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RETIFICAÇÃO

Considerando que será critério de avaliação a adequação orçamentária do projeto submetido, além 
do cronograma de execução, os projetos submetidos deverão incluir item contendo a informação 
financeira do projeto (orçamento).
Desta forma, a apresentação do projeto deverá contemplar: 

a) título do projeto (e sigla, se desejado); 
b)  equipe  executora  (proponente  e  demais  membros,  obrigatória  a  inclusão  de  estudantes  de 
graduação  e/ou  pós-graduação),  link  para  o  espelho  do  DGP/CNPQ  (disponível  em: 
http://lattes.cnpq.br/web/dgp).
c) resumo (máx. 300 palavras); 
d) caracterização da proposta, incluindo justificativa;
d) objetivos geral e específicos;
e) metodologia; 
f) resultados esperados e produtos previstos;
g) relevância e impacto do projeto para a Lagoa da Conceição (linha 1) e para o estado de Santa  
Catarina (linha 2);
h) formas de divulgação dos resultados para o público geral;
j) cronograma de execução;
k)  orçamento  detalhado  do  projeto.  Para  cada  item  solicitado  deve  ser  apresentado  o  valor 
estimado e justificada a sua necessidade
l) bibliografia e demais informações consideradas pelo proponente como relevantes;
m) anexos: 
I.1.  Declaração  assinada  pelo  proponente  confirmando  que  o  projeto  é  inédito,  não  possui  
financiamento e não é parte de um projeto em andamento (obrigatória),
l.2. Carta de anuência das entidades externas à UFSC (se houver),
l.3. Carta de anuência dos pesquisadores externos à UFSC (se houver),
l.4.  No  caso  de submissões que  envolvam permissões  especiais  de  caráter  ético ou  legal  como: 
concordância do Comitê de Ética no caso de experimentos envolvendo seres humanos ou animais,  
EIA/RIMA na área ambiental, autorização da CTNBio em relação a genoma ou do INCRA em relação 
às áreas indígenas, entre outros, estas devem estar descritas na proposta e será obrigatório anexar  
o(s) comprovante(s) de submissão ou aprovação nos setores competentes;
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