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ANEXO 01
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ANEXO 02
PLANO DE TRABALHO

1. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADES CONJUNTAS

1.1 Título do Projeto

   NOME DA DISCIPLINA   NOME DA INSTITUIÇÃO
PARCEIRA

1.2 Período de execução do Projeto (o período de execução deve acompanhar o
calendário acadêmico de orma a evitar prejuízo entre as partes)

  í xx/xx/202x
   xx/xx/202x

1.3 Justificativa

XXX

1.4 Propriedade Intelectual

1.5.1 O Projeto possui potencial para gerar resultado passível de proteção do
tipo:

☐   ç
☐  
☐  
☐  
☐ 

☐ 
☐ ç  
☐
☐   
☐   

1.5.2 Indique o potencial de geração de inovação do projeto

☐ 
☐ 
☐
☐ 

1.5 Objetivo Geral

XXX

1.6 Objetivos específicos

Nº Objetivo específico

O1

O2

O3
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2 Metas

Nº Meta Indicador
M1

M2

3 Resultados esperados

Nº Resultado esperado
R1
R2

4 Cronograma de execução

Nº Fase/Etapa
Duração

Início Término

 XX  XX  X

___________________________________
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ANEXO 3
DECLARAÇÃO DO DOCENTE

  XXXXXX        
   º XXXX          
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 XXX   XXXX  
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  XXXXXX
  XXXXX
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ANEXO 4
RELATÓRIO FINAL

1. SITUAÇÃO DO PROJETO:
☐ Concluído

☐ Parcialmente concluído – Em caso de continuidade da parceria, em turma/disciplina futura

com a mesma Instituição parceira

☐ Cancelado

2. DATA DO ENCERRAMENTO (total ou parcial): xx/xx/202x

3. RESULTADOS:
Nome da Instituição Parceira:
CNPJ:
Endereço da Instituição Parceira:
Natureza da Instituição Parceira: Publica/Privada

Indicador Índice
Quantidade de alunos impactados

Número de Professores envolvidos

Número de Universidades envolvidas

Número de Instituições Públicas envolvidas

Número de Instituições Privadas envolvidas

Número de stakeholders externos em conexão com a disciplina

Número de laboratórios utilizados para apoio da atividade

Horas de atividade prática em contato com a Instituição parceira

Número de visitas técnicas realizadas

Número de desafios solucionados

Número de soluções/melhoramentos geradas

Número de soluções escolhidas pela Instituição parceira

Quantidade de ativos de PI gerados

3.1 DETALHAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
3.1.1 – TIPO DE ATIVO DESENVOLVIDO:
☐   ç

☐  
☐  
☐  
☐ 

☐ 
☐ ç  
☐
☐   
☐   

3.1.2 FOI REALIZADO O COMUNICADO DE INVENÇÃO À SINOVA:

☐ 
☐   –      

3.1.3 HÁ CONTRATO REGULAMENTANDO O ATIVO:
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☐ 
☐  

4. PRODUÇÃO AUTORAL DESENVOLVIDA:

☐E-Book

☐Livro

☐Artigo

☐Documento Técnico

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO PROJETO:

XXX

 XX  XX  X
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ANEXO 5
TERMO DE ENCERRAMENTO
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