
Chamada Objetivo Características Equipe 

33/2020 

IMPLEMENTAÇÃO 

DE OFICINAS 4.0 

 

Submissão: 

31/07 

Implementar um 
programa de capacitação 
de estudantes, 
denominado Oficinas 4.0 

Cada campus deverá submeter apenas uma proposta, contemplando um projeto estruturado por 
4 Planos de Trabalho executados por equipe específica; 
 
A proposta deve ser acompanhada de Declaração de Intenção de Parceria de cada uma das 
instituições parceiras do setor produtivo nos projetos de inovação foco das Oficinas. 
 
Contrapartidas:  
Espaço físico climatizado com, no mínimo, 50m2, acesso à Internet e instalações elétricas 
adequadas. 

Qualidade de equipamento extra relacionado às tecnologias utilizadas, instalado ou disponível 
para instalação no laboratório destinado às oficinas. 

Professor coordenador participe da capacitação, oferecida pelo IFES (Vitória). 

1 professor coordenador da 
proposta, 4 professores 
orientadores de equipe e 
estudantes de diferentes níveis de 
educação, divididos em quatro 
equipes, regularmente matriculados 
nos cursos técnicos de nível médio e 
de graduação oferecidos pelo 
campus. 

34/2020  

 APOIO À 

INICIAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

COM FOCO NA 

ECONOMIA 4.0 

 
Submissão: 

14/08 
 

Web de dúvidas: 
14/07 - 15:30 

ApoiarD Desenvolvimento de 
projetos de iniciação 
tecnológica de instituições 
da Rede Federal voltados 
à formação de estudantes 
do ensino médio técnico, 
médio regular e dos anos 
finais do ensino 
fundamental, das redes 
públicas de ensino, em 
habilidades relacionadas 
às novas tecnologias 
digitais no contexto da 
Economia 4.0. 

IFRS pode enviar 08 projetos; 
 
Metodologias ativas; 
 
Prever o atendimento a, no mínimo, 160 beneficiários; 
 
Estudantes do ensino médio técnico, médio regular e dos anos finais do ensino fundamental, das 
redes públicas municipais e estaduais de educação básica, separadamente ou em conjunto. 
 
Impacto social da ação (situação de vulnerabilidade). 
 
Parceria com secretarias municipais ou estaduais 
 
Serão selecionados, ao todo, 60 (sessenta) projetos de iniciação tecnológica com foco na Economia 
4.0 em toda Rede Federal e cada instituição poderá ser contemplada com até 3 projetos 
selecionados no total. 

1 coordenador, 1 multiplicador, 1 
monitor e 1 instrutor. 
 
O multiplicador do projeto é o 
profissional especialista, sem 
vínculo com a instituição da Rede 
Federal executora, indicado pela 
secretaria de educação parceira 

35/2020  
APOIO AO 

EMPREENDEDORIS
MO COM FOCO NA 

ECONOMIA 4.0 
 
 

Submissão: 
02/08 

 
Sem data de web 

Apoiar o desenvolvimento 
de projetos de  
empreendedorismo 
inovador relacionados à 
Economia 4.0, considerando 
as seguintes áreas para 
submissão: 

 Agricultura 4.0, 

 Indústria 4.0 

 Serviços 4.0. 

Selecionar 09 (nove) projetos, apresentados pelos campi do IFRS, sendo no máximo 03 projetos 
por área da Economia 4.0: Agricultura 4.0;  Indústria 4.0;  e Serviços 4.0. 
 
Cada campus poderá apresentar somente 01 proposta, composta por até 03 projetos, sendo que 
cada projeto deverá atender uma área diferente da Economia 4.0. 
Empreendedorismo inovador. 
 
Descrição da identificação do mercado de aplicação da tecnologia a ser desenvolvida e as 
estratégias de desenvolvimento do empreendimento descritos no projeto. 
 
Participação do SEBRAE na Comissão avaliadora. 
 

1 coordenador, que deverá ser um 
servidor do campus, e pelo menos 
dois estudantes de curso técnico. 
 
A composição das equipes deve 
corresponder, em mais de 50% do 
seu total de integrantes, a 
estudantes. 

 


