
 

EDITAL CONIF/CONTIC nº 17, de 29 de novembro de 2022 

PERSPECTIVAS DO CENÁRIO TECNOLÓGICO COM FOCO EM SOLUÇÕES E INOVAÇÕES PARA 

O AGRONEGÓCIO 

 

 

ANEXO I 

MODELO DA PROPOSTA 

 

1 IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Instituições Participantes: 

 

Nome da Instituição Sigla Estado 

   

   

(adicionar mais linhas se houverem mais instituições) 

 

1.2. Dados Gerais da Proposta 

 

Título do Projeto  

Tema (ver item 
3.2) 

 

Link para o vídeo 
de apresentação 

Observar orientações do item 3.3 do edital  

TRL  TRL 3 – Prova de conceito analítica e experimental de 
características e/ou funções críticas 

 TRL 4 – Verificação funcional de componente e/ou subsistema 
em ambiente laboratorial 

 TRL 5 – Verificação da função crítica do componente e/ou 
subsistema em ambiente relevante 

 TRL 6 – Demonstração do modelo de protótipo de 
sistema/subsistema em ambiente relevante 

 TRL 7 – Demonstração do protótipo de sistema/subsistema em 
ambiente operacional 

 

 

As instituições deverão preencher os dados completos de um formulário para cada 

proposta  



 

2 EQUIPE 

 

2.1 Coordenador da Proposta e Responsável Financeiro 

 

2.1.1. Coordenador da Proposta 

Nome  

Instituição  

E-mail  

Telefone Celular (com 
DDD) 

 

Link para currículo lattes  

 

 

2.2. Demais membros da equipe do proposta 

 

Nome do Participante Vínculo Link do currículo lattes 

1 ● Docente 
● TAE 
● Profissional externo 
● Estudante 

 

2 ● Docente 
● TAE 
● Profissional externo 
● Estudante 

 

3 ● Docente 
● TAE 
● Profissional externo 
● Estudante 

 

4 ● Docente 
● TAE 
● Profissional externo 
● Estudante 

 

5 ● Docente 
● TAE 
● Profissional externo 
● Estudante 

 

6 ● Docente 
● TAE 
● Profissional externo 
● Estudante 

 



 

7 ● Docente 
● TAE 
● Profissional externo 
● Estudante 

 

8 ● Docente 
● TAE 
● Profissional externo 
● Estudante 

 

9 ● Docente 
● TAE 
● Profissional externo 
● Estudante 

 

10 ● Docente 
● TAE 
● Profissional externo 
● Estudante 

 

11 ● Docente 
● TAE 
● Profissional externo 
● Estudante 

 

 

 

 2.2. Experiência da Equipe 

(Discorrer sobre a experiência anterior dos membros da equipe executora identificada no 

presente proposta - caso já tenham algum histórico de execução - ou em propostas 

relacionados e/ou experiência na área e/ou conhecimento técnico no tema e/ou outras 

experiência pertinentes, referenciando o conteúdo dos currículos Lattes enviados na proposta.) 

  



 

3 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

Solicitamos que a proposta seja redigida com clareza e concisão, que são critérios de avaliação 

conforme Anexo IV. 

3.1 Resumo: 

 

3.2 Desafio a ser solucionado diante da aplicação das novas soluções tecnológicas: 

 

3.3 Justificativa: 

 

3.4 Soluções apresentadas, incluindo resultados e impactos esperados: 

 

3.4.1 Impacto tecnológico: 

(Incluir viabilidade técnica, potencial inovativo) 

 

3.4.2 Impacto social:  

(Incluir a relevância da proposta para o desenvolvimento social da região, destacando os 

indicadores e métricas utilizadas, se possível) 

 

3.4.3 Impacto para o negócio: 

(Incluir a relevância da proposta para o negócio que vai adotá-la, em termos do potencial para 

ganho de produtividade, redução de custos e/ou aumento no faturamento, entre outros) 

 

3.5 Bibliografia:  

 


