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EDITAL N. 02/2020 – PESQUISA/PRPPG/UFPR 

APOIO A ATIVIDADES DE PESQUISA 
 
 

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 que a partir de 01 de junho de 2020 está aberta a submissão de 
propostas de projetos de apoio a atividades de pesquisa. 

Todos os arquivos referentes ao Edital estão disponíveis no sítio eletrônico 
www.prppg.ufpr.br. 

 
 

1 OBJETIVO 
 
1.1 Apoiar projetos de pesquisa no âmbito dos eixos estruturantes da Pesquisa, de 

acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI-UFPR) 2017-2021 (detalhados no 
Anexo I), a saber:  

❖ Meio ambiente e sociedade. 
❖ Biodiversidade e biociências.  
❖ Materiais manufaturados.  
❖ Nanotecnologia.  
❖ Energias renováveis.  
❖ Sistemas agroalimentares e agronegócios.  
❖ Promoção da saúde humana.  
❖ Modelagem e simulação computacional.  
❖ Democracia, direitos humanos, diversidade e inclusão social.  
❖ Sociedade, cultura e linguagem.  
 
 

2 ELEGIBILIDADE 
 
2.1 Serão elegíveis as propostas submetidas por grupo(s) de pesquisa da UFPR 

certificados no CNPq, cujas atividades dos proponentes, comprovadas no CV Lattes dos 
mesmos, sejam aderentes aos temas deste edital (item 1).  

2.2 Cada docente poderá participar de apenas 01 (uma) proposta de pesquisa. 
2.3 As equipes que concorram aos Grupos A e B (vide item 6.1) deverão ser 

compostas com no mínimo 3 (três) docentes ativos com vínculo efetivo com a UFPR; 
2.4 As equipes que concorram ao Grupo C poderão ser compostas com no mínimo 1 

(um) docente ativo com vínculo efetivo com a UFPR; 
2.5 Os coordenadores das equipes que concorram aos Grupos A e B deverão possuir 

vinculação a programa de pós-graduação; aos coordenadores de equipes que concorram no 
Grupo C é recomendada a vinculação.  

2.6 Não serão aceitas as propostas de coordenador e/ou membros da equipe 
inadimplentes com a PRPPG. 

2.7 O projeto de pesquisa em andamento deve estar cadastrado no Banco de 
Projetos de Pesquisa até o término do prazo estipulado para submissão das propostas. 
 
 

3 ITENS FINANCIÁVEIS E NÃO FINANCIÁVEIS 
 
3.1 Serão apoiados itens de custeio de atividades de pesquisa pertinentes ao plano 

de trabalho apresentado e a área de especialidade do(s) grupos de pesquisa proponentes(s) até 
ao valor especificado no item 6 para realização de projeto. 

3.2 Despesas permitidas: aquisição de material de consumo, incluindo despesas de 
importação quando pertinentes; passagens e diárias nacionais destinadas a reuniões de 
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trabalho; serviços de análises e pesquisas científicas; bolsas de Iniciação Científica. 
3.3 Os valores destinados as bolsas de iniciação científica deverão estar incluídas no 

total previsto para o projeto de pesquisa.  
3.4 Os beneficiários das bolsas ofertadas deverão realizar as atividades previstas no 

Evento de Iniciação Científica (EVINCI), conforme cronograma previsto pela Coordenadoria de 

Iniciação Científica e Tecnológica. 

3.5 Para os projetos de pesquisa contemplados nos Grupos A e B, serão 

disponibilizadas até 02 (duas) bolsas de iniciação científica por projeto aprovado. 

3.6 Para os projetos de pesquisa contemplados no Grupo C será disponibilizada 01 

(uma) bolsa de iniciação científica para o projeto aprovado. 

3.7 Despesas não permitidas: Material de escritório (toner, tinta para impressora, 
papel, pastas, canetas); despesas de capital, materiais permanentes, peças para 
reposição/conserto de equipamento; aquisição, renovação ou atualização de hardwares e/ou 
softwares; combustíveis; reembolsos de qualquer espécie. 

 
 

4 DAS PROPOSTAS 
 
4.1 As propostas deverão ser apresentadas por docente da UFPR vinculado a grupo 

de pesquisa, via SEI, destinado à Coordenadoria de Pesquisa Científica e Desenvolvimento 
Tecnológico (UFPR/R/PRPPG/PESQUISA), contendo as seguintes informações: 

a) Tipo de processo: “PRPPG: Solicitação de Recursos para Pesquisa”; 
b) Especificação: “EDITAL 02/2020 – PRPPG – APOIO A ATIVIDADES DE 

PESQUISA” 
c) Formulário SEI: “PRPPG: Solicitação de apoio a Atividades de Pesquisa” 

devidamente assinado eletronicamente pelo Coordenador da Proposta e pelo 
Líder do Grupo de Pesquisa. O Formulário solicitará o preenchimento das 
seguintes informações: 

1. Eixo Estruturante da Pesquisa 
2. Dados do Grupo de Pesquisa 
3. Dados do Coordenador da Proposta 
4. Descrição da Proposta 
5. Plano de Trabalho 
6. Orçamento 
7. Equipe 
8. Alunos Envolvidos 

4.2  “Tabela de Avaliação de Currículo Lattes”, conforme o Anexo III deste Edital. O 
documento em que consta a referida tabela de pontuação, em formato digital para 
preenchimento, encontra-se disponível na página da PRPPG. Este documento deve ser anexado 
ao Processo SEI em formato “.xls” ou “.ods”. 

4.3 Cada docente ativo da UFPR integrante da equipe deverá preencher uma “Tabela 
de Avaliação de Currículo Lattes”. Não é necessário o preenchimento por demais membros da 
equipe. 

4.4 Vedada a coordenação de equipes por professores visitantes e/ou seniores, 
permitida a participação como integrante;  

4.5 Grupo de Pesquisa integrado por até 5 (cinco) docentes da UFPR poderá 
submeter até 2 (duas) propostas; Grupos de Pesquisa com mais de 5 (cinco) docentes da UFPR, 
poderão apresentar até 4 (quatro) propostas. 

4.6 O líder do Grupo de Pesquisa deve dar ciência no formulário de solicitação das 
propostas encaminhadas, até o limite máximo de propostas estabelecido por grupo. 

4.7 Para preenchimento do Anexo III deverá ser indicada apenas uma área de 
conhecimento Qualis de programa de pós-graduação a que o docente esteja vinculado. Caso o 
docente membro da equipe proponente não esteja vinculado a programa de pós-graduação, 
deve indicar a área de conhecimento Qualis da linha de pesquisa mais pertinente. 

4.8 Os membros da equipe devem ter seus currículos cadastrados e atualizados na 
Plataforma Lattes, e participar de pelo menos um dos grupos de pesquisa proponentes. 
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4.9 Os membros da equipe que estejam na condição de professores visitantes devem 
encaminhar comprovante da vinculação junto a UFPR.  

4.10 Em havendo demanda qualificada, pelo menos uma proposta por eixo 
estruturante será contemplada. 

 

5 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
 
5.1 A expectativa de recursos financeiros destinados a este Edital, no total de R$ 

2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais) de recursos próprios a serem executados 
pela FUNPAR. 

 
 

6 ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1 As propostas serão organizadas em três grupos, considerando a média de anos 

de obtenção da titulação de doutorado da equipe, conforme tabela abaixo: 
 

 
Média de anos de titulação da 
equipe 

Valor/proposta Valor disponível 

Grupo A Maior que 15 anos Até R$ 30.000,00 R$ 1.100.000,00 

Grupo B De 5 a 15 anos Até R$ 20.000,00 R$ 1.600.000,00 

Grupo C Até 5 anos Até R$ 7.000,00 R$ 200.000,00 

 
6.2 A análise e classificação das propostas serão efetuadas por comissão Ad Hoc, 

designada pela PRPPG e coordenada pelo Comitê Assessor de Pesquisa, levando-se em conta: 
a) Aderência da proposta e equipe executora às áreas de pesquisa descrita no PDI-

UFPR 2017-2021, Anexo I (eliminatório); 
b) Alunos de IC, mestrado e doutorado envolvidos; 
c) Média da Produtividade acadêmica dos docentes da UFPR integrantes da equipe: 

para obtenção da média, cada docente da UFPR membro da equipe deverá 
preencher o  documento “Tabela de Avaliação de Currículo Lattes” (Anexo III)  
selecionando 8 (oito) produtos gerados nos últimos 4 anos, considerado o 
período de 2016 a 2019, acrescido de fração do ano corrente, dentre os produtos 
classificados no documento “Tabela de Pontuação do Currículo Lattes” (Anexo II) 
deste edital. 

d) Relevância e impacto da proposta, conforme critérios a seguir descritos: 
 

Critérios Pesos 

Coerência das metodologias para execução da proposta 5 

Adequação do orçamento e do cronograma de atividades previstas na proposta 4 

Viabilidade dos resultados esperados 3 

Visibilidade dos impactos esperados fora da UFPR 2 

 

Critério adicional para o grupo B Pesos 

Potencial de nucleação de atividades 3 

 
Nota: Consultar informativo deste edital, disponível em: http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-
content/uploads/2020/06/edital-n-02-2020-apoio-a-atividades-de-pesquisa-informativo.pdf 
 

http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2020/06/edital-n-02-2020-apoio-a-atividades-de-pesquisa-informativo.pdf
http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2020/06/edital-n-02-2020-apoio-a-atividades-de-pesquisa-informativo.pdf
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6.3 Caso o total de recursos solicitados pelos projetos aprovados seja menor do que 
o valor total disponibilizado ao respectivo grupo, o recurso remanescente será distribuído aos 
demais grupos que possuam projetos de pesquisa qualificados.  

 

7 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS 
 
7.1 A PRPPG divulgará as propostas selecionadas em sua página, conforme 

cronograma desta chamada. 
7.2 Após a divulgação dos resultados, os proponentes poderão interpor recurso em 

um prazo de 2 (dois) dias contados a partir da data da divulgação dos resultados. 
7.3 O recurso deverá estar bem fundamentado e ser protocolado junto à PRPPG 

mediante a criação de processo SEI específico. 
7.4 Os recursos serão analisados e decididos por designada pela PRPPG para esta 

função e coordenada pelo Comitê Assessor de Pesquisa. 
 
 

8 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
8.1 A execução financeira de recursos para este Edital é permitida somente 

respeitando o disposto no item 3 deste edital; 
8.2 O coordenador da proposta é responsável pelo encaminhamento dos processos 

de compra nacional ou importação devidamente instrumentado conforme orientação da 
FUNPAR; 

8.3 O atraso no encaminhamento das notas fiscais que acarretem juros será de 
responsabilidade do solicitante.   

8.4 As propostas a serem apoiadas pelo presente Edital têm prazo de execução 
estabelecido em 12 (doze) meses, a contar da data de divulgação dos resultados finais. 

8.5 A prestação de contas, de acordo com as especificações da FUNPAR, deverá ser 
encaminhada no prazo de até 30 dias após a execução da proposta; 

 
 

9 CRONOGRAMA  
 

Descrição Datas 

1 Divulgação do Edital 01/06/2020  

2 Término da submissão das propostas 12/07/2020 

3 Divulgação do resultado preliminar 07/08/2020 

4 Prazo para interposição de recursos 
Até 11/08/2020 ou 48 horas da 

divulgação do resultado preliminar 

5 Divulgação do resultado final Até 21/08/2020 

6 Início da vigência  24/08/2020 

 
 
10 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1 Os casos omissos a este Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação da UFPR. 
10.2 O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação no Portal 

Institucional da UFPR. 
10.3 As publicações científicas e qualquer outro meio de divulgação das pesquisas 

apoiados pelo presente Edital deverão citar o apoio UFPR. 
10.4 Esclarecimentos acerca deste edital podem ser obtidos pelo e-mail 

prppgpesquisa@gmail.com. 
 

Curitiba, 01 de junho de 2020. 
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Prof. Ana Sofia C. M. D’Oliveira Prof. Francisco de Assis Mendonça 

Coordenadoria de Pesquisa/PRPPG Pró-Reitor/PRPPG 
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ANEXO I – EIXOS ESTRUTURANTES DA PESQUISA CONFORME PDI 2017-2021 

 

a) Meio ambiente e sociedade. A ênfase deste eixo estrutura é a análise da relação 
sociedade – natureza, a qualidade ambiental e o desenvolvimento sustentável, podendo contemplar: 
conservação e manejo de recursos naturais; economia, desenvolvimento e uso sustentável dos 
recursos naturais; mudanças climáticas; riscos e vulnerabilidade socioambiental; desastres naturais e 
prevenção; saneamento ambiental e recursos hídricos; energia, desenvolvimento e meio ambiente; 
educação e cultura para o desenvolvimento e conservação; avaliação de impactos e restauração de 

áreas degradadas; e gestão ambiental do meio físico.    

b) Biodiversidade e biociências. A ênfase deste eixo estrutural é o conhecimento da 
diversidade biológica, da química de produtos naturais, e da estrutura e expressão gênicas como 

fundamentos para a bioprospecção, biotecnologia e conservação da vida.    

c) Materiais manufaturados. A ênfase deste eixo estrutural é relativa ao processamento de 
materiais e superfícies, interfaces e filmes finos, incluindo química supramolecular, biomateriais, 

métodos de preparação e fabricação de materiais.    

d) Nanotecnologia. A ênfase deste eixo estrutural é o desenvolvimento de materiais, 
compósitos e dispositivos nanoestruturados bem como a caracterização dos mesmos.  

f) Energias renováveis. A ênfase deste eixo estrutural é o desenvolvimento de tecnologias 
com aplicação em energias renováveis convencionais e não convencionais podendo contemplar: 
análise energética; qualidade da energia; conversão, geração, armazenamento e distribuição de 
energia; integração arquitetônica, processos para captura de carbono, novas tecnologias para energias 
renováveis não convencionais.  

g) Sistemas agroalimentares e agronegócios. A ênfase deste eixo estrutural é a construção 
de arranjos técnicos científicos e produtivos em sistemas agroindustriais e agroalimentares podendo 
contemplar: tecnologias para agregação de valor de produtos agropecuários e florestais; geração de 
emprego e renda; tecnologias sociais; estrutura institucional para o agronegócio; competitividade 
agroindustrial nos mercados nacional e internacional e modelos de mensuração de resultados e 
economias de negócio; agricultura familiar; permacultura e produção orgânica de alimentos.  

h) Promoção da saúde humana. A ênfase deste eixo estrutural inclui as tecnologias em 
saúde; terapêutica aplicada e experimental; novos medicamentos; processos de saúde e doença e 
qualidade de vida; genética molecular de doenças hereditárias; saúde preventiva; tecnologias 
assistivas e nutrição humana.  

i) Modelagem e simulação computacional. A ênfase deste eixo estrutural é a modelagem 
matemática e a simulação computacional de sistemas físicos, químicos, biológicos além da simulação 

de processos tecnológicos e computação científica.    

j) Democracia, direitos humanos, diversidade e inclusão social. A ênfase deste eixo 
estrutural é na Democracia e em sua relação intrínseca com os Direitos Humanos e a definição de 
políticas voltadas para a inclusão da diversidade e para a diminuição das desigualdades sociais. 
Fomentar e organizar pesquisas voltadas para a discussão do sentido da democracia em sua 
vinculação com a luta e conquista de direitos voltados para a diminuição de desigualdades sociais, 
bem como para as exigências ético-políticas da inclusão social e universitária de populações 
marginalizadas e/ou discriminadas.  
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l) Sociedade, cultura e linguagem: A ênfase deste eixo estrutural é na Sociedade e dos 
processos que a constituem, podendo contemplar: documentação e análise de processos, instituições 
e formas de organização social, de pensamento e de transmissão do conhecimento em diferentes 
sociedades do passado e do presente, no interior de uma mesma sociedade e entre sociedades 
distintas; reconstituição e estudo das diferentes linguagens e tecnologias; desenvolvimento profissional 
e formação de educadores; desenvolvimento de processos e produtos para formulação de políticas 
públicas; educação de trabalhadores; educação, trabalho e empregabilidade; estratégias 
organizacionais, relações inter-organizacionais e análise de redes.  

As ações transversais da PRPPG no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para a 
Pesquisa e Pós-Graduação referem-se à:  

a) Centros Multiusuários de apoio à pesquisa: O objetivo desta ação é apoiar iniciativas de 
manutenção e recuperação desta base laboratorial de amplo uso científico, que envolvem várias áreas 
do conhecimento, de caráter de longo prazo e que merecem tratamento específico.  

b) Internacionalização da Pesquisa e Pós-graduação: O objetivo desta ação é promover e 
intensificar redes de cooperação com pesquisadores de diversas instituições do exterior. Assim como, 
aumentar a participação institucional em projetos globais.  

c) Divulgação científica: Apoiar e assessorar os pesquisadores de forma a incrementar o 
numero de publicações internacionais de alto impacto a fim de disseminar a ciência, inovação e 
tecnologia desenvolvida na UFPR.  

d) Políticas de qualificação linguística: Qualificar docentes e discentes para ministrar e 
receber aulas em inglês; Qualificar servidores técnico-administrativos que tenham ação no âmbito da 
pós- graduação.  
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ANEXO II – TABELA DE PONTUAÇÃO DE CURRÍCULO LATTES 
 

Obs.: considerar apenas a produção dos últimos 4 anos mais fração do ano corrente. 
 

  1. ARTIGOS ACEITOS/PUBLICADOS Pontuação 

1.1 Completo com Qualis A1 1.00 

1.2 Completo com Qualis A2 0.85 

1.3 Completo com Qualis B1 0.70 

1.4 Completo com Qualis B2 0.50 

1.5 Completo com Qualis B3 0.30 

1.6 Completo com Qualis B4 0.20 

1.7 Completo com Qualis B5 0.10 

2. TRABALHOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS CIENTÍFICOS  

2.1 Completo 0.30 

3. LIVRO OU CAPÍTULO DE LIVRO  

3.1 Livro publicado com ISBN 0.85 

3.2 Capítulo de livro publicado com ISBN 0.50 

3.3 Organização de obra publicada com ISBN 0.20 

3.4 Tradução de livro com ISBN 0.20 

4. PRODUÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL (COM PATENTE OU COPYRIGHT)  

4.1 Produção artística deve ser informada conforme avaliação Qualis Artístico com 
equivalência de pontuação ao item 1. Artigos Aceitos/Publicados 

 

5. PROPRIEDADE INTELECTUAL (COM PATENTE REQUIRIDA/CONCEDIDA)  

5.1 Processo tecnológico 0.50 

5.2 Produto tecnológico 0.50 

5.3 Software, jogos eletrônicos 0.50 

5.4 Cultivares 0.50 

5.5 Direitos autorais 0.50 

5.6 Patente solicitada 0.50 

5.7 Patente depositada 1.00 

6. ORIENTAÇÕES  

6.1 Orientação de Dissertação de Mestrado defendida 0.30 

6.2 Coorientação de Dissertação de Mestrado defendida 0.10 

6.3 Orientação de Tese de Doutorado defendida 0.70 

6.4 Coorientação de Tese de Doutorado defendida 0.10 

6.5 Orientação de Iniciação Científica concluída 0.10 

6.6 Orientação de Dissertação de Mestrado em andamento 0.10 

6.7 Orientação de Tese de Doutorado em andamento 0.20 
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ANEXO III – TABELA DE AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO LATTES* 

 

*Preencher uma tabela para cada docente da UFPR integrante da equipe. 

 NOME DO DOCENTE:       

 ÁREA DO QUALIS:    

   
 

 
ORIENTAÇÕES: 
1. Neste edital serão aceitas as produções referentes ao período entre 2016 a 2019 e o acréscimo 
correspondente a fração do ano corrente. 
2. Serão aceitas, no máximo, 8 (oito) produções. 
3. Na coluna "Estrato Qualis ou Tipo da Produção" preencher com o tipo de produção, conforme Tabela de 
Pontuação de Currículo Lattes. Ex.: A1, A2, Livro Autoral, Orientação de dissertação, Coorientação de tese etc.  

     

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Nº Descrição da produção (conforme Currículo Lattes) 
Estrato Qualis ou Tipo 

da Produção  
Pontuação 

1 
  

    

2 
  

    

3 
  

    

4 
  

    

5 
  

    

6 
  

    

7 
  

    

8 
  

    

     

PONTUAÇÃO TOTAL                             
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ANEXO IV – FORMULÁRIO PRPPG: SOLICITAÇÃO DE APOIO A ATIVIDADES DE PESQUISA* 

 

*Disponível no SEI sob o nome “PRPPG: Solicitação de apoio a Atividades de Pesquisa” 

 
Favor ler atentamente o edital antes submeter a proposta.  
O preenchimento dos campos 1 a 8 é obrigatório para a tramitação do processo. Assim como a assinatura eletrônica 
neste formulário do Coordenador da Proposta e do Líder do Grupo de Pesquisa. 
Anexar ao Processo SEI “Tabela de Pontuação de Currículo Lattes” para cada integrante da equipe da UFPR em 
formato “.xls” ou “.ods” e autenticar eletronicamente. 
Após a finalização da instrução processual, encaminhar para UFPR/R/PRPPG/PESQUISA. 
 
 
1 - EIXO ESTRUTURANTE DA PESQUISA: 

 Meio ambiente e sociedade 

 Biodiversidade e biociências 

 Materiais manufaturados 

 Nanotecnologia 

 Energias renováveis 

 Sistemas agroalimentares e agronegócio 

 Promoção saúde humana 

 Modelagem e simulação computacional 

 Democracia, direitos humanos, diversidade e inclusão social 

 Sociedade, cultura e linguagem 

 
2 - Dados do grupo de pesquisa (GP) 

Nome do grupo de pesquisa, conforme consta no 
Diretório do CNPq: 

 

Nome do primeiro líder:  

Nome do segundo líder (vice), se houver:  

Link para acessar o espelho do GP no Diretório do 
CNPq: 

 

Área predominante:  

Linha(s) de pesquisa:  

 
3 - DADOS DO COORDENADOR DA PROPOSTA 

Nome: N.º matrícula (UFPR): 

Classe (auxiliar, assistente, adjunto, associado, titular):    Regime de Trabalho: 

Departamento: Setor:  

Programa(s) de Pós-graduação ao qual se encontra 
atualmente vinculado (obrigatório para os grupos A e B): 

 

Telefone UFPR:                                                                                     Tel. Particular (opcional): 

E-mail: 

 
4 - DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

Título do Projeto: 
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Projeto de Pesquisa do Docente, cadastrado no Banco de Projetos de Pesquisa da UFPR, a qual a presente solicitação 
está vinculada: 
 

O Projeto de Pesquisa cadastrado no Banco de Projetos de Pesquisa da UFPR já foi financiado anteriormente? Em 
caso positivo, informar o edital ou programa contemplado, e justificar a necessidade da atual submissão: 

Outro(s) Grupo(s) de Pesquisa envolvido(s): 
1 - 
2 - 
(...) 

Resumo da Proposta: 
 

Objetivos Gerais: 
 

Descrição das atividades a serem desenvolvidas: 
 

Relevância no âmbito das linhas de pesquisa cadastradas no grupo(s) de pesquisa(s): 
 

Resultados esperados: 
 

Impacto dos resultados para a sociedade e visibilidade da pesquisa fora da UFPR 
 

Outras informações relevantes: 
 

 
5 - PLANO DE TRABALHO* 
Descrever a(s) meta(s) e elementos que compõem o projeto (conforme quadro 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 1 

Descrição da Meta:  
 
 

Unidade de medida:  Quantidade: 

Etapa/Fase nº 1:  
 

Quantidade: 

Descrição da Etapa/Fase nº 1: 

Período de 
realização: 

Início:  ___/___/___ Término: ___/___/___ Valor Previsto: R$ 

 
 

META Nº 2 

Descrição da Meta:  
 

Unidade de medida:  Quantidade: 

Etapa/Fase nº 1:  
 

Quantidade: 

Descrição da Etapa/Fase nº 1: 

Período de 
realização: 

Início: ___/___/___ Término: ___/___/___ Valor Previsto: R$ 

*Para adicionar mais metas, repetir o quadro. 
 
6– ORÇAMENTO* 

Item de despesa: Aquisição Material de Consumo Quantidade Valor unitário (médio) Valor Total (R$) 
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Insumos: (detalhar)    

Valor Total  

 

Item de despesa: Serviços de análises e pesquisas 
científicas 

Quantidade Valor unitário (médio) Valor Total (R$) 

Serviços: (Detalhar)    

Valor Total  

 
 

Item de despesa: Auxílio Financeiro a Estudantes Quantidade Valor unitário (médio) Valor Total (R$) 

Alunos de Graduação: bolsas de IC (detalhar)    

Valor Total  

 

Item de despesa: Despesas com importação Quantidade Valor unitário (médio) Valor Total (R$) 

Taxas de Importação    

Valor Total  

 

Item de despesa: Despesas Passagens e Diárias Quantidade Valor unitário (médio) Valor Total (R$) 

Passagens nacionais    

Diárias nacionais    

Valor Total  

 
 
7 - EQUIPE* 

Nome:  Ano de Titulação: 

Link CV Lattes: 

Área de conhecimento Qualis de avaliação (apenas uma): 

Nome do GP:  

*Para cada integrante docente da UFPR deverá ser anexada “Tabela de Avaliação do Currículo Lattes” devidamente 
preenchida com os dados de produção acadêmica. 
** Repetir o quadro, se necessário 
 

Nome:  Ano de Titulação: 

Link CV Lattes: 

Área de conhecimento Qualis de avaliação (apenas uma): 

Nome do GP:  

 

Nome:  Ano de Titulação: 

Link CV Lattes: 

Área de conhecimento Qualis de avaliação (apenas uma): 
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Nome:  Ano de Titulação: 

Nome do GP:  

Nome:  Ano de Titulação: 

Link CV Lattes: 

Área de conhecimento Qualis de avaliação (apenas uma): 

Nome do GP:  

 
 
8 - ALUNOS ENVOLVIDOS* 

Nome:  Tipo**:  IC  M  D  

Curso: 

Orientador: 

Nome do GP:  

* Repetir o quadro, se necessário 
**IC=Iniciação Científica / M=Mestrado / D=Doutorado 
 

Nome:  Tipo**:  IC  M  D  

Curso: 

Orientador: 

Nome do GP:  

 
 
9–DECLARAÇÃO 

Do solicitante: 
a) Declaro que as informações prestadas neste Formulário são verdadeiras. Caso o auxílio seja concedido pela UFPR, 
comprometo-me a, no prazo máximo de 30 dias após o encerramento do projeto, protocolar na PRPPG 
(Coordenadoria de Pesquisa) os documentos referentes ao mesmo: prestação de contas, de acordo com as 
especificações da FUNPAR, e relatório técnico final das atividades desenvolvidas. 
 
b) Ao submeter a presente proposta, a equipe declara que a solicitação não possui financiamento anterior por órgão de 
fomento para o mesmo plano de trabalho. 
 
Do Líder do Grupo de Pesquisa: Manifesto concordância com a solicitação em apreço. 
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ANEXO V – LISTA DE VERIFICAÇÃO 

 

Formulário “PRPPG: Solicitação de apoio a atividades de pesquisa” 

1 Eixo Estruturante da pesquisa foi indicado? (  ) 

2 Dados do Grupo de Pesquisa e do coordenador da proposta preenchidos? (  ) 

3 Descrição da proposta informada? (  ) 

4 Plano de Trabalho integralmente preenchido? (  ) 

5 
Tipos de auxílios solicitados corretamente informados? (Aquisições / 

Importação / Serviços / Bolsas / Passagens e Diárias)  
(  ) 

6 
Valores solicitados correspondem ao limite previsto para o grupo ao qual a 

equipe concorrerá?  
(  ) 

7 
Dados dos integrantes da UFPR participantes da equipe (link do currículo 

lattes, área de conhecimento Qualis, ano de titulação etc) informados? 
(  ) 

8 
O Projeto de Pesquisa vinculado à proposta está devidamente cadastrado no 

Banco de Projeto de Pesquisa? 
(  ) 

9 
Líder do Grupo de Pesquisa assinou o formulário PRPPG: Solicitação de apoio 

a atividades de pesquisa? 
(  ) 

Outros 

10 
A equipe possui o mínimo de docentes da UFPR requeridos para o grupo ao 

qual a equipe concorrerá? 
(  ) 

11 
Foi anexado ao processo o Anexo III – Tabela de Avaliação de Currículo Lattes 

de todos os membros da equipe? 
(  ) 

 
 
 


