FACULDADE RATIO
EDITAL DE SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
Projeto de Inovação desenvolvido pelo SRI (Sistema Ratio de Inovação).
Otimização de sistemas burocráticos.
Nº01/2018

A direção da Faculdade Ratio, no uso de suas atribuições,
faz saber que estão abertas as inscrições para o processo de seleção e premiação de
projetos que contribuam com novas ideias para otimização de sistemas burocráticos no
setor público.
I-DO OBJETIVO
Art. 1. O presente edital tem por objetivo selecionar produções científicas, voltadas
ao desenvolvimento de pesquisas que demonstrem potencial para a transformação do
conhecimento científico e tecnológico, sobretudo predispostas a geração de ativos de
propriedade intelectual contribuindo para o desenvolvimento de sistema ou serviços
online, para redução de 50% dos serviços burocráticos no âmbito da gestão pública em
países em desenvolvimento.
Art. 2. Objetivos Específicos
- Estimular o desenvolvimento da pesquisa científica com frutos reais de
intervenção;
- Fomentar o desenvolvimento de modelos eficazes e sustentáveis quanto a gestão
pública de países em desenvolvimento;
- Fortalecer o desenvolvimento de novas ideias no que tange a área de inovação
tecnológica.

II- DAS INSCRIÇÕES
Art. 3º. Poderão inscrever-se no processo seletivo:
a) Acadêmicos em geral;
b) Profissionais liberais;
c) Terceiro setor;
d) O período de inscrição vai de 11 de junho à 11 de novembro;
e) Os inscritos terão 5 meses para devolver a pesquisa e o produto, sendo o dia 11
de novembro a data limite para entrega dos resultados da pesquisa, dentro dos
parâmetros expostos neste edital;
f) A efetivação da inscrição dar-se-á mediante o preenchimento online da ficha de
inscrição disponível no link http://ratio.edu.br/?page_id=629

III- DO PRODUTO DA SELEÇÃO
Art.4. Os inscritos deverão entregar como resultado final da pesquisa:
Um documento escrito de cunho estritamente científico (projeto de intervenção)
contemplando um mínimo de 25 laudas dentro dos parâmetros determinados pela ABNT,
que traga uma proposta inovadora para otimização da gestão no setor público, com
capacidade de redução de 50% dos serviços burocráticos. O uso das tecnologias é
imprescindível à execução do projeto.
Parágrafo único: O texto deverá ser original e submeter-se rigorosamente aos
critérios éticos de produção científica e legitimidade acadêmica. Será excluído do
processo aquele que deliberadamente praticar adulteração de dados, fraude intelectual,
plágio de métodos, teorias e estilo literário, e não se submeter as regras que nortearão a
construção do documento.
Art.5. Natureza da Pesquisa
A pesquisa será de cunho qualitativo e/ou quantitativo, de caráter exploratório,
analítico e intervencionista.
I V- DA PREMIAÇÃO
Art. 6º A premiação concedida contemplará a soma de $ 5.000,00 dólares, sendo
apenas um ganhador.

V- DA COMISSÃO AVALIADORA
Art. 8º A comissão avaliadora será composta por três professores pesquisadores,
com notório saber e reconhecimento. Os critérios a serem avaliados são:
a) Originalidade;
b) Contribuição científica evidenciada nas ideias e proposições;
c) Coerência nos argumentos e coesão textual;
d) Alcance dos objetivos da pesquisa e
e) Inovação.
Art. 9º Após o enceramento do prazo para entrega do produto final, 11 de novembro,
a comissão avaliadora terá quinze dias para fazer a análise dos textos e emitir parecer. O
comunicado oficial e a premiação se dará em meados de dezembro no auditório da
faculdade Ratio, durante um coquetel oferecido aos presentes.
VI- DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10º No ato da inscrição online o poderá baixar o folheto explicativo contendo
todas as regras norteadoras da pesquisa, da produção do texto científico e dos
procedimentos éticos.
Fortaleza, 10 de junho de 2018
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