EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 20/2020
PROGRAMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA APOIO AOS GRUPOS
DE PESQUISA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - IFC
01. Proponente
Nome

Data de nascimento

CPF

Nacionalidade

RG

Órgão emissor RG

Titulação

Profissão

Endereço

Número

Bairro

CEP

Município

UF

E-mail

Telefone

UF de emissão

Complemento

Celular

02. Identificação do projeto
Categoria do Projeto
Informar a categoria que irá participar de acordo com a faixa de financiamento escolhida.
Título do projeto

Finalidade
Descrever que finalidade pública a execução do projeto pretende alcançar.

Website do projeto
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Informar, se houver.
Palavras-chave
Área do conhecimento
Informe o quarto (último) nível da área do conhecimento do projeto.
Setor CNAE
Informe um setor CNAE (Classificação Nacional de Atividade Economia) para localizar o setor
econômico do projeto.
Principal município da realização da pesquisa
Informar o município e a região onde a pesquisa será realizada.
Público alvo
Selecionar o público-alvo que será beneficiado pelo projeto.

03. Descrição do projeto
Resumo do projeto
Este campo poderá ser publicado no site da FAPESC a qualquer tempo após aprovação do
projeto, com vistas a informar à sociedade em geral sobre as características do projeto. O texto
deve ser elaborado com cuidado, ter caráter informativo sem revelar, no entanto, dados
considerados confidenciais ou estratégicos. O texto é de exclusiva responsabilidade do
proponente, devendo apresentar os principais tópicos do projeto de forma resumida: objeto da
pesquisa, como e quando será executada, porquê realizá-la, citar parceiros, para quem será
realizada e resultados impactos esperados.

Descrição problemática
Descrever a problematização do tema central da pesquisa.

Justificativa
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Descrever a importância da pesquisa a ser desenvolvida (por que fazê-la?), indicando as suas
contribuições tanto para o desenvolvimento da CTI quanto para sociedade. Correlacionar o
projeto a um ou mais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS/ONU).

Aplicabilidade dos resultados e potenciais impactos
Informar o potencial de geração dos benefícios sócio econômicos e ambientais e os impactos
decorrentes da aplicação prática dos resultados.

Objetivo geral
Definir de forma clara e concisa o que se pretende com a pesquisa.

Objetivos específicos

Estado da arte
Informar o estágio de desenvolvimento do tema do projeto e como vem sendo tratado na
literatura.

Metodologia
Descrever os métodos e os procedimentos que serão adotados para o alcance dos objetivos
propostos e metas propostas.

Referências bibliográficas :
Listar as referências bibliográficas utilizadas para embasar a elaboração do projeto.

04. Etapas e metas
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Inserir quantas etapas forem necessárias para o desenvolvimento do projeto dentro do prazo permitido no Edital da Chamada Pública (seguir o modelo abaixo).
Cronograma projeto
Etapa 1

Início (mês e ano)

Fim (mês e ano)

Início (mês e ano)

Fim (mês e ano)

Titulo
Descrição

Metas da etapa

Objetivos específicos

Etapa 2
Titulo
Descrição

Metas da etapa

Objetivos específicos

05. Resultados esperados
Informar os resultados esperados da execução da pesquisa abaixo descriminado, sendo
obrigatoriamente um resultado principal, considerando que isso servirá para acompanhamento e
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avaliações futuras do projeto. Todo material de divulgação dos resultados deverá mencionar o
apoio da FAPESC.
Como resultados esperados, considerar-se-á as seguintes categorias:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); Produção Bibliográfica; Livros; Apresentação
de Trabalho; Capítulos de livros; Artigos completos publicados em periódicos (Internacional);
Produção técnica; Produto; Processo; Trabalhos técnicos; Editoração; Outra produção técnica;
Relatório de pesquisa; Divulgação/difusão de produção técnica e científica; Trabalhos
apresentados em eventos nacionais; Trabalhos apresentados em eventos internacionais;
Reportagens/notícias em meios de comunicação de grande circulação; Palestras e entrevistas;
Formação; Orientações e teses concluídas; Orientações e teses em andamento; Orientações e
dissertações em andamento; Orientações e dissertações concluídas; Processos e produtos,
Proteção intelectual: patentes, registros, cultivares; Geração de novos projetos.
Principal
Resultado

Quantidade

Outros resultados
Resultado

Quantidade

07. Equipe do projeto

Coordenador
Nome:
CPF:
Email:
Instituição de vínculo com CNPJ:
Nível formação:
Função no projeto:
Dedicará ___h mensais ao projeto durante ___ meses.
Atividades desempenhadas:
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Endereço:
CEP:
Telefone:
Celular:

Equipe
Neste campo deverão ser inseridos os dados dos membros da equipe (seguir modelo abaixo em
todos os membros da equipe).
Nome:
CPF:
Email:
Instituição de vínculo com CNPJ:
Nível formação:
Função no projeto:
Dedicará ___h mensais ao projeto durante ___ meses.
Atividades desempenhadas:

08. Despesas do projeto
Despesa

FAPESC
(em R$)

Contrapartida
(em R$)

Total
(em R$)

Corrente (descrever abaixo os itens da despesa e seus valores correspondentes)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
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Capital (descrever abaixo os itens da despesa e seus valores correspondentes)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Total de despesas do projeto

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Despesas solicitadas
Descrever os itens acima mencionados seguindo o modelo abaixo
Despesa 1:
Categoria:
Qtde.:

Valor unitário:
R$

Total:
R$

Fonte do recurso:
Justificativa:

Despesa 2:
Categoria:
Qtde.:

Valor unitário:
R$

Total:
R$

Fonte do recurso:
Justificativa:

MANIFESTAÇÃO DO(A) PROPONENTE
Na qualidade de Proponente, peço deferimento ao que é solicitado para fins de desenvolver o Projeto de
Pesquisa Científica e/ou Tecnológica, apresentado.

Local e data

Assinatura do(a) Proponente(a) do Projeto
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