
 

 
11. Parecer do(a) Diretor(a) Geral do Câmpus – câmpus do proponente 

Quanto ao desenvolvimento da pesquisa    (    ) Favorável (    ) Desfavorável  

_______________: ___/___/2016 

Parecer: _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________ 

Nome, assinatura e carimbo 
 
 

Obs: O projeto, com todos os formulários, deve retornar ao Departamento de Pesquisa do Câmpus para 
ser enviado à PROPESP via SIGA. 
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 ANEXO 08 
 

Folha de Conferência de Documentação 
 

Coordenador do projeto: ...  

Câmpus ...  

Documentos entregues em forma física (impresso) 

Anexo 01a: Identificação  

Anexo 01b: Proposta no modelo estruturado  

Anexo 02: Plano de trabalho do discente  

Anexo 03: Cadastro de Discente   

Anexo 04: Declaração de vínculo empregatício   

Anexo 05: Cadastro de instituição parceria (quando houver)  

Anexo 06: Termo de compromisso de execução e [...] da equipe  

Anexo 07: Formulário para cadastro de projeto de pesquisa  

Anexo 08: Folha de Conferência de documentos  

 
 
 
 

___________________: ___/___/2016. 
 
 

____________________________ 
Nome e função  

Coordenadoria de Pesquisa do Câmpus 

 Pelotas: ___/___/2016. 
Recebido: 

 
____________________________ 

PROPESP 
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APÊNDICE I 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA 

- Mérito do projeto de pesquisa – 
Número do projeto para avaliação: (    ) 

Após a leitura, o projeto foi caracterizado como: 
(     ) Projeto de Pesquisa;                                                  (     ) Projeto de Inovação Tecnológica; 
 

Critérios Nota 
1- Resumo do projeto (0 a 4 pontos) 

O resumo contempla o problema da pesquisa, hipóteses, objetivos, justificativa, resultados, 
discussão e conclusão? Palavras-chave usadas são adequadas? 

 

2- Introdução (0 a 4 pontos) 
Há contextualização do problema da pesquisa (Fundamentação teórica), hipóteses e justificativa 
para a execução da pesquisa? As bibliografias utilizadas são fontes relevantes e atualizadas para 
embasar a execução do projeto? O texto está escrito em linguagem científica e de forma 
conexa? 

 

3- Objetivos e Metas (0 a 4 pontos) 
Os objetivos e as metas apresentadas no projeto são coerentes com o problema da pesquisa? 

 

4- Metodologia (0 a 4 pontos) 
A metodologia proposta está contextualizada e contempla os objetivos do projeto? 

 

5- Resultados, impactos e produtos esperados (0 a 4 pontos) 
Os indicadores de resultados e a repercussão desses resultados estão especificados no projeto? 

 

6- Cronograma (0 a 4 pontos) 
O cronograma de atividades proposto está de acordo com a proposta da pesquisa? 
Em caso de Edital: estão contemplados os prazos definidos no Edital?  

 

7- Condições, dificuldades e riscos (0 a 4 pontos) 
Foram mencionados condições favoráveis, possíveis dificuldades e riscos que inviabilizem a 
execução do projeto? 

 

8- Materiais e Meios (0 a 4 pontos) 
Há discriminação dos materiais e meios existentes necessários para a realização das atividades do 
projeto? Os recursos solicitados no projeto estão de acordo com o Edital? 

 

9- Bibliografia (0 a 4 pontos) 
As referências são relevantes? São citadas referências atuais? Base: últimos três anos? Estão 
citadas de forma adequada de acordo com ABNT?  

 

10- Coerência (0 a 4 pontos) 
Existe coerência entre introdução, objetivo, metas, metodologia, cronograma, recursos solicitados 
e resultados pretendidos? 

 

11- Plano de trabalho do bolsista (0 a 4 pontos) 
O plano de trabalho do aluno bolsista prevê a iniciação do estudante em atividades de pesquisa 
relacionadas ao projeto? Foi apresentado um plano de trabalho para cada bolsista solicitado? 

 

Soma dos pontos (máximo)  

 

Nota Descrição 
0 Não atende: O item foi desconsiderado pelo coordenador. 
1 Regular: O item apresenta DESCRIÇÃO INCOMPLETA e NÃO PERMITE INTERPRETAÇÃO mesmo que 

duvidosa das características em foco. Justificar a nota. 
2 Satisfatório: O item apresenta DESCRIÇÃO INCOMPLETA, entretanto PERMITE INTERPRETAÇÃO 

mesmo que duvidosa da característica em foco. Justificar a nota. 
3 Bom: O item apresenta DESCRIÇÃO COMPLETA, entretanto permite interpretação mesmo que 

duvidosa da característica em foco. 
4 Excelente: O item apresenta DESCRIÇÃO COMPLETA o que PERMITE INTERPRETAÇÃO clara da 

característica em foco. 
Obs: 

1. No projeto por edital, quando um item for avaliado com nota zero (0) o projeto deverá ser desclassificado; 
2. Este documento não deve ser assinado. A identificação do avaliador será mantida em sigilo pela PROPESP.  

Data: ____/____/2016 
Em relação à execução deste projeto, após análise do projeto, meu parecer é: 

(     ) Favorável;      (     ) Desfavorável. 

Quando for desfavorável, o avaliador deverá justificar seu parecer. 
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__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II - Mérito do Coordenador, de acordo com o currículo Lattes – Observar o link: https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_publicar.mostrar_termo_comp 
Nome do Coordenador(a): 

DISCRIMINAÇÃO - (currículo Lattes/CNPq - período 2013; 2014, 2015 e 2016) Valor item 

Pontuação Valor final 

Coordenador PROPESP 

QNT TOTAL QNT TOTAL 

1. ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS COM CORPO EDITORIAL E COM ISSN (usar qualis 2014 do link: 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf) 

1.1 – Qualis A1 – Identificar o ISSN - (Sem limite) 15      

1.2 – Qualis A2 - Identificar o ISSN – (Sem limite) 12      

1.3 – Qualis B1 - Identificar o ISSN – (Sem limite) 10      

1.4 – Qualis B2 - Identificar o ISSN – (Sem limite) 7      

1.5 – Qualis B3 - Identificar o ISSN – (Sem limite) 6      

1.6 – Qualis B4 - Identificar o ISSN – (Sem limite) 5      

1.7 – Qualis B5 - Identificar o ISSN – (Sem limite) 4      

1.8 – Qualis C - Identificar o ISSN – (Sem limite) 3      

2. TRABALHOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS 

2.1 – Evento científico ou de inovação com caracterização “Internacional ou Continental” (até 20 pontos) 5      

2.2 – Evento científico ou de inovação com caracterização “Nacional” (até 16 pontos) 4      

2.3 – Evento científico ou de inovação com caracterização “Regional ou Local” (até 8 pontos) 2      

3. RESUMOS E RESUMOS EXPANDIDOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS CIENTÍFICOS 

3.1 – Resumos e Resumos expandidos (até 6 pontos) 1      

4. PRODUÇÃO TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO 

4.1 – Patente concedida com deposito pelo IFSul (Sem limite) 30      

4.2 – Patente concedida com deposito pelo inventor (até 2 patentes) 20      

4.3 – Pedido de patente publicado pelo INPI com depósito pelo IFSul (Sem limite) 15      

4.4 – Pedido de patente publicado pelo INPI com depósito pelo inventor (até 2 registros) 10      

4.5 – Pedido de patente depositado no INPI pelo IFSul (Sem limite) 7      

4.6 – Pedido de patente depositado no INPI pelo inventor (até 2 registros) 2      

5. LIVROS, com Corpo editorial, principalmente, internacionais 

5.1 – Livro publicado com ISBN (Sem limite) 10      

5.2 – Organização de livro publicado com ISBN (Sem limite) 5      

5.3 – Capítulo em livro publicado – valor por livro, independentemente, do número de capítulos – com ISBN (Sem limite) 5      

6. ORIENTAÇÃO E COORIENTAÇÃO (sem limite) 

6.1 – Orientação de doutorado concluída 3      

6.2 – Orientação de doutorado em andamento 2      

6.3 – Coorientação de doutorado em andamento ou concluída 1      

6.4 – Orientação de mestrado concluída 3      

6.5 – Orientação de mestrado em andamento 2      

6.6 – Coorientação de mestrado em andamento ou concluída 1      

6.7 – Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Especialização concluída 2      

6.8 – Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Especialização em andamento  1      

6.9 – Orientação na graduação de TCC concluído 1,5      

6.10 – Orientação no Técnico de TCC ou Estágio concluído 1      

6.11 – Orientação de Iniciação Científica ou tecnológica concluída 2      

6.12 – Orientação de Iniciação Científica ou tecnológica em andamento 1      

Soma de pontos    

 


