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Em consonância com a Resoluções Normativa Nº 028/CUn/08 de 11 de dezembro 
de 2008  o Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, através da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Extensão (PRPE), torna público o lançamento do edital do 
programa para apoio à pesquisa (FUNPESQUISA) 

1. OBJETIVO 
1. O programa Fundo de Incentivo à Pesquisa - FUNPESQUISA - é 

gerenciado pelo Departamento de Projetos de Pesquisa (DPP) da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Extensão e visa apoiar financeiramente o processo 
de consolidação da formação do pesquisador na UFSC. 

2. PÚBLICO ALVO 
1. Podem solicitar o FUNPESQUISA pesquisadores da UFSC com título de 

doutor obtido a partir de 09 de agosto de 2006, ou que tenha sido 
contratado pela UFSC a partir de 09 de agosto de 2008, quando do 
período da inscrição, e ainda não foram apoiados em editais do 
FUNPESQUISA. Os projetos poderão ser desenvolvidos individual ou 
coletivamente, com docente(s), técnico-administrativo(s), aluno(s) de 
graduação e de pós-graduação. Os servidor(es) docente(s) e técnico(s)-
administrativo(s) deverão estar no exercício regular de suas atividades e 
os aluno(s) de graduação e pós-graduação deverão finalizar seus cursos 
somente após o término do projeto (abril de 2013). Não poderão ser 
coordenadores professores substitutos, professores visitantes e bolsistas 
recém-doutores. O pesquisador poderá candidatar-se ao programa com 
um único projeto , uma vez a cada ano e por três anos consecutivos, caso 
ainda não tenha sido apoiado. 

3. RECURSOS FINANCEIROS 
1. O FUNPESQUISA contemplará até 180 projetos com orçamentos de até 

R$ 5.000,00 cada, sendo até R$ 3.000,00 em material permanente 
(computadores, móveis, equipamentos para laboratório e afins). 

4. ITENS FINANCIÁVEIS 
1. Serão adquiridos prioritariamente equipamentos de informática e móveis 

e utensílios especificados no Anexo I.  



2. Devido à contratação de um prestador de serviços de impressão que   
atenderá toda a Universidade, os recursos deste edital não poderão ser   
utilizados para a aquisição de impressoras de quaisquer tipos. 

3. Todo o material permanente adquirido com recursos do FUNPESQUISA 
será tombado como patrimônio da UFSC. O material bibliográfico 
adquirido será transferido para a Biblioteca Universitária após o 
encerramento do projeto. 

5. PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 
1. A inscrição no FUNPESQUISA deverá ser feita obrigatoriamente online 

no endereço http://funpesquisa.prpe.ufsc.br, através do preenchimento 
exclusivamente online do formulário de inscrição com projeto incluindo 
título, introdução que situe o foco da pesquisa, justificativa e o impacto 
na consolidação da carreira do coordenador como pesquisador, 
objetivo(s), viabilidade, materiais e métodos, cronograma de atividades, 
bibliografia, recursos disponíveis e orçamento detalhado. 

2. Para efetivar a inscrição no FUNPESQUISA o solicitante deverá ter 
projeto de pesquisa registrado no Formulário de Pesquisa da UFSC 
(http://notes.ufsc.br/aplic/pesquisa.nsf) e aprovado pelo respectivo 
departamento de ensino ou equivalente, ou Órgão Suplementar, e ter o 
seu currículo na plataforma Lattes atualizado até a data da encerramento 
das inscrições. Atualizações posteriores não serão levadas em 
consideração na avaliação do currículo. 

6. PROCESSO DE SELEÇÃO 
1. O processo de seleção dos projetos submetidos ao FUNPESQUISA terá 

duas fases. A primeira será feita em cada Unidade de Ensino e em cada 
um dos novos Campi ( Joinville, Curitibanos e Araranguá ) por comissão 
designada pela direção ou pela Câmara de Pesquisa da Unidade de 
Ensino. Os projetos selecionados por estas comissões deverão ser 
encaminhados ao Departamento de Projetos de Pesquisa que constituirá 
comissão de consultores para executar a segunda fase. Os membros da 
comissão de consultores, integrantes do corpo docente da UFSC, devem 
ter o título de doutor há pelo menos cinco anos e experiência em 
pesquisa. A comissão de consultores poderá solicitar parecer ad hoc de 
outros pesquisadores da universidade ou de outras instituições de ensino 
superior. 

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
1. Para a avaliação dos projetos inscritos no FUNPESQUISA serão 

considerados: 
i. mérito intrínseco, qualidade científica e relevância social;  

ii. importância do projeto na consolidação da carreira do 
coordenador como pesquisador;  

iii. estruturação do projeto, atualidade e pertinência das referências 
bibliográficas;  

iv. coerência entre objetivos e metodologia propostos e cronograma 
apresentado;  

v. viabilidade técnica e econômica;  
vi. adequação do orçamento às atividades propostas;  

vii. Currículo do proponente.  
8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 



1. O pesquisador apoiado pelo FUNPESQUISA deverá preencher o 
relatório final do projeto no Formulário de Pesquisa da UFSC, disponível 
no endereço eletrônico http://notes.ufsc.br/aplic/pesquisa.nsf e submetê-
lo a aprovação no respectivo departamento de ensino ou equivalente, ou 
Órgão Suplementar, conforme artigos 24 a 26 da Resolução nº 
009/CUn/2006 segundo o cronograma deste edital. Caso ocorra alguma 
alteração no cronograma que comprometa o prazo de entrega do relatório 
final, o coordenador deverá apresentar uma justificativa circunstanciada 
dessa alteração e um novo cronograma, limitado a 30 de abril de 2012 
para a entrega do relatório final, com todas as modificações incluídas. 

9. LIBERAÇÃO DE RECURSOS 
1. Os recursos do FUNPESQUISA serão liberados somente após a 

assinatura do Termo de Compromisso. 
10. CRONOGRAMA 

1. Lançamento do Edital: 05 de dezembro de 2011 
2. Inscrições:  12 de dezembro de 2011 a 27 de fevereiro de 2012 
3. Divulgação do resultado: 26 de março de 2012 
4. Preenchimento do Relatório Final: até 30 de abril de 2013  

11. COORDENAÇÃO 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão 
Prédio da Reitoria - 2º andar - prpe.ufsc.br 
Departamento de Projetos de Pesquisa 
(48) 3721-9590 - prpe.ufsc.br/pesquisa  

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara de Pesquisa. 

Débora Peres Menezes 
Pró-Reitora de Pesquisa e Extensão  

 

Anexo I 
 
 
 

Equipamentos de Informática 
 

I-001 - ALL IN ONE. Computador Integrado com Monitor (tipo All-In-One), 
Processador com quatro núcleos, clock de 3,2GHz, memória cache L2 de 512 Kbytes, 
memória cache L3 de 4,0, memória Ram 4 GBytes de DDR3-1333 Dual Channel, 
Interface de rede FastEthernet (RJ-45) 10/100/1000, interface de rede sem fio wireless 
integrada compatível com padrões 802.11 b/g/n, HD 500 Gbytes ,  Blu-ray e DVD/RW; 
Monitor de Led de 20”, Adaptadores DVI, HDMI e DisplayPort, Sistema Operacional 



Windows 7 64 Bits. Preço Estimado: R$ 2.200,00. 

I-002 - Microcomputador Administrativo. Processador  com dois núcleos e quatro 
threads ou quatro núcleos e quatro threads, clock de 3,1 Ghz,  memória cache L3 de 3.0 
Mbytes, Memória RAM 8 (oito) GBytes DDR3, seis portas USB 2.0, sendo no mínimo 
2 (duas) frontais, entrada para microfone e saída para fone de ouvido, interface de rede 
Ethernet (RJ-45)  10/100/1000 Mbits, HD 500 Gb,leitor/gravador DVD/RW, conectores 
frontais para microfone e fone de ouvido, Teclado ABNT2, Mouse, Monitor LED ou 
LCD de 19”, Sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 64 bits, em 
português do Brasil. Preço Estimado: R$ 1.700,00. 

I-003 - Microcomputador Laboratório. Processador  com quatro núcleos e oito 
threads ou oito núcleos e oito threads, clock de 3,4 Ghz,  memória cache L3 de 8.0 
Mbytes,; Memória RAM 16 (dezesseis) GBytes DDR3, seis portas USB 2.0, sendo no 
mínimo 2 (duas) frontais, entrada para microfone e saída para fone de ouvido, interface 
de rede Ethernet (RJ-45)  10/100/1000 Mbits, HD 1 TB, leitor/gravador DVD/RW, 
conectores frontais para microfone e fone de ouvido, Teclado ABNT2, Mouse, Monitor 
LED ou LCD de 21”, Sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 64 bits, 
em português do Brasil. Preço Estimado: R$ 2.500,00 

I-004 - Notebook Administrativo. Processador  com dois núcleos de tecnologia móvel, 
clock de 2,1 Gh,  memória cache L2 de 512 Kbytes, memória cache L3 de 3 Mbytes , 
memória RAM 4(quatro) GBytes DDR3, (três) portas USB 2.0 ou superior,  webcam, 
leitor de cartões de memória integrado,  01 (uma) saída VGA para monitor externo,  01 
(uma) saída HDMI para monitor externo digital (ou DisplayPort com adaptador para 
HDMI),  Interface de som de no mínimo 16 bits,  alto-falantes estéreo integrados,  botão 
de volume de áudio,  entrada para microfone,  saída para fone de ouvido, Interface de 
rede FastEthernet (RJ-45)  10/100/1000,  wireless integrada padrões 802.11 a/b/g/n, HD 
de 500 Gbytes,  leitor/gravador DVD/RW; monitor  TFT LCD com tecnologia LED 
entre 13" e 14.1",  resolução  1366 x 76, teclado (ABNT2),  TouchPad, com recursos de 
zona de rolagem integrado,  bateria de íon lítio (lithium-ion) com 06 células, autonomia 
mínima de 03 horas,  fonte de alimentação 110/220v, peso máximo 2.4 KG. Preço 
Estimado: R$ 1.900,00. 

I-005 - Notebook Performance. Processador  com dois núcleos de tecnologia móvel, 
clock de 2,1 Ghz,  memória cache L2 de 512 Kbytes, memória cache L3 de 3 Mbytes , 
memória RAM 8(oito) GBytes DDR3, (três) portas USB 2.0 ou superior,  webcam, 
leitor de cartões de memória integrado,  01 (uma) saída VGA para monitor externo,  01 
(uma) saída HDMI para monitor externo digital (ou DisplayPort com adaptador para 
HDMI),  Interface de som de no mínimo 16 bits,  alto-falantes estéreo integrados,  botão 
de volume de áudio,  entrada para microfone,  saída para fone de ouvido, Interface de 
rede FastEthernet (RJ-45)  10/100/1000,  wireless integrada padrões 802.11 a/b/g/n, HD 
de 750 Gbytes,  leitor/gravador DVD/RW; monitor  TFT LCD com tecnologia LED 
entre 14" e 15.6",  resolução  1366 x 76, teclado (ABNT2),  TouchPad, com recursos de 
zona de rolagem integrado,  bateria de íon lítio (lithium-ion) com 06 células, autonomia 
mínima de 03 horas, peso máximo 2.4 KG. Preço Estimado: R$ 2.900,00. 

I-006 - Netbook. Processador  com dois núcleos de tecnologia móvel, clock de 1,5 Ghz,  
memória cache L2 de 512 Kbytes, memória cache L3 de 3 Mbytes , memória RAM 
2(dois) GBytes DDR3, (três) portas USB 2.0 ou superior,  webcam, leitor de cartões de 
memória integrado,  01 (uma) saída VGA para monitor externo,  01 (uma) saída HDMI 
para monitor externo digital (ou DisplayPort com adaptador para HDMI),  Interface de 
som de no mínimo 16 bits,  alto-falantes estéreo integrados,  botão de volume de áudio,  



entrada para microfone,  saída para fone de ouvido, Interface de rede FastEthernet (RJ-
45)  10/100/1000,  wireless integrada padrões 802.11 b/g/n, HD de 320 Gbytes,  
leitor/gravador DVD/RW;, monitor  TFT LCD com tecnologia LED entre 11" e 12.1", 
resolução  1366 x 76, teclado (ABNT2),  TouchPad, com recursos de zona de rolagem 
integrado,  bateria de íon lítio (lithium-ion) com 06 células, autonomia mínima de 03 
horas,  fonte de alimentação 110/220v, peso máximo 1.57 KG. Preço Estimado: R$ 
1.000,00. 

 
Móveis 

 

M-001 - Cadeira Escritório I. Cadeira executiva com braço regulável, base giratória, 
com revestimento em tecido. Regulagem de altura a gás.  R$ 360,00 

M-002 - Estante de Aço. Com 05 prateleiras. Desmontável. Peso máximo por prateleira: 
25 Kg. Altura: 180 cm. Largura: 92 cm. Profundidade: 30 cm.  R$ 220,00 

M-003 - Arquivo de Aço. Com 04 gavetas para pastas suspensas.  Porta-etiqueta e 
puxadores estampados nas gavetas. Altura: 133,50 cm. Largura: 47 cm. Profundidade: 
57 cm. R$ 410,00 

M-004 - Armário Alto II. Com 02 portas, 01 divisória interna e 04 prateleiras em cada 
lado. Altura: 200 cm. Largura: 90 cm. Profundidade: 45 cm. Confeccionado em chapa 
de arvoplac, MDP ou MDF, com laminado melamínico. R$ 690,00 

M-005 - Armário Alto III. Com 01 porta, contendo 05 prateleiras. Altura: 200 cm. 
Largura: 54 cm. Confeccionado em chapa de arvoplac, MDP ou MDF, com laminado 
melamínico. R$ 1.100,00 

M-006 - Quadro Branco. Confeccionado em laminado melamínico brilhante, com 
moldura de alumínio. Medidas: 90 x 120 cm. Com suporte para apagador.  R$ 100,00 

M-007 - Armário Baixo. Com 02 portas e 01 prateleira. Altura: 68,5 cm. Largura: 89 
cm. Profundidade: 38 cm. Confeccionado em chapa de arvoplac, MDP ou MDF, com 
laminado melamínico. R$ 600,00 

M-008 - Mesa para Escritório II. Material estrutura metal, material tampo em arvoplac, 
MDP ou MDF, com laminado melamínico. Quantidade de gavetas: 02 unidades. Possuir 
chaves. Medidas: 120 x 60 x 74 cm. R$ 720,00. 

M-009 - Mesa para Reunião. Material estrutura (pés) metal. Material tampo 
confeccionado em chapa de arvoplac, MDP ou MDF, com laminado melamínico. 
Diâmetro:120 cm.  R$ 330,00 

M-010 - Estação de Trabalho. Material estrutura metal, material tampo em arvoplac, 
MDP ou MDF, com laminado melamínico. Sem gavetas. Medidas 120 x 120 x 60 cm. 
R$ 590,00. 

M-011 - Cadeira Escritório II. Cadeira tipo "presidente", com base giratória, com 
revestimento em tecido. R$ 420,00 


