
 

CHAMADA PÚBLICA INTERNA MCT / FINEP / CT-INFRA – PROINFRA – 01/2010 
DETALHAMENTO DOS SUBPROJETOS 

 

 

1. Identificação do Sub-Projeto 

– Siglas do Sub-projeto 

 

 

2. Título do Subprojeto 

Informar o título do subprojeto 

 

3. Objetivo 

 
 
 (Descrever a finalidade do subprojeto quanto a infraestrutura que se pretende 
implantar/recuperar/modernizar, associando-as às áreas e grupos de pesquisa a serem 
beneficiados (8000 caracteres). 
 

 

 

 

4. Justificativa e Relevância 

 

 

Demonstrar a inserção do sub-projeto no plano de desenvolvimento da infra-estrutura 
institucional.  
Demonstrar a relevância do investimento proposto para as áreas e grupos beneficiários 
(8000 caracteres). 
 

 

 

 

 

 

 

5. Impactos Previstos 

 

 

Indicar os impactos esperados da implantação da infra-estrutura solicitada para as áreas 
beneficiárias, abordando em especial a sua contribuição para o incremento da produção 
científica, abertura e consolidação de linhas de pesquisa e de cursos de pós-graduação, 
ampliação e criação de novas oportunidades de cooperação com outras instituições, além de 
impactos em outras atividades como a extensão, prestação de serviços e o ensino de 



 

graduação ( 8000 caracteres). 
 
 
 
 
 

 

 

6. Qualificação das Pós-Graduações vinculadas ao Subprojeto 

 

 

 Informar os cursos de pós-graduação atendidos pelo subprojeto e indicar a classificação na 
CAPES e o nº de doutores (principalmente), mestres e bolsistas em atividade em cada um 
deles. ( 8000 caracteres). 
 

 

 

7. Descrição das Obras e Principais Equipamentos 

 

 

 

Para cada obra/reforma/instalação previstas no sub-projeto proposto deverão ser 
apresentadas informações suficientes para caracteriza-las, tais como: sua localização (em 
qual unidade, centro, etc), descrição da função dos espaços  construídos, nº pavimentos) e 
padrões construtivos, bem como planta baixa e o orçamento sintético das obras e reformas 
para equipamentos de grande porte, especialmente para os importados, deverão ser 
apresentados pelo menos a configuração e um orçamento obtido junto ao fabricante (8000 
caracteres). 

 

 

 

 

8. Equipe Científica 

 

Neste item deverão ser informados os principais pesquisadores da instituição executora 
vinculados ás áreas de pesquisa que serão beneficiados pela infra-estrutura solicitada em cada 
sub-projeto. (Máximo 10 pesquisadores para cada área de pesquisa, contemplada no sub-
projeto, especialmente doutores). Todos os pesquisadores relacionados na Equipe Científica 
devem estar cadastrados na plataforma LATTES. 
Participante: nome do pesquisador  

Titulação: 

Área de Atuação/Especialização: Informar a área que melhor caracterize a especialização do 
pesquisador, seja de cunho setorial, tecnológico ou de conhecimento científico (50 caracteres). 
 

Instituição/País/Ano: Sigla da Instituição, país e o  ano da última titulação 

Classificação CNPq: quando houver, o nível de bolsa de produtividade. 
 



 

 

9. Cronograma físico 

META Atividade Indicador físico Mês Início Mês Fim 

 
Informar somente 
metas referentes à 
implantação de infra-
estrutura (150 
caracteres). 
ATENÇÃO: AS 
METAS ESTARÃO 
RELACIONADAS A 
UM 
PESQUISADOR, 
CONFORME ITEM: 
VENCIMENTO E 
VANTAGENS FIXAS 

 

Ex1: Construção de 

laboratório de 

pesquisa do 

Departamento de 

Física. 

Ex2: Aquisição de 

equipamentos de 

pesquisa do 

laboratório de Ótica 

não Linear. 

 

 
Descrever, 
resumidamente, uma 
ou mais atividades 
necessárias para 
atingir cada meta 
(150 caracteres). 
 

As atividades 

deverão ser 

descritas como 

etapas a serem 

cumpridas para que 

seja atingida a Meta, 

que por sua vez 

deverão estar 

precisamente 

associadas a itens 

de despesa 

enumerados na 

Relação de Itens do 

projeto. 

 
Definir os 
indicadores – 
sempre que possível 
de caráter 
quantitativo – que 
sejam mais 
adequados para 
aferir o término da 
execução de cada 
atividade 
considerada, 
informando 
quantidades e 
unidades de medida 
( 100 caracteres). 

 

 
Indicar o nº do Mês 
correspondente ao 
início e fim de cada 
atividade compatível 
com o prazo de 
execução do projeto, 
definido no item 6.2 
do Edital – 36 meses 
(2 caracteres). 

 

 

 

10. Equipe Executora (1 para cada meta do subprojeto) 

 

Nome: 

Função no Projeto: 

Titulação: CPF: 

Instituição/País/Ano: 

Área de atuação/Especialização: 

Instituição: UDESC – UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Custeio: Será preenchido por nós Horas/semana: Nº Meses: 

METAS FÍSICAS ATIVIDADE 

  

  

  

  

  

 

10. Apoio Técnico Administrativo 

 

Nome: 

Função no Projeto: 

Titulação: CPF: 



 

Instituição/País/Ano: 

Área de atuação/Especialização: 

Instituição: UDESC – UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Custeio: Será preenchido por nós Horas/semana: Nº Meses: 

METAS FÍSICAS ATIVIDADE 

  

  

  

  

  

 

 

 

11. Relação dos Itens Solicitados 

 

Equipamento e Material Permanente Nacional 

DESCRIÇÃO FINALIDADE DESTINAÇÃO Qtde. Valor 

Unitário 

Valor Total 

Descrever 
resumidamente 
cada item 
solicitado (100 
caracteres). 

 

Informar a necessidade de cada 
item relacionando-o com as metas 
previstas no projeto e a que 
unidade/departamento/grupo de 
pesquisa o item está vinculado 
(150 caracteres). 

 

Será sempre 

UDESC 

   

      

      

      

      

 

 

 

Equipamento e Material Permanente Importado 

DESCRIÇÃO FINALIDADE DESTINAÇÃO Qtde. Valor 

Unitário 

Valor Total 

Descrever 
resumidamente 
cada item 
solicitado (100 
caracteres). 

Informar o país 

de origem. 

Informar a necessidade de cada 
item relacionando-o com as metas 
previstas no projeto e a que 
unidade/departamento/grupo de 
pesquisa o item está vinculado 
(150 caracteres). 

 

Será sempre 

UDESC 

   

      

      

      

      

 

Despesas Acessórias de Importação: sempre que ocorrer a aquisição de itens importados, considerar a 

necessidade de inclusão de despesas acessórias correspondentes, tais como fretes, armazenagens, seguros, 

impostos e taxas. Neste item deverão ser detalhadas as despesas com a administração do projeto, limitadas a 

5% do valor solicitado. 



 

DESCRIÇÃO FINALIDADE DESTINAÇÃO Qtde. Valor 

Unitário 

Valor Total 

Descrever 
resumidamente cada 
item solicitado (100 
caracteres). 

 

Informar a necessidade de 
cada item relacionando-o 
com as metas previstas no 
projeto e a que 
unidade/departamento/grupo 
de pesquisa o item está 
vinculado (150 caracteres). 

 

Será sempre 

UDESC 

   

      

Incluir 15% de despesa 

com importação no 

cálculo do orçamento 

     

      

      

 

Vencimento e Vantagens Fixas (Pessoal) 

Descrição Participante Nº Meses Valor Unitário Valor Encargos Valor Total 

 Pesquisador Verificar nº 

meses de acordo 

com as metas 

Vide abaixo Para efeito de 
cálculo de 
Encargos: 
Calcular 11% 
sobre o valor do 
vencimento. 

 

 

 
ATENÇÃO: A UDESC deverá apresentar de 20% a 40% de contrapartida não financeira. Para efeito segue 
Cálculo do valor da hora alocada no Projeto: verificar no contra-cheque do professor o valor do vencimento e 
dividir pela  carga horária (40/20/10h). 
 
Ex: Doutor início de carreira – R$ 4.964,89 / 40h. = R$ 124,12 então,  
     se o professor alocou no projeto 8horas/mês  - R$124,12 X 8 = R$ 992,97 


