














8 

 

2.3.6. Em caso de empate será utilizado o critério de maior nota no item A, seguido da maior nota no item 
B. 

2.4 – AVALIAÇÃO FINAL/PRESTAÇÃO DE CONTAS 

2.4.1. O Coordenador do projeto deverá encaminhar relatório de avaliação parcial e final – este último 
incluindo prestação de contas - via Plataforma SIGProj, nos prazos estabelecidos no item 4 – do 
Cronograma deste Edital, sob pena de suspensão do projeto e devolução dos recursos recebidos.  

2.4.2. Os beneficiários deste Edital deverão apresentar os resultados do projeto durante o V CONEPT e 
participar de atividades de multiplicação no câmpus, bem como em iniciativas propostas pela PRE. 

3 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1. O acompanhamento do presente Edital é de responsabilidade do Comitê para Fomento e 
Acompanhamento de Inovações Pedagógicas e Curriculares nos câmpus do IFSP. 

3.2. A publicação dos artigos científicos resultantes dos projetos apoiados deverá ser realizada, 
preferencialmente, em revistas de acesso aberto, devendo, obrigatoriamente, ser feita a menção da Bolsa 
recebida por meio deste edital. 

3.3. Recomenda-se aos inscritos neste edital, que assistam os vídeos produzidos pela equipe do Comitê 
para Fomento e Acompanhamento de Inovações Pedagógicas e Curriculares nos Câmpus do IFSP, que 
esclarecem sobre práticas curriculares inovadoras (Edital nº 80/2017), que se encontram disponíveis nos 
seguintes endereços: 

Vídeo 1: https://pre.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=385:ciclo-

webinars-inovacoes-pedagogicas-e-curriculares-dia-1&catid=146 

Vídeo 2: https://pre.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=386:ciclo-

webinars-inovacoes-pedagogicas-e-curriculares-dia-2&catid=146 

Vídeo 3: https://pre.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=387:ciclo-

webinars-inovacoes-pedagogicas-e-curriculares-dia-3&catid=146 
 

3.4. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada à presidência do Comitê por 
seu coordenador, acompanhada da devida justificativa, devendo tal alteração ser autorizada antes de sua 
efetivação. 

3.5. Durante a execução, o projeto será acompanhado e avaliado, em todas as suas fases, pelos membros 
do Comitê indicado pela PRE para as finalidades do presente edital. 

3.6 . A equipe da PRE e do Comitê reserva-se o direito de, durante a execução do projeto, promover visitas 
técnicas ou solicitar informações adicionais visando aperfeiçoar o sistema de Avaliação e 
Acompanhamento. 

3.7. 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 patente, a troca de 
informações e a reserva dos direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com o estabelecido na Lei de 
Inovação (Lei no 10.973 de 02 de dezembro de 2004), regulamentada pelo Decreto 5.563, de 11 de 
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