
 
 

 

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PLATAFORMA FAPESC  

CHAMADA PÚBLICA FAPESC 04/2014 

 

 Senhores Professores, 

 

Tendo em vista que a FAPESC não tem um formulário específico para submissão dos 

projetos aprovados pela Chamada Pública FAPESC Nº 04/2014, faremos as adaptações 

necessárias ao formulário existente para evitar novas despesas. Pedimos a sua compreensão e 

a observação das orientações de preenchimento abaixo:   

  

1. TODOS os docentes doutores deverão fazer o cadastro na plataforma da FAPESC  

<http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/#home >,  no link REGISTRE-SE AQUI.   

 

2. O 1º LÍDER DO GRUPO DE PESQUISA, deverá acessar o endereço eletrônico da 

plataforma FAPESC  em <http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/#home >, para submeter 

o Grupo de Pesquisa, conforme cadastro no CNPq.   

 

3. Ao acessar a plataforma da FAPESC com sua senha e login, aparecerão todas as 

Chamadas públicas abertas. Clique em CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 04/2014 

- APOIO À INFRAESTRUTURA PARA GRUPOS DE PESQUISA DA UDESC e 

depois em “submeter proposta”.  

 

4. A submissão da proposta está dividida em 10 etapas, nas quais precisam ser observadas 

as seguintes orientações destacadas em amarelo nas imagens das telas a seguir: 

http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/#home
http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/#home


 
 

  

 

*Acessar o diretório dos grupos de pesquisa, no botão Ações clicar em visualizar espelho do grupo de 

pesquisa, copiar o URL desta tela (ex. dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/...número...).  

Digitar o nome do GRUPO DE PESQUISA conforme cadastro no Diretório do CNPq.  

 
URL público do Grupo de Pesquisa *  

Selecionar no mínimo uma opção. Ao selecionar a opção desejada, o sistema irá abrir 

um campo chamado ‘Descrição’, colocar como descrição “UDESC”. 
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Copiar o resumo da atuação do Grupo do diretório de pesquisa do CNPq. 

Relacionar os títulos dos projetos de pesquisa enviados para a Estratificação. 

Digitar “não se aplica”. 

 Digitar “não se aplica”. 

 

Digitar “não se aplica”. 

Digitar “não se aplica”. 

Digitar “não se aplica”. 

Digitar “não se aplica”. 

Digitar “não se aplica”. 

Etapa de preenchimento obrigatório.
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*Relacionar os membros já cadastrados, o líder como “coordenador” e os demais 

como “pesquisadores”.  Tempo de dedicação informar conforme o PTI.  

Se houver professor sem projeto, colocar um número mínimo de horas.   

Selecionar a opção Pesquisador (pessoa física). 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  

CNPJ 83.891.283-0001-36 

e-mail  reitor@udesc.br  

 

 

 

Etapa de preenchimento obrigatório*. 

Não se aplica  
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Informar o nome do projeto de pesquisa. 

Digitar “não se aplica”. 

 

Observação: tendo o Grupo de Pesquisa vários projetos, nada 

impede de existir períodos de execução concomitantes. Portanto, 

considere nesta etapa cada projeto de pesquisa vinculado ao Grupo. 
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Descrever a despesa de acordo com os itens financiáveis na figura abaixo. 

Relacionar os projetos de pesquisa que se utilizarão deste item de 

despesa.  

 

Conforme item 3.4.5 desta Chamada - Diárias se refere a pesquisa de campo e concedida unicamente aos professores e seus 

orientandos da UDESC. 



 
 

 

 

Conforme item 3.3.1 desta Chamada, Os recursos financeiros de cada 

proposta serão liberados em 02 (duas) parcelas no decorrer de 24 (vinte quatro) 

meses, respectivamente, de custeio e capital. 

Obs: Para os grupos de pesquisa que participaram da chamada anterior 06/2013 

e protocolarem a prestação de contas junto a FAPESC, a primeira parcela 

poderá ser liberada ainda em 2014.  

Anexo Único: Ao final do preenchimento do Plano de Trabalho, salvar os dados e imprimir 

o documento pdf. O líder do grupo deverá assinar a última folha do documento e rubricar as 

demais. Escanear o documento assinado e adicionar na Plataforma.    

CND: Certidão Negativa de Débito–CND estadual: Seguir as instruções do link abaixo  
(http://www.sef.sc.gov.br/servicos-orientacoes/diat/cnd-certid%C3%A3o-negativa-de-

d%C3%A9bitos-fiscais). 

 

Comprovante de residência de mais de dois anos em Santa Catarina: 

Comprovantes aceitos: Conta de água (Casan) ou Energia elétrica 

(Celesc) ou Telefone fixo ou Conta Bancária. 

 

Os documentos exigidos são referentes ao 1 º líder do grupo de pesquisa. Deverão ser 

anexados na Plataforma FAPESC, somente cópias digitais em formato pdf ou jpg 

Cópia do RG e CPF do líder do grupo de pesquisa.   

De posse da carta encaminhada pela PROPPG, o líder do grupo de pesquisa deverá abrir uma 

conta corrente, obrigatoriamente no Banco do Brasil. Escanear a declaração de abertura e 

adicionar na Plataforma.    
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ATENÇÃO AO CRONOGRAMA 

Submissão da proposta e plano de trabalho na plataforma FAPESC de 02/09 a 14/10/2014. 

 

Você sabe como se classificam as despesas que envolvem Software? 

Se comprar pronto ou software embarcado = despesa de capital 

Se adquirir licença / aluguel = despesa de custeio 

Se mandar fazer um software (produto específico) = despesa de serviço de terceiros 

 

 

COMITÊ GESTOR 

Última etapa para verificação de pendências, antes da submissão da 

proposta eletrônica. 
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