
                                                                                           

         
 

                                                                            

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do projeto: Avaliação de Políticas Públicas de incentivo à inovação no setor de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

 

Coordenador: Luciano Cunha de Sousa 

Telefone: (61) 98104-1825                        E-mail: Luciano.cunha.sousa@gmail.com 

Endereço no Lattes: http://lattes.cnpq.br/2445877007693602 

 

 

Quantos alunos são previstos para execução do projeto?  De 1 à 6 

 

Membros: 

Nome Titulação Máxima Instituição Pertencente Função 

    

    

    

    

    

  

Local de Execução: Distrito Federal. 

 

Campus: Águas Claras. 

 

Período de Execução: 

Início: 01/04/2017 

Término: 31/03/2017 

 

  



                                                                                           

         
 

                                                                            

 

CORPO DO PROJETO 
 

 

1. RESUMO 

O Sistema Brasileiro de Inovação (SBI) ainda é jovem e não apresenta desempenho adequado. 

Neste Projeto pretende-se trabalhar com os alunos o processo de leitura e compreensão de artigos 

científicos, com posterior intercorrelação de dados e hipóteses para formulação de uma conclusão 

sobre o tema estudado. 

Ao final do trabalho é pretendido que se tenha um artigo para submissão à periódico científico.  

2. CARACTERIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A coleta de informações, concatenação de ideias e elaboração de hipóteses é um processo 

complexo que demanda treinamento e acompanhamento. Para os alunos, a participação no grupo 

de pesquisa possibilita o incremento da capacidade analítica. 

O tema de pesquisa voltado para políticas públicas é de grande relevância, levando-se em 

consideração estarmos localizados na capital do país e principal local de formulação de políticas 

do Brasil. Parte significativa da população local tem vinculação com o poder público, sendo 

desejável conhecimento mais aprofundado sobre o tema. 

Quanto à escolha do subtema inovação no setor de TIC, este se dá pela crescente relevância da 

inovação para o crescimento econômico e pelo setor de TIC ser um dos mais dinâmicos das 

economias modernas. 

 

3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo Geral 

 

 Aprofundar o conhecimento dos alunos sobre Políticas Públicas de Inovação no Setor de 

TIC. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

3.2.1 Trabalhar com os alunos a leitura e compreensão de artigos científicos; 



                                                                                           

         
 

                                                                            

 

3.2.2 Trabalhar com os alunos estratégias para fazer correlações entre diferentes abordagens 

científicas; 

3.2.3 Trabalhar com os alunos mecanismos de coleta de dados, preparação e organização para 

uso em trabalhos científicos; 

3.2.4 Analisar principais problemas e benefícios das Políticas Públicas de incentivo à inovação 

no setor de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). 

3.2.5 Preparar artigo para publicação de revista científica. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 Realização de reuniões presenciais quinzenais aos sábados com os alunos envolvidos; 

 Realização de conferência telefônica/internet semanal para orientação e 

acompanhamento das atividades; 

 Análise compartilhada de artigos científicos; 

 Levantamento de dados de fonte primária e secundária; 

 Avaliação dos dados e discussão sobre a implicação na análise da política; 

 Redação compartilhada do artigo. 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Melhoria dos alunos no processo de compreensão de artigos científicos; 

 Aprendizado sobre correlação de abordagens de análise; 

 Compreensão de metodologia de análise científica; 

 Contribuição na análise e acompanhamento das políticas públicas de inovação para o 

setor de TIC; 

 Submissão de artigo científico.  
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



                                                                                           

         
 

                                                                            

 

7. ATIVIDADES E CRONOGRAMA 

ATIVIDADES 

Cronograma 

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 

Levantamento 

bibliográfico 
X                     

Leitura e 

análise da 

bibliografia 

 X X                   

Coleta de 

dados sobre a 

Política 

   X                 

Avaliação dos 

dados 
     X               

Correlação das 

análise com os 

dados 

       X             

Redação do 

referencial 

teórico 

          x  x          

Redação da 

análise 
                x  x      

Redação da 

conclusão  
          x  

Submissão do 

artigo 
           x 
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Diretor Acadêmico 


