
 

TEMPLATE SUBMISSÃO DE PROJETOS PIBITI 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O proponente deve: 

 introduzir o projeto com o cenário onde ele está inserido; 

 colocar a justificativa de forma clara; 

 contextualizar a proposta voltada para o desenvolvimento tecnológico e/ou social; 

 deixar claro as lacunas existentes entre o estado da arte e a sua proposta; 

  informar a área e setor estratégico do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC).   

ÁREAS SETORES 

Transversal Pesquisa básica Humanidades 

Tecnologias 

Estratégicas 
Espacial Nuclear Cibernética Segurança Pública e de Fronteira 

Tecnologias 

habilitadoras 
Inteligência Artificial 

Internet das 

Coisas 
Materiais Avançados; Biotecnologia Nanotecnologia 

Tecnologias 

de 

Produção 

Indústria Agronegócio Comunicações Infraestrutura 

 

Serviços 

Tecnologias para o 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Cidades 

Inteligentes e 

Sustentáveis 

Energias 

Renováveis 
Bioeconomia 

Tratamento e 

Reciclagem de 

Resíduos 

Sólidos; 

Tratamento 

de Poluição 

Monitoramento

, prevenção e 

recuperação de 

desastres 

naturais e 

ambientais 

 

 

Preservação 

Ambiental 

Tecnologias para 

Qualidade de Vida 
Saúde Saneamento Básico  Segurança Hídrica   Tecnologias Assistivas 

 

OBJETIVOS 

 detalhar os objetivos de forma clara e voltados para o desenvolvimento tecnológico e/ou 

social; 

 apresentar as metas propostas;  

 informar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)    

 



 

METODOLOGIA 

 apresentar de forma detalhada a metodologia aplicada e as ferramentas utilizadas 

considerando a infraestrutura, recursos humanos, financeiros e tecnológicos; 

 vincular os produtos e/ou processos tecnológicos e/ou sociais esperados com estudo 

preliminar de viabilidade técnica e financeira. 

 

BUSCA DE ANTERIORIDADE 

 considerar as bases patentárias e não patentárias e detalhar as palavras chaves. 

 

BASES PATENTÁRIAS  

Sugestões: 

INPI 

Espacenet 

 Google Patents 

 Latipat 

 Patentscope  

USPTO 

Wipo 

 

BASES NÃO PATENTÁRIAS; 

Sugestões: 

Ebsco 

Google Scholar  

Periodico CAPES  

Scielo Science 

SCOPUS 

Web of Science 

 

 

 

https://www.gov.br/inpi/pt-br
https://www.epo.org/searching-for-patents.html
https://patents.google.com/advanced
https://lp.espacenet.com/
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
https://patft.uspto.gov/
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
https://www.ebsco.com/pt
https://scholar.google.com.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
https://scielo.org/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search
https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search


 

 

PRODUTOS TECNOLÓGICOS ESPERADOS 

 detalhar produtos/processos tecnológicos e/ou sociais esperados;  

 informar o nível de maturidade tecnológica, com orientação para sociedade e/ou 

cliente e/ou mercado e/ou ambiente;  

 avaliar o TRL, preferencialmente, pelo software Avaltech: Portal UFS – TRL; 

 

 

 

 

 

 explicitar vantagens competitivas perante a solução/produtos/processos existentes.  

 

REFERÊNCIAS 

Obedecer às normas da ABNT. 

 

https://cinttec.ufs.br/pagina/22902-trl

