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A Universidade Federal do Cariri (UFCA), por intermédio da Pró- Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPI), torna pública 

a reabertura do Edital nº 06/2021/PRPI – Chamada PIICT/UFCA – Apoio a Iniciativas de Empreendedorismo e Inovação, para solicitação 

de recurso adicional. 

Em virtude de disponibilidade orçamentária, e conforme previsão do item 3.2 do edital supracitado, o presente aditivo estabelece: 

a) Podem manifestar interesse todos os pesquisadores contemplados, cujo objetivo do projeto seja um produto de inovação; 

b) O valor máximo a ser repassado é de $12.000,00 (doze mil reais), que será distribuído aos pesquisadores, de acordo com o número 

de solicitações; 

c) Apenas poderão concorrer os pesquisadores que se comprometam a apresentar na prestação de contas, como complemento dos 

resultados já previstos, um produto de inovação, ou seja, um pedido de registro de propriedade industrial fruto das atividades do projeto; 

d)  Considera-se projetos de apoio à Propriedade Intelectual aqueles que tenham como resultado final a submissão de um pedido de 

registro de Propriedade Intelectual (propriedade industrial ou proteção sui generis); 

e) A manifestação de interesse deverá ser realizada pelos pesquisadores, por meio do Formulário FORMS, na qual deve ser anexado 

o plano de trabalho em que conste o tipo de pedido de propriedade intelectual que se pretende realizar ao final do projeto. 

Segue abaixo o cronograma com os prazos: 

Inscrição na Plataforma FORMS  12/09/2022 a 18/09/2022 

Resultado Preliminar no portal da UFCA  A partir de 26/09/2022 

Recurso  Até Dois dias após a data de publicação do resultado preliminar  

Resultado final no portal da UFCA  Até dois dias após a data de publicação do resultado dos 

recursos  

Juazeiro do Norte, 09 de setembro de 2022. 
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