INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Chamada Pública Nº 01/2013 – Processo Seletivo para o Curso de
Especialização em Propriedade Intelectual e Inovação

I – APRESENTAÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, através da
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação-PROPI, torna pública a existência do Curso de
Especialização em Propriedade Intelectual e Inovação oferecido a partir da iniciativa da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação-SETEC/MEC em
parceria com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI, Universidade Tecnológica
Federal do Paraná-UTFPR e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná-IFPR.
O curso será oferecido em Modelo e-learning, presencial e virtual e é destinado aos
servidores da Rede Federal de Educação. No IFRN, serão disponibilizadas 05 (cinco) vagas para
cada câmpus e 02 (duas) vagas para a Reitoria.

II – REQUISITOS E PERÍODO PARA INSCRIÇÃO
Para se inscrever no processo seletivo do curso é necessário que o servidor tenha
graduação completa e realize a inscrição até dia 23 de abril de 2013, por meio de requerimento
de inscrição eletrônico encontrado no endereço eletrônico (Clique aqui).
No momento da inscrição, o servidor deverá enviar os documentos digitalizados em
formato PDF listados abaixo anexados ao formulário de inscrição, são eles:
1. Documento de Identidade;
2. Documento de CPF;
3. Diploma de Graduação;
4. Histórico Escolar;
5. Currículo Lattes.

III – SELEÇÃO E MATRÍCULA
O processo de seleção ocorrerá, dentre os servidores inscritos, a partir dos seguintes
critérios:
1. Interesse na temática do curso;
2. Compromisso de contribuir com a instituição no tema do curso;
3. Participação em atividades de gestão em pesquisa e inovação no IFRN – 01

ponto por participação apresentada em seu Currículo Lattes (2010-2012);
4. Demonstrar vínculo com os programas de pesquisa e inovação no IFRN – 01
ponto por participação apresentada em seu Currículo Lattes (2010-2012).
O resultado da seleção será divulgado no portal do IFRN até às 18 horas do dia 24 de abril
de 2013. O IFRN enviará a documentação dos servidores selecionados para matrícula no IFPR até o
dia 26 de abril de 2013, aos cuidados do Ensino a Distância do Instituto Federal do Paraná.

IV – OUTRAS INFORMAÇÕES
As aulas do curso serão iniciadas no dia 09 de agosto de 2013 e terá duração de 18
meses. O material didático é enviado diretamente ao aluno no polo. 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 abaixo:
- 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.
Contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação através dos telefones (84) 4005-0863 e
(84) 4005-0791.

Natal, 15 de abril de 2013.

Professor José Yvan Pereira Leite
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação do IFRN

