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CHAMADA Nº 9/2022 - PROPESQ/CCE
Manifestações de interesse na captação de financiamento, por parte de fundações de apoio, 

para projetos de pesquisa e inovação 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPESQ) e o Centro de Comunicação e Expressão (CCE) da  
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC),  em  caráter  experimental,  convidam  servidores(as) 
docentes  e  técnico-administrativos  do  CCE  interessados  em obter  financiamentos  para  projetos  de  
pesquisa e inovação por meio de ações de captação de recursos lideradas por fundações de apoio a  
apresentarem suas propostas neste formulário  até o dia 30 de novembro de 2022. 

Os projetos podem referir-se a qualquer temática. Devem ser apresentados em formato .pdf. Podem 
seguir  qualquer  estrutura  expositiva,  desde  que  contenham  orçamento  detalhado  e  potenciais 
financiadores,  além  das  informações  típicas  de  projetos  de  pesquisa:  objetivos,  justificativa,  
metodologia, bases teóricas, resultados e cronograma de realização.

Os projetos recebidos irão compor o portfólio de projetos do CCE a ser apresentado às quatro fundações 
de apoio credenciadas junto à UFSC (FEESC, FEPESE, FAPEU e FUNJAB). Cada fundação terá liberdade 
para escolher, desse portfolio, os projetos para os quais tentará captar recursos. O.a coordenador.a do  
projeto de pesquisa terá liberdade de aceitar ou não a proposta de financiamento que a fundação  
apresentar, após finalizados os esforços de captação.

Esta  chamada  não  garante  que  os  interessados  serão  contemplados.  A  apresentação  do  projeto 
tampouco implica em obrigações por parte das fundações em garantir recursos. 

Salienta-se  o  caráter  experimental  desta  chamada,  que  visa  avaliar  o  potencial  desse  arranjo 
interinstitucional para o financiamento da pesquisa na UFSC. Em 2023, a experiência será reavaliada e, 
se  for  o  caso,  estendida às  demais  unidades acadêmicas  e  a outras  atividades-fim da universidade 
(ensino e extensão).

Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e Joinville, 3 de novembro de 2022.
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