
ESCLARECIMENTOS SOBRE A CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 06/2013 

Considerando ser o primeiro edital PAP em parceria com a FAPESC, cabe ressaltar e 

esclarecer algumas alterações em relação aos anos anteriores, necessárias para efetivação do 

convênio UDESC-FAPESC, conforme segue: 

 

SUBMISSÃO à PROPPG 

5.2 - Submissão 

As propostas completas deverão ser submetidas, pelo 1º líder do Grupo de Pesquisas, à Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) da UDESC, dentro do prazo estabelecido no Cronograma desta 

Chamada, por meio de planilha anexa a esta chamada e disponível para download na página da 

PROPPG/UDESC.  

Não serão aceitas propostas submetidas pelo 2º líder. O prazo de envio da primeira etapa via e-mail 

pap.proppg@udesc.br, encerra-se em 26/08/2013. 

Para efetuar o download da Planilha de Inscrição, basta acessar o link abaixo: 

 

http://www.udesc.br/?id=1580 

 

5.2.1 As propostas completas serão as planilhas de inscrição acompanhadas dos anexos abaixo descritos 

(somente cópias digitais em formato pdf ou jpg):  

a) Capas dos Projetos de Pesquisa Novos ou em Andamento do Grupo de Pesquisas;  

b) Termos de concessão, contratos ou documentos comprobatórios dos financiamentos externos por Órgãos 

Oficiais de Fomento à Pesquisa ao(s) projeto(s) do Grupo (excluindo-se os convênios e projetos 

institucionais), vigentes no triênio 2011, 2012 e 2013. 

 Para efeito de estratificação dos grupos de pesquisa, somente será aceita captação de recursos externos 

por Órgãos Oficiais de fomento à pesquisa, tais como, FAPESC, CNPq, CAPES e FINEP que possuem 

comitês ou comissões de avaliadores Ad Hoc.  

 

5.2.2 As propostas completas deverão ser encaminhadas por meio eletrônico ao endereço  

pap.proppg@udesc.br.  

 

5.2.3 Uma via impressa da planilha, firmada pelo primeiro líder, deverá dar entrada na PROPPG/UDESC 

em até dois dias úteis após a data limite para submissão eletrônica das propostas completas, conforme o 

Cronograma desta Chamada. 

 Uma cópia impressa da Planilha de Inscrição deverá ser assinada pelo 1º líder do grupo e entregue à 

PROPPG até dia 28/08/2013 (quarta-feira).   
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SUBMISSÃO à FAPESC 

 

7.2  Submissão:  

As propostas deverão ser submetidas pelo líder do Grupo no formulário eletrônico, via Plataforma FAPESC 

de Ciência e Tecnologia, disponível no endereço http://www.fapesc.sc.gov.br  , dentro do prazo 

estabelecido no Cronograma desta Chamada. O líder e todos os demais docentes doutores dos grupos de 

pesquisas, constantes nas propostas, deverão estar previamente registrados na plataforma. 

 Esta etapa de submissão na Plataforma FAPESC será realizada pelo 1º líder, após Estratificação e 

distribuição de recursos para cada Grupos de Pesquisa. É obrigatório o cadastro de todos os integrantes 

doutores na Plataforma FAPESC. 

 

7.3 Deverão ser anexados às propostas, na Plataforma FAPESC, as planilhas de inscrição acompanhadas 

dos anexos abaixo descritos (somente cópias digitais em formato pdf ou jpg):  

a) Capas dos Projetos de Pesquisa Novos ou em Andamento do Grupo de Pesquisas;  

b) Termos de concessão, contratos ou documentos comprobatórios dos financiamentos externos por Órgãos 

Oficiais de Fomento à Pesquisa ao(s) projeto(s) do Grupo (excluindo-se os convênios e projetos 

institucionais), vigentes no triênio 2011, 2012 e 2013. 

 

 
8. AVALIAÇÃO PELO COMITÊ GESTOR 
 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 

Exequibilidade:  viabilidade do cronograma físico, dos prazos de execução das atividades propostas e 

pertinência dos valores dos itens solicitados.  

Capacidade da equipe executora:  competência e experiência prévia do coordenador e dos pesquisadores 

da equipe, se for o caso, na área de conhecimento do projeto. 

 
 
10. CONTRATAÇÃO DAS PROPOSTAS APROVADAS  
 
c) DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 

A documentação requerida para a etapa de contratação é constituída de:  

1) cópia do documento de identidade e do cadastro de pessoa física (CPF);  

2) comprovante de residência (água, luz ou telefone) 

3) comprovante de abertura de conta bancária específica para o projeto de apoio financeiro concedido pela 

FAPESC e extrato identificando o nome e CPF do beneficiário 

Para a abertura da conta bancária o 1º líder do grupo receberá uma carta da FAPESC.  
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16 CRONOGRAMA ATIVIDADE    

  

Data Lançamento do Edital da Chamada Pública    13/08/2013  

Inscrição dos Grupos de Pesquisa na PROPPG/UDESC   13/08 a  26/08/2013  

Divulgação da Estratificação dos Grupos, na página  da  PROPPG/UDESC 06/09/2013  

Apresentação de recursos administrativos  06 a  11/09/2013  

Julgamento dos recursos administrativos e Divulgação Definitiva da Estratificação 11 a 13/09/2013  

Submissão das propostas e planos de trabalho na plataforma da FAPESC 13 a 20/09/2013  

Divulgação dos resultados nas páginas FAPESC/UDESC e DOE 01/10/2013  

Prazo para entrega de documentação física no protocolo da FAPESC 01/10 a 11/10/2013  

Início da contratação das propostas 28/10/2013  

Atenção aos Prazos destacados acima!  

 


