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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SUB-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO 

 

 

Edital INOVA2020  

Edital de Convocação para Projeto Estratégico Emergencial de 

Pesquisa e Inovação na UERJ 

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro divulga para a Comunidade Acadêmica 

o presente Edital, com normas, rotinas e procedimentos relativos à inscrição dos 

PROJETOS  DE PESQUISA E INOVAÇÃO  que venham a suprir demandas da 

Comunidade Fluminense Durante e Pós a Pandemia do Covid19. 

1. DA PROPOSTA DO EDITAL  

O Projeto INOVA2020 tem por objetivo apoiar o desenvolvimento de pesquisas 

inovadoras com resultados de Produtos, Processos ou Serviços que possam 

contribuir, em todas as áreas do conhecimento, com a retomada do Desenvolvimento 

Social, Intelectual e Econômico durante e após a Pandemia do Covid19. 

2. DA ELEGIBILIDADE DA PESSOA 

São elegíveis professores doutores da UERJ, inclusive aposentados, com 

reconhecida liderança acadêmica internacional, que possam coordenar equipes de 

trabalhos em rede. 

O professor não poderá acumular bolsa, com única exceção: o PROCIÊNCIA. 

O produto, processo ou serviço resultado deste Edital será de Propriedade da UERJ, 

tendo como autores a equipe realizadora do projeto.  

Cada pessoa só pode ser coordenador ou participar de uma única equipe e um único 

projeto. 

 

3. DA ELEGIBILIDADE DO PROJETO: 

São Projetos Elegíveis aqueles que se proponham a pesquisar e oferecer soluções 

inovadoras, com equipe de trabalho em rede, em áreas-tema divididas por cada 

Centro Setorial da UERJ, que contribuam para a retomada do Desenvolvimento 

Social, Intelectual e Econômico durante e após a Pandemia do Covid19. 

 

Neste Edital serão selecionados, no máximo, 4 (quatro) projetos, preferencialmente 

um por cada área-tema dividida por cada Centro Setorial da UERJ.  

 

Os Projetos deverão ter cada um:  

3.1. Pessoal:  

• um coordenador e;  

• uma rede de pesquisadores compondo a equipe de desenvolvimento 

(Titulação e Especificação de Mercado - EM); 

. 

3.2. Objeto:  
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• Um problema a ser pesquisado; 

• A metodologia utilizada;  

• Plano de trabalho;  

• Cronograma; 

• Referências técnicas e bibliográficas. 

  

3.3. Resultados:  

• Benefício do projeto; 

• Tipo de resultado (produto, processo ou serviço); 

• Sua aplicação e efetividade.  

 

4. DOS RECURSOS 

Como recurso, com fonte Orçamentária exclusiva da UERJ, serão disponibilizados 

para o desenvolvimento dos projetos selecionados, uma bolsa de Pesquisa e 

Inovação no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) para cada um, dos 

quatro, coordenadores contemplados. Poderá ocorrer uma ou mais cotas de bancada 

e/ou instalação de projeto a ser definida pela Reitoria, para cada um dos projetos 

selecionados, com base na dotação orçamentária. 

O presente Edital terá a duração de 36 (trinta e seis) meses. 

 

5. DA REALIZAÇÃO 

5.1. A inscrição e toda a coordenação do processo de Edital INOVA 2020  ficará a 

cargo do Departamento de Inovação - InovUerj, vinculado à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa (PR-2) da UERJ e localizado na Rua São Francisco Xavier, nº 

524, Térreo, Prédio Anexo (térreo do prédio do Restaurante Universitário), Maracanã, 

Rio de Janeiro, CEP 20550-900, telefone (21) 2334-0017. 

5.2. O InovUerj planeja, coordena e executa as atividades referentes ao presente 

Edital, de acordo com os prazos estabelecidos no Cronograma (Anexo I).  

5.3. O Processo de seleção será de responsabilidade do Gabinete da Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação e Pesquisa (PR-2) da UERJ. O InovUerj encaminhará os projetos 

inscritos e suas equipes para o Gabinete da PR-2 que procederá à seleção para 

posterior divulgação pelo InovUerj e efetiva assinatura do termo de compromisso para 

a realização das atividades propostas. 

5.4. Só poderão inscrever, neste Edital, projetos com coordenadores específicos por 

cada área-tema, dividida por Centro Setorial da UERJ. Poderão ser inscritos vários 

projetos por área-tema, desde que cumprido o Item 2 deste edital , isto é :“Cada 

pessoa só pode ser coordenador ou participar de uma única equipe e um único 

projeto”. 

A inscrição deverá ser feita por meio do site www.inovuerj.sr2.uerj.br  de acordo com 

as normas deste Edital no período estipulado segundo o Anexo I. 

 

5.5. Os candidatos que desejarem participar do processo de seleção para este Edital 

http://www.inovuerj.sr2.uerj.br/
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deverão inscrever seu projeto no site: www.inovuerj.sr2.uerj.br/, com base nos 

seguintes pré-requisitos: 

a) Nome do Centro  

b) Nome do Projeto  

c) Nome do professor coordenador do projeto inscrito; 

e) Anexar ou enviar o projeto, segundo os requisitos do item 3. deste Edital; 

 

5.6. O presente edital será realizado em acordo com as seguintes fases:  

a) Inscrição dos projetos com indicação do problema a ser pesquisado;  

b) Seleção dos Projetos pelo Comitê Avaliador do gabinete da PR-2;  

c) Divulgação dos resultados com indicação dos nomes de cada projeto e assinatura 

dos Termos de Compromisso. 

  

5.7. O não cumprimento de todas as fases de inscrição poderá acarretar a eliminação 

do projeto deste Edital. 

  

6. DA FASE DE INSCRIÇÃO 

Para realizar a inscrição do projeto, o coordenador deverá, no período indicado no 

Cronograma (Anexo I), adotar os seguintes procedimentos: 

a) Acessar o endereço www.inovuerj.sr2.uerj.br e prosseguir conforme indicação; 

b) Estar ciente das normas deste Edital; 

c) Elaborar, de acordo com as instruções específicas disponíveis, a Inscrição do 

Projeto. 

7. DA SELEÇÃO  

7.1 A seleção dos projetos será realizada pelo Comitê Avaliador integrado por um 

representante de cada uma das quatro Pró-Reitorias da UERJ. 

7.2 Os projetos serão selecionados com base no somatório dos seguintes 

indicadores, cujos critérios estão apresentados no Anexo II deste Edital: 

1. Experiência e inserção internacional do Coordenador; 

2. Possibilidade de Execução; 

3. Viabilidade Financeira e de pessoal; 

4. Efetividade na sua Aplicação; 

5. Contribuição para a graduação e extensão; 

6. Contribuição para a Pós-Graduação e Pesquisa; 

7. Inovação na Área proposta; 

 

8. DOS RESULTADOS 

8.1. O resultado final, com a classificação de todos os projetos inscritos, com os 

selecionados pelo Comitê, será divulgado por meio do site www.inovuerj.sr2.uerj.br.  

 

8.2. Após divulgação do resultado, abre-se prazo de 3 (três) dias corridos para recurso 

e mais 3 (três) dias corridos para a avaliação e resultado do pleito apresentado, sendo 

esse divulgado por meio do site www.inovuerj.sr2.uerj.br. 

 

http://www.inovuerj.sr2.uerj.br/
http://www.inovuerj.sr2.uerj.br/
http://www.inovuerj.sr2.uerj.br/
http://www.inovuerj.sr2.uerj.br/
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8.3. Os projetos selecionados serão notificados para procederem à documentação e 

termos de compromisso.  

9. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS E TERMOS DE COMPROMISSO 

9.1. O InovUerj, através de seu endereço eletrônico, divulgará posteriormente as 

datas de entrega de documentos.  

9.2. Fica vedada a acumulação de bolsas, exceto para procientistas.  

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1. As disposições, instruções e informações contidas no endereço 

eletrônico www.inovuerj.sr2.uerj.br complementarão o presente Edital. 

10.2. O InovUerj divulgará, sempre que necessário, editais, normas complementares 

e avisos oficiais sobre o Edital. 

 

10.3. Em caso de produção com identificação de Propriedade Intelectual, a pessoa 

indicada terá garantida a autoria, não tendo nada mais a reclamar. 

 

10.4. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Edital e os casos omissos, 

serão competentes o Departamento de Inovação (INOVUERJ) e o Gabinete da PR-

2, no que couber a cada um. 

Profa. Dra. Marinilza Bruno de Carvalho  

Diretora do Departamento de Inovação – INOVUERJ  

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - SR2  

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 

De acordo: 

 
Luis Antonio Campinho Pereira da Mota  

Pro- Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa - PR2  

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ 

 

______________________________________ 
Ricardo Lodi Ribeiro 
Reitor da UERJ 

          UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SUB-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO 

http://www.inovuerj.sr2.uerj.br/
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Edital INOVA2020  

Edital de Convocação para Projeto de Pesquisa e Inovação  na UERJ 
 

Anexo I: Cronograma  

 
 
   2020 

 
    2020 

 
2023 

EVENTOS Maio Junho  Maio 

Divulgação do Edital 04   

Início das inscrições 04   

Término das inscrições 10   

Preparo dos Projetos para 
Seleção 

11-12   

Seleção dos projetos 13-14   

Divulgação do resultado dos 
projetos classificados 

15   

Recurso 16-18   

Avaliação dos Recursos 19-21   

Divulgação do resultado final 
(pós-recurso) 

22   

Indicação nominal  23-24   

Assinatura de termos de 
outorga 

25-29   

Início das atividades  01  

Término das atividades   31 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SUB-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO 
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Edital INOVA2020  

Edital de Convocação para Projeto de Pesquisa e Inovação  na UERJ 

Anexo II: Critérios de Avaliação 

O Item 7.2 terá seus indicadores considerados segundo os critérios abaixo:  
 

1. Experiência e inserção internacional do Coordenador; 
(  ) 1- quando o projeto em suas atividades não apresenta experiência e inserção  
internacional do Coordenador e não promove inclusão social, parcerias com a 
sociedade, empresas ou comunidades, nacional e internacional. 
(  ) 2- quando o projeto em suas atividades apresenta experiência e inserção  
internacional do Coordenador com a promoção da inclusão social, parcerias com a 
sociedade, empresas ou comunidades, nacional e internacional sem intervenção em 
qualquer segmento da sociedade. 
(  ) 3- quando o projeto em suas atividades apresenta experiência e inserção  
internacional do Coordenador com a promoção da inclusão social, parcerias com a 
sociedade, empresas ou comunidades, nacional e internacional com intervenção e 
sem resultado comprovado (livro, registro, relatório) em algum      segmento da 
sociedade (grupos ou comunidades). 
(  ) 4- quando o projeto, em suas atividades apresenta experiência e inserção  
internacional do Coordenador com a promoção da inclusão social, parcerias com a 
sociedade, empresas ou comunidades, nacional e internacional. 
(  ) 5- quando o projeto, em suas atividades apresenta experiência e inserção  
internacional do Coordenador com a promoção de desenvolvimento econômico, 
trabalho e renda, com intervenção e resultado comprovado (livro, registro ou relatório)  
em algum segmento da sociedade com sociedade, empresas,  ou comunidades, 
nacional e internacional. 
 

2. Possibilidade de Execução; Exequibilidade (facilidade de execução) 

(  ) 1- quando a proposta de solução não é inovadora, resolve um problema com alto 
custo e trabalho de realização 
(  ) 2- quando a proposta de solução é inovadora, resolve um problema com alto 
custo e trabalho de realização 
 (  ) 3- quando a proposta de solução é inovadora mas tem dificuldade de custo e 
trabalho de realização  
(  ) 4- quando a proposta de solução não é inovadora, mas resolve um problema 
com facilidade de realização 
(  ) 5- quando a proposta de solução inovadora tem condições normais de 
realização. 
 

3. Recursos necessários para viabilização da solução 

(  ) 1- quando a proposta de solução não é inovadora, resolve um problema mas 
com muita dificuldade de viabilidade Financeira e/ou de Pessoal. 
(  ) 2- quando a proposta de solução é inovadora, resolve um problema mas com 
muita dificuldade de viabilidade Financeira e/ou de Pessoal.. 
(  ) 3- quando a proposta de solução é inovadora mas tem pouca (menos de 40%) 
dificuldade de viabilidade Financeira e/ou de Pessoal.  
(  ) 4- quando a proposta de solução não é inovadora, mas resolve um problema 
com facilidade de viabilidade Financeira e/ou de Pessoal..  
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(  ) 5- quando a proposta de solução inovadora tem condições normais de 
viabilidade Financeira e/ou de Pessoal. 
 

4. Efetividade na sua Aplicação; 

(  ) 1- quando a proposta de solução é apenas teórica. 
 (  ) 2- quando a proposta de solução é testada mas sem aplicabilidade e  sem 
efetividade em sua realização. 
 (  ) 3- quando a proposta de solução é aplicável  e sem efetividade em sua 
realização. 
 (  ) 4- quando a proposta de solução é aplicável  e efetiva em sua realização. 
 (  ) 5- quando a proposta de solução é aplicável  e efetivamente testada em sua 
realização. 
 

5. Contribuição para a graduação e extensão; 

(  ) 1- quando as atividades do projeto não propõem participação de alunos da 
graduação nem cursos/eventos de extensão. 
(  ) 2- quando as atividades do projeto propõem cursos/eventos de  extensão. 
(  ) 3- quando as atividades do projeto propõem a participação alunos da extensão. 
(  ) 4- quando as atividades do projeto propõem a participação de alunos da 
graduação. 
(  ) 5- quando as atividades do projeto propõem a participação de alunos da graduação 
com  a promoção de cursos/eventos de extensão. 
 

6. Contribuição para a Pós-Graduação e Pesquisa; 

(  ) 1- quando as atividades do projeto não propõem participação de alunos da Pós-
graduação nem em pesquisa. 

  (  ) 2- quando as atividades do projeto propõem a participação de alunos em cursos 
MBA( Lato sensu). 
(  ) 3- quando as atividades do projeto propõem a participação alunos do Mestrado. 
(  ) 4- quando as atividades do projeto propõem a participação de alunos do 
Doutrorado. 
(  ) 5- quando as atividades do projeto propõem a participação de alunos da pós 
graduação com  a promoção de cursos/eventos de pesquisa e pósgraduação. 
 

7. Inovação na Área proposta; 
(  ) 1- quando há proposta de geração de solução na área proposta.  
(  ) 2- quando há proposta de solução inovadora na área proposta. 
(  ) 3- quando há geração e aplicação de solução na área proposta. 
(  ) 4- quando há geração de solução inovadora na área proposta.  
(  ) 5- quando há geração e aplicação de solução inovadora de problema identificado 
na área proposta. 
 
 


