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Edital 07/2018 PRPPG/UFPR 
 PRO-Equipamentos  

 
 
 
OBJETIVOS: 
Melhoria da infraestrutura dos programas de pós- graduação, priorizando os 
equipamentos de laboratórios de uso compartilhado  
 
ALVO: 
Laboratórios de Pesquisa Multiusuário de apoio a Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu assim como equipamentos que sirvam a 2 (dois) ou 
mais Programas de Pós-Graduação. 
 
ELEGIBILIDADE: 
Docentes credenciados em programas de pós-graduação da UFPR . 
 
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES: 
 
1. Justificativa da necessidade do equipamento. 
2. Impacto do equipamento nas pesquisas em desenvolvimento (alunos de PG, 
qualidade de publicações, etc). 
3. Gerenciamento multi-usuário do equipamento. 
4. Carta de anuência dos programas de pós-graduação que apoiam a 
demanda. 
5. Plano de trabalho conforme anexo I deste Edital; 
 
ITENS FINANCIÁVEIS: 

i. Os recursos serão destinados à manutenção e/ou instalação de 
equipamentos, pagamentos de taxas de importação, aquisição e/ou 
complementação de equipamentos acessórios para laboratórios de 
multiuso dos programas de pós graduação recomendados pela Capes.  

ii. Serviços de terceiros prestados por pessoa jurídica quando relacionados 
com a manutenção e/ou instalação de equipamentos.  

iii. Custeio para gazes especiais para o funcionamento de equipamentos de 
laboratórios multiusuários.  

 
VALOR DA CHAMADA: 
Serão selecionados até 3 equipamentos/demandas totalizando o valor de 
R$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) 
* Valor total sujeito à liberação do recurso pela Fundação Araucária 
 
ENCAMINHAMENTO: 
Solicitações podem ser encaminhadas até às 23:59 hs do dia 21 de Outubro de 
2.018, via SEI para UFPR/R/PRPPG/CPDCT  



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
COORDENADORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 
 
 
 

 
CRONOGRAMA:  

 
Descrição Primeira Chamada 

1 Divulgação do Edital 05/10/2018 
2 Submissão das propostas Até 21/10/2018 
3 Divulgação dos resultados Até 24/10/2018 
4 Interposição de recursos Até 25/10/2018 
5 Divulgação dos resultados dos recursos interpostos 26/10/2018 

 
ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO: 
A análise da solicitação será realizada por comissão indicada pela 
Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia/ Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
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ANEXO 1 
 

ROTEIRO DESCRITIVO DA PROPOSTA 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
1.1 Título:  
1.2 Proponente/Setor: 
1.3. Programas de pós-graduação envolvidos: 
 
2. JUSTIFICATIVA TÉCNICO-CIENTÍFICA  
Justificativa técnico-científica contextualizando potencialidades do uso 
compartilhado do(s) equipamento(s) solicitado(s) e perspectivas de incremento da 
produção científica, tecnológica e de inovação. 
 
3. PLANO DE TRABALHO  
Descrever a(s) meta(s) e elementos que compõem o projeto (conforme tabela 
abaixo), contemplando a descrição, unidade de medida e quantidade, além das 
etapas/fases, ações em que se pode dividir a execução de uma meta, indicando o 
período de realização e valor previsto para a mesma.  Não existe limitação para a 
quantidade de metas, no entanto, cada meta deve conter pelo menos uma 
etapa/fase. 
 
META  
nº: 

Descrição da meta: 
Unidade de medida: Quantidade: 

Etapa/Fase 
nº: 

Descrição da Etapa/Fase: 
Período de realização: Início:     /     /       Término:     /     / 
Valor Previsto: 

 
4. CARACTERIZAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS 
4.1 Identificação: refere-se a aquisição, manutenção, instalação, taxa de 
importação do equipamento/assessório ou custeio. 
4.2 Quantidade/Unidade: refere-se ao número de unidade de medidas a serem 
adquiridas. Unidade: refere-se a unidade de medida a ser adquirida, quando for o 
caso 
4.3 Descrição: refere-se a descrição detalhada do item informado no campo 
identificação. 
4.4 Localização (campus/laboratório): onde se encontra ou onde será  instalado o 
equipamento objeto da solicitação. 
4.5 Valor previsto (R$): refere-se ao valor previsto para o item solicitado. 

Identificação Quantidade/ 
Unidade Descrição Localização 

(campus/laboratório) 
Valor previsto 

(R$) 
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