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ANEXO I 
 

EDITAL N. 001/2019 - PRPPG/UFPR 
SOS EQUIPAMENTOS  

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO SUBPROJETO  

 
Título do subprojeto (adotar título que resuma o objetivo geral do subprojeto – Limite de 170 caracteres): 

Sigla do subprojeto (Limite de 10 caracteres):  

Docente Responsável pelo Equipamento:  

Departamento: 

E-mail para contato: 

Telefone para contato: 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 
Descrição do Equipamento: 

Laboratório onde o equipamento está instalado: 

Quem apoiou a compra do equipamento: 

Chamada Pública/Edital/Convênio que originou a compra do equipamento (se houver): 

Valor do Equipamento a época da aquisição: 

Valor total da manutenção proposta: 

 

3. OBJETIVO 

 
Descrever resumidamente a finalidade do subprojeto. Exemplo: Restaurar as condições de operação do equipamento 
“XXXX”, apoiado no convênio XXXX da FINEP.  
 
(Texto limitado a 8.000 caracteres) 
 
 

4. JUSTIFICATIVA DETALHADA 

 
O detalhamento de cada subprojeto deverá conter as informações, conforme item 3.4 do edital da FINEP: 
(i) laboratório onde o equipamento está instalado; 
(ii) relevância do equipamento para o desenvolvimento das pesquisas na referida área do conhecimento; 
(iii) qualificação, experiência e dedicação da equipe científica envolvida na proposta, informando os bolsistas de 
produtividade CNPq, Membros da ABC e as 10 mais importantes produções (publicações, teses e dissertações, 
patentes, etc) onde o equipamento avariado tenha sido utilizado de forma decisiva; 
(iv) características da manutenção (viabilidade do uso imediato mediante reparo); 
(v) relevância do problema identificado (urgência, gravidade, equipamento parado); 
(vi) nível de uso compartilhado do equipamento: áreas/programas beneficiados e número de discentes e docentes 
atendidos; 
(vii) critérios de agendamento e utilização do equipamento e sua divulgação pública. 
 
(Texto limitado a 5.700 caracteres) 
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5. METAS  

Descrever a(s) meta(s) física(s) e elementos que compõem o projeto (conforme tabela 
abaixo), contemplando a atividade, indicador físico de execução, indicando o período de 
realização e valor previsto para a mesma.  
 

META  
nº: 01 

Descrição da meta:  

Atividade (descrever, resumidamente, uma ou mais atividades necessárias para atingir a meta 

selecionada):  

Indicador Físico de Execução (Definir os indicadores, sempre que possível de caráter 

quantitative, que sejam mais adequados para aferir o término da execução de cada atividade 

considerada, informando quantidades e unidades de medida):  

Período de realização: Início:  Término:  

Valor Previsto:  

 
 
 
 

5. EQUIPE EXECUTORA  

Elencar a equipe envolvida no subprojeto bem como suas qualificações conforme quadro 
abaixo: 
 
Nome:  CPF:  

Tipo de Equipe*:  

Função no Subprojeto**:   

Área de atuação/especialização***:  

Titulação****:  

Sigla da Instituição*****:  País da Titulação:  Ano da Titulação:  

Hora/Semana no Subprojeto:  N° Meses:  

Meta Relacionada:  

 
*Tipo de Equipe: Apoio Técnico/Administrativo; Consultores/Pesq. Visitantes; Estudantes/ Bolsistas; ou Pesquisadores. 
**Função no subprojeto: Apoio Administrativo; Apoio Técnico; Bolsista; Consultor; Coordenador de Subprojeto; 
Estudante; ou Pesq. Visitante/Consultor. 
***Área de atuação/especialização: Informar a área que melhor caracterize a especialização professional dos membros 
da equipe, seja de cunho sectorial, tecnológico ou conhecimento científico (Limite de 50 caracteres). 
****Titulação: 1° Grau; 2° Grau; Graduado; Especialista; Mestre; ou Doutor. 
*****Sigla da Instituição, País da Titulação e Ano da Titulação: Dados referente a última titulação (limitada a titulação de 
Doutor). 
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6. ORÇAMENTO 

  

Elemento de 
Despesa* 

Descrição Finalidade Qtde Valor Unit. Valor Total 

      

      

      

      

 
*Elemento de despesa: Despesas Acessórias de Importação; Material de Consumo Importado; Material de Consumo 
Nacional; ou Outras Despesas com Serviços de Terceiros/PJ. 
 
 


