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CHAMADA Nº 10/2023 – PROPESQ/PROAFE 

Apoio à captação de financiamento para projetos de pesquisa liderados por mulheres 
 
De 89 projetos de pesquisa financiados com valores superiores a R$ 1 milhão na Universidade 
Federal de Santa Catarina, apenas 15% são coordenados por mulheres. Como elas são 45% do 
total de docentes e 56% entre TAEs, observa-se clara subrepresentação na presença de 
mulheres entre os projetos com maior financiamento.  
 
Com vistas a promover a igualdade de oportunidades nesta atividade-fim, as Pró-reitorias de 
Pesquisa e Inovação (Propesq) e de Ações Afirmativas e Equidade (Proafe) da UFSC convidam 
servidoras docentes e técnico-administrativas interessadas em obter financiamentos para 
projetos de pesquisa e inovação desta grandeza (acima de R$ 1 milhão), por meio de ações de 
captação de recursos lideradas por estas unidades da Administração Central, a apresentarem 
suas propostas  neste formulário  até o dia 8 de março de 2023. 
 
Os projetos recebidos irão compor o portfólio de projetos da UFSC a ser apresentado pela 
Propesq a potenciais financiadores dos setores públicos e privados no Programa de Parcerias e 
Conexões. Tais iniciativas terão lugar nos diversos campi da UFSC ao longo de 2023 e serão 
lideradas pelo Departamento de Inovação (Sinova) da Propesq. 
 
Alguns projetos também poderão ser apresentados às quatro fundações de apoio credenciadas 
junto à UFSC (FEESC, FEPESE, FAPEU e FUNJAB). Cada fundação terá liberdade para escolher, 
desse portfólio, os projetos para os quais tentará captar recursos. A coordenadora do projeto de 
pesquisa terá liberdade de aceitar ou não a proposta de financiamento que a fundação 
apresentar, após finalizados os esforços de captação. 
 
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. 
 
Esta chamada não garante que as interessadas serão contempladas. A apresentação do projeto 
tampouco implica em obrigações por parte da Sinova ou das fundações em garantir recursos. A 
coordenadora poderá ser convidada a esclarecer pontos do projeto apresentado ou ainda, a 
explanar a iniciativa nos fóruns acima mencionados.  
 
Em caso de dúvidas envie um e-mail para propesq@contato.ufsc.br 
 
Link para o formulário:  https://forms.gle/GT8C16stCyry4xqo8 

 
 

Florianópolis, Curitibanos, Blumenau, Joinville, Araranguá, 09 de fevereiro de 2023. 
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