MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

EDITAL N° 101/13 de 05 de julho de 2013
PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO, OFERTADO PELO
CONVÊNIO SETEC/MEC
1. APRESENTAÇÃO
O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, CEFET/MG por meio
da Coordenação Geral de Inovação Tecnológica – CIT, vinculada a Diretoria de
Pesquisa e Pós-Graduação informa que estão abertas, até 12 de julho de 2013,
as inscrições para seleção ao Curso de Especialização em Propriedade Intelectual
e Inovação, na modalidade de Ensino à Distância. O curso é resultado de um
acordo de cooperação Técnica celebrado entre o Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual – INPI, a SETEC/MEC, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná
– UTFPR e o Instituto Federal do Paraná – IFPR, o qual é oferecido aos servidores
(docentes e técnico-administrativos) da Rede Federal de Educação. Estão
previstas cinco vagas para cada Unidade do Interior e sete vagas para Belo
Horizonte. O curso dispõe de uma carga horária de 450 horas e o início das aulas
está previsto para o segundo semestre de 2013.
2. OBJETO
O curso pretende capacitar, em parceria com as instituições da Rede Federal, os
servidores (docentes e técnico-administrativos) sobre o tema da propriedade
intelectual e o uso de sistema de proteção do intangível.
3. INSCRIÇÕES
A documentação para inscrição deverá ser entregue na Coordenação de Inovação
Tecnológica – CIT (sala 111B – Campus I – Belo Horizonte), de 13h às 17 horas.
Apresentam-se abaixo os requisitos para inscrição no Curso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
	
  

ser servidor (docente ou técnico-administrativo) do quadro efetivo;
possuir diploma de graduação;
assinar a Declaração de Disponibilidade de Participação para participar das
aulas, com anuência da chefia imediata (Anexo I).
assinar Termo de Compromisso (Anexo II).
preencher e assinar o Formulário de Expectativa do Curso (Anexo III).
preencher o requerimento de inscrição (Anexo V);
fornecer cópia do Diploma de Graduação autenticado;
fornecer cópia do Histórico Escolar da Graduação autenticado.
fornecer cópia do currículo Lattes.
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•
•

fornecer cópia da Cédula de identidade autenticada
fornecer cópia do CPF autenticada

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
•
•
•
•

Apresentação da documentação completa exigida no item 3, dentro do
prazo estabelecido conforme item 1.
Análise do currículo, conforme Anexo IV. Poderão ser solicitados os
documentos comprobatórios do currículo e somente serão consideradas as
informações constantes na cópia do currículo Lattes.
Priorizar-se-á atender a diferentes áreas do conhecimento para atender a
formação de uma equipe multidisciplinar.
Em caso de empate, será utilizado o critério do tempo de serviço (o maior
tempo de serviço).

5. METODOLOGIA DO CURSO
5.1- Será utilizado o Modelo e-Learning, o qual é viabilizado por meio de
mídias integradas em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Neste
ambiente, os alunos assistem às aulas, interagem em fóruns com os
professores tutores, postam as atividades realizadas e participam de chats.
5.2- Estão previstas aulas presenciais que ocorrerão sextas feiras pela
manhã.
6. EQUIPAMENTO NECESSÁRIO
O material didático é enviado diretamente ao aluno na Unidade. Porém, a maior
parte das atividades do curso é por meio da Web e, para melhor aproveitamento
dos conteúdos das aulas, o aluno deverá contar obrigatoriamente com um
computador com as configurações mínimas:
•
•
•
•

Resolução do monitor: 1024 x 768;
Browsers: Firefox Mozilla ou Google Chrome ou Internet Explorer ou Safari;
Versão do flash player atualizada;
Conexão banda larga com mínimo de 256 Kbp/s.
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7. DAS VAGAS
7.1- Serão disponibilizadas 05 (cinco) vagas para as Unidades de Araxá,
Divinópolis, Nepomuceno, Timóteo, Varginha, Curvelo, Contagem e
Leopoldina;
7.2- Para a unidade de Belo Horizonte serão destinadas 07 (sete) vagas.
8. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO
ITEM

DATA

Inscrições

Até 12 de julho de 2013 (de 13h
às 17 horas na CIT)
16/07/2013
17/07/2013 (de 13h às 17 horas na
CIT)
18/07/2013 (CIT)

Resultado da seleção
Recurso
Resultado Final
9. DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos serão resolvidos por meio da Coordenação de Inovação
Tecnológica (CIT) do CEFET-MG, após consulta à equipe de Gestão de Cursos
EAD do Instituto Federal do Paraná (IFPR).
Belo Horizonte, 05 de julho de 2013.

FLÁVIO LUIS CARDEAL PÁDUA
Diretor de Pesquisa e Pós Graduação
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