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EDITAL N. 05/2020 PESQUISA/PRPPG/UFPR  

PROGRAMA DE PESQUISA E INOVAÇÃO EM DESIGN 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), através da Coordenadoria de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, torna 
público este edital para a submissão de propostas para selecionar a proposta institucional a ser 
submetida à Chamada Pública 10/2020 – Programa de Pesquisa e Inovação em Design da 
Fundação Araucária. 
 

1 OBJETIVOS 
 
1.1 Selecionar proposta para concorrer à Chamada Pública 10/2020 – PROGRAMA DE 

PESQUISA E INOVAÇÃO EM DESIGN da Fundação Araucária. 
1.2 O Programa de Pesquisa e Inovação em Design busca aproximar a comunidade 

científica das Instituições do Ensino Superior ao setor comercial e industrial da 
sociedade, objetivando a produção de soluções, por meio de serviços e produtos 
inovadores que possam ser disponibilizados à sociedade, por meio de modelos de 
negócio viabilizando refletir e oferecer produtos dentro da qualidade de usabilidade. 
 

2 LINHAS TEMÁTICAS 
 

TEMA: 
DESIGN PARA INOVAÇÃO 

SUBTEMAS: 
1. Construção de soluções na forma de produtos e 
serviços inovadores; 
2. Modelos de negócio; 
3. Inserção de produtos inovadores no mercado; 
4. Usabilidade e ergonomia de produtos. 

 
3 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 

 
3.1 A Chamada Pública dispõe de até R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para apoiar 

projetos de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com recursos oriundos da 
Fundação Araucária. 

3.2 O valor total está sujeito à liberação do recurso pela Fundação Araucária. 
 

4 ITENS FINANCIÁVEIS 
 
4.1 Conforme a Chamada Pública, serão financiáveis: 

a) Bolsa técnico com dedicação de até 40 (quarenta) horas semanais, por até 
12 meses, no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

b) Material de consumo, tais como reagentes e vidrarias, insumos, materiais de 
informática (cartuchos e papel para impressoras tipo jato de tinta, CDs) e 
softwares necessários para execução da pesquisa; 
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c) Diárias para atendimento exclusivo a viagens necessárias ao 
desenvolvimento do projeto (somente para servidores/docentes), conforme 
valores da FA, baseados no Decreto nº 3498/2004; 

d) Custos com alimentação, hospedagem e locomoção dos colaboradores do 
projeto, de acordo com os valoreslimites estipulados pela Fundação 
Araucária; 

e) Serviços de terceiros/pessoa jurídica: softwares (licenças), exames clínicos, 
manutenção de equipamentos e despesas decorrentes de importação ou de 
instalação de equipamentos (no máximo até 15% do valor solicitado para a 
aquisição dos mesmos); 

f) Material permanente, equipamentos e acervo bibliográfico, devidamente 
justificado como essenciais para o desenvolvimento do projeto. 
 

5 PRAZOS E DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 
5.1 Resumo das propostas devem ser enviadas por e-mail até as 23:59 do dia 5 de 

julho de 2020: 
a) Enviar e-mail para prppgpesquisa@gmail.com 
b) Título do email: PROPOSTA – EDITAL 05/2020 – PROGRAMA DE 

PESQUISA E INOVAÇÃO EM DESIGN. 
c) Documentação obrigatória: 

a. Documento descrevendo os objetivos, equipe envolvida, resultados 
esperados e impactos para a área e UFPR. Esses elementos devem 
ser destacados para efeitos de seleção preliminar da proposta 
institucional. 

b. Anexo I – Termo de Compromisso da Proposta. 
c. Anexo VII – Modelo de Plano de Trabalho. 

 
5.2 Propostas encaminhadas fora do prazo ou sem a documentação obrigatória serão 

desconsideradas. 
 

6 CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1 A análise das propostas serão efetuadas por comissão designada pela PRPPG com 

base nos seguintes critérios: 
a) Objetivos e metodologias adotadas e sua viabilidade. 
b) Contextualização da proposta para a área relacionada ao universo da pesquisa 

em design. 
c) Inovação tecnológica na área. 
d) Participação de bolsista na proposta. 

• O perfil do candidato à bolsa será considerado um critério de seleção. 
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7 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PRAZO PARA RECURSOS 

 
7.1 A PRPPG divulgará em sua página as propostas selecionadas a partir das 18 horas do 

dia 9 de julho de 2020. 
7.2 O prazo para recursos é de 2 (dois) dias contados da data de divulgação dos resultado. 
7.3 O resultado final será divulgado em 15 de julho de 2020 na página da PRPPG. 

 
8 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
8.1 Maiores informações sobre a Chamada Pública 10/2020 –  PROGRAMA DE PESQUISA 

E INOVAÇÃO EM DESIGN podem ser encontradas no link: 
http://www.fappr.pr.gov.br/arquivos/File/chamadas2020/2020_CP10_Design.pdf 
 

9 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1 Os casos omissos a este edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da UFPR. 
9.2 O presente edital entrará em vigor na data de sua publicação no Portal Institucional da 

UFPR. 
 
 

Curitiba, 19 de junho de 2020. 
 
 

 

Prof. Ana Sofia C. M. D’Oliveira 
Coordenadoria de Pesquisa/PRPPG 

 

Prof. Francisco de Assis Mendonça 
Pró-Reitor/PRPPG 

 
 
 


