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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Nº Descrição das Atividades Data/Período 

1.  Publicação do edital 05 de agosto de 2022 

2.  Período de inscrições de projetos 05 de agosto a 05 de setembro de 2022 

3.  
Avaliação dos projetos inscritos 
Comissão Técnica de Avaliadores 

05 a 08 de setembro de 2022 

4.  
Divulgação do resultado preliminar dos projetos 

avaliados 
09 de setembro de 2022 

5.  Entrega do Recurso contra resultado preliminar 12 e 13 de setembro de 2022 

6.  Divulgação do Recurso contra resultado preliminar 14 de setembro de 2022 

7.  Divulgação do Resultado Final 14 de setembro de 2022 

8.  
Entrega de documentação projetos aprovados 

(Bolsista/Professor/Empresa) 
14 a 16 de setembro de 2022 

9.  
Reunião de integração com os participantes para 
esclarecimentos e encaminhamentos 

20 de setembro de 2022 

10.  Início das atividades do projeto na empresa 22 de setembro de 2022 

11.  Término das atividades do projeto na empresa 10 de fevereiro de 2023 

ENTREGA DE RELATÓRIOS  

Nº Descrição das Atividades Data/Período 

12.  

ALUNO: relatório de atividade mensal e 
frequência com as horas de dedicação ao 
projeto. (ANEXO 08) e (ANEXO 22) 

quinto dia útil do mês, relativo ao mês 
passado (M-1) 

13.  
PROFESSOR: relatório mensal de visita técnica 
a empresa. (ANEXO 10) 

quinto dia útil do mês, relativo ao mês 
passado (M-1) 

14.  

EMPRESA: relatório mensal das atividades 
desenvolvidas na empresa pelo bolsista. 
(ANEXO 09) 

quinto dia útil do mês, relativo ao mês 
passado (M-1) 

VISITAS TÉCNICAS  

Fase Descrição das Atividades Data/Período 

15.  
IEL: visitas técnicas mensais as empresas (4 
visitas técnicas) 

Por agendamento 
1ª setembro 
2ª outubro 

3ª novembro 
4ª janeiro 

RELATÓRIO FINAL 

Nº Descrição das Atividades Data/Período 

16.  

ALUNO: elaboração e entrega do relatório final 

com os resultados do projeto (02 vias 

impressos) (ANEXO 16). 

• Na entrega do relatório final, entregar 01 

cópia de arquivo (digital), com todas as 

informações durante a vigência do projeto 

(06 meses). 

• No pendrive, deve conter os arquivos: 

Fevereiro de 2023 
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• Projeto proposto (anexo 11); 

• Todos os relatórios mensais (bolsista; 

professor e empresa) – (anexos: 8, 9 e 10); 

• Todas as avaliações - bolsistas (02); 

professor (01) e empresa (01) – (anexos: 12, 

13, 14 e 15); 

• Relatório final (anexo 16); 

• Banner da apresentação dos resultados do 

projeto; 

• Slide de apresentação dos resultados do 

projeto; 

ETAPAS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

Fase Descrição das Atividades Data/Período 

17.  

1ª Etapa: Os bolsistas apresentarão em forma de 
banner, os resultados de seus projetos em Encontro 
Científico do Programa Bolsa de Inovação 
Tecnológica de Roraima – BITERR, além de levar 
seu produto final para fazer parte da apresentação e 
exposição aos avaliadores. 
 

 
 

Fevereiro de 2023 
 

18.  

2ª Etapa: Os bolsistas defenderão seus respectivos 
projetos, apresentando-os aos avaliadores, expondo 
em forma de Power Point, os resultados obtidos 
durante os 6 meses de atuação dentro das 
empresas. 

Fevereiro de 2023 
 

PREMIAÇÃO 

19.  

PREMIAÇÃO: O IEL irá realizar um evento de 
premiação e encerramento do programa, onde 
os 03 (três) melhores projetos serão premiados 
conforme tabela de premiação descrita em 
edital. 

Fevereiro de 2023 
 

Obs. Cronograma poderá sofrer alterações conforme andamento e execução do programa. 

 


