UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 02/2019 – FEIRA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E
EXPOSIÇÃO DE LIVROS AUTORAIS
A PRPI torna pública a chamada de interessados(as) em participar como expositores na
Feira de Inovação Tecnológica e Exposição de Livros autorais no I Congresso de
Pesquisa, Pós-graduação e Inovação – CPPGI.
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade Federal do
Cariri – UFCA, no uso de suas atribuições legais, torna públicas as normas que
orientam a seleção de expositores no evento CPPGI, que se realizará nos dias 22, 23 e
24 de outubro de 2019 no Campus de Juazeiro do Norte.
1. CONTEXTUALIZAÇÃO
O evento tem como finalidade viabilizar e incentivar a participação de estudantes de
graduação e pós-graduação, bolsistas ou voluntários do Programa Institucional de
Iniciação Científica e Tecnológica – PIICT, assim como estudantes de outras
instituições de ensino, na divulgação dos resultados de suas atividades de pesquisa.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 Constituir-se-á em um espaço de apresentação e exposição de protótipos e/ou
modelos inéditos desenvolvidos pela comunidade acadêmica que apresentam ao menos
um dos seguintes tipos de inovação: de produto; de serviço; de processo; de marketing;
de negócio e/ou organizacional.
2.2 Espaço de exposição de livros ou e-books autorais a fim de mostrar a relevância do
livro acadêmico na comunicação da pesquisa, de autores docentes da UFCA e ainda
construir uma memória da ciência e a divulgação dos resultados que estão sendo
produzidos.
2.3 Promoção de uma cultura que propicie melhores condições para a busca do
conhecimento.
3. OBJETIVO

3.1 Desenvolver mecanismos de difusão de produtos de inovação tecnológica e livros
autorais, desenvolvidos por pesquisadores da Universidade Federal do Cariri,
estimulando a divulgação científica de intelectuais das mais diversas áreas do
conhecimento.

4. NORMAS
4.1 Poderão inscrever seus produtos tecnológicos ou livros, os pesquisadores (docentes,
técnicos e discentes) da UFCA cujo material se enquadre nos seguintes modelos:
4.1.1 Para produtos tecnológicos de inovação, os produtos devem estar em acordo com a
Resolução Nº 55, aprovada no CONSUNI, no ano de 2019, a qual trata da Propriedade
Industrial da UFCA.
4.1.2 Para Livros autorais – poderão ser submetidos livros impressos ou e-books
autorias de qualquer área do conhecimento, que tenham sido publicados ou não. Os
livros devem estar em conformidade com as regras da ABEU e da ABEC e a referência
da Capes para Qualis livros.
4.2 Compete ao Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT e à Coordenadoria de
Editoração e Apoio à Publicação – CEAP, da PRPI, orientar, divulgar e fiscalizar o
cumprimento desta chamada.
4.3 Casos que requeiram uma avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou do
Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) serão orientados pelo Núcleo de Inovação
Tecnológica – NIT.
4.4 Os livros e os produtos de inovação devem ser submetidos por seus autores
principais, e valerá para esta seleção, divulgação de capítulos de livros.

5. DINÂMICA DO EVENTO
5.1 A exposição acontecerá no dia 24 de outubro de 2019, no horário das 14:00 às
17:00, no pátio principal da UFCA, campus Juazeiro do Norte. Cada expositor terá um
tempo de cinco minutos para apresentar seu produto tecnológico ou livro, além do
espaço de exposição que será identificado com seu nome.
5.2 A presença de pessoas no espaço é responsabilidade de cada expositor, podendo este
fazer convite a outras. A PRPI se responsabilizará apenas em divulgar os horários
destinados à fala de cada expositor para apresentação dos produtos e/ou livros.
5.3 A organização dos espaços para disposição dos materiais será de responsabilidade
da PRPI, dispondo de material de áudio como caixa de som e microfones, assim como
água e apoio de monitores. No entanto, a PRPI não se responsabilizará por material
como banner, computador para apresentação de e-books e nem material impresso.

6. DAS INSCRIÇÕES

6.1 Inscrições: 02 a 13 de outubro de 2019 (até 23:59).
6.2 Divulgação do resultado e datas e horários das apresentações por autor: a partir do
dia 14 de outubro.
6.3 Para se inscrever é necessário preencher o formulário FORMs, link
https://forms.gle/UegYMFbr8vghzhYV9 disponível também na página do evento http://
cppgi.ufca.edu.br/.

Juazeiro do Norte, 02 de outubro de 2019.
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