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1. Relatório de anterioridade tecnológica / Estudo Prospectivo(até 2 

páginas) 

Descrever objetivamente, com o apoio de bases de dados científicos e de patentes 

(INPI, EPO, USPTO), o problema, apresentando o Estado da Técnica com base em 
informação tecnológica. 

1.1. Relevância tecnológica e inovadora do projeto. 

 

2. Objetivos e Metas (máximo de 1 página) 

Explicitar os objetivos e metas a serem desenvolvidas no projeto. 

 

Objetivos: (devem ser claros e com foco no resultado esperado) 

Metas: (devem ser bem definidas, mensuradas e correlatas com os objetivos) 

 

 

3.  Estratégia de Ação de forma sucinta que não comprometa o sigilo do 

projeto.(máximo de 1 página) 

 

 

4. Resultados, Impactos e Planos de proteção tecnológica (máximo de 1 

página) 

4.1. Resultados e impactos Esperados: descrever de forma clara o que espera obter 

ao final do projeto de desenvolvimento tecnológico e inovação e explicitar os 

impactos nos âmbitos tecnológicos, socioeconômico, técnico-científico e ambiental; 

4.2. Plano de depósito ou proteção tecnológica: deve refletir de forma madura e 

clara a possibilidade de obtenção, ao final do projeto, de proteção para a tecnologia 

desenvolvida, por intermédio de pedido de depósito de patente, registro de 

software ou qualquer outro meio legal de proteção tecnológica. 

 

5. Cronograma de execução 

 

6. Referências 

 

Relacionar as referências citadas em trabalhos científicos e tecnológicos de acordo 

com as normas da ABNT. 

 

 

 


