
 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO-PROPPG 

  
CHAMADA INTERNA PROPPG/UDESC EM ATENDIMENTO AO 
EDITAL CAPES 201 1 - PRÓ-EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAL   

1 - INTRODUÇÃO  

 

2 - CRONOGRAMA INTERNO DA PROPPG/UDESC 

  

2.1. Recursos Financeiros  

2.1.1. global a ser submetido à Capes, no âmbito do Pró-Equipamentos 
Institucional 2011, será de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), respeitado o critério 
do edital da CAPES.  

2.1.2 Os equipamentos solicitados devem estar diretamente relacionados ao objetivo e 
às atividades dos programas de pós-graduação relacionados pela instituição na proposta 
e contemplar, obrigatoriamente, o compromisso de compartilhamento de uso dos 
equipamentos adquiridos.  

3. Itens Financiáveis  

3.1 Equipamentos de pequeno e médio porte destinados exclusivamente ao uso 
compartilhado em laboratórios de pesquisa científica e tecnológica vinculados aos 
programas de pós-graduação.  

4. Itens Não Financiáveis  

4.1 Eventuais despesas acessórias (tais como: taxas de importação, transporte, taxa de 
instalação, garantias estendidas) serão responsabilidade dos Centros, a título de 
contrapartida, garantida, no ato da submissão do subprojeto, por sua administração 
superior. 
4.2 Demais despesas classificadas como de Custeio, tais como Materiais de Consumo e 
Serviços de Terceiros (incluindo a aquisição de softwares), não poderão ser apoiadas 



 
com recursos do Programa (verificar Classificação das Despesas na Portaria STN nº. 
448, de 13 setembro de 2002). 
4.3 Serão indeferidas solicitações de itens não caracterizados como de uso 
compartilhado, tais como notebooks e pen-drives, assim como itens não destinados a 
atividades de pesquisa, tais como mobiliário e/ou eletro-eletrônicos destinados a infra-
estrutura administrativa das instituições.  

5 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS SUBPROJ ETOS PELOS PROGRAMAS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO  

Título do Subprojeto: 

Especificação do 
equipamento em ordem 

de prioridade 
Local a ser depositado Quant.

 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

            



     

Lattes, 
La ttes não

 

ape nas um a e quipe

  

OBSERVAÇÃO: Serão desclassificadas as propostas que: 

    

6 - ANÁLISE, JULGAMENTO e CLASSIFICAÇÃO DOS SUBPROJETOS 

ad hoc

 

6 .1  Análise e Julgamento de Mérito dos Subprojetos:  

ad hoc

6 .2  Classificação dos Subprojetos: 



  

7 - RESULTADOS DO JULGAMENTO  

8 - CLÁUSULA DE RESERVA 

ad hoc

Sebastião Iberes Lopes Melo 


