MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
CHAMADA PROPESQ 01/2021
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa

1. OBJETIVO
Apoiar propostas para manutenção e melhoria da infraestrutura de Pesquisa da UFSC,
apresentados pelos Centros de Ensino.

2. CRONOGRAMA
Atividades

Data

Publicação da chamada na página da PROPESQ/UFSC

03/05/2021

Submissão das propostas

Até 31/05/2021

Homologação das propostas

Até 10 dias após o
recebimento

Emissão de nota de empenho

Até 01/07/2021

3. RECURSOS FINANCEIROS
3.1. O Centro de Ensino poderá submeter uma proposta no valor de até R$ 30.000,00. Não há
limite para o número de itens, apenas para o valor total da proposta.
3.2. A transferência de recursos para as propostas homologadas pela Pró-reitora de Pesquisa
dependerá da disponibilidade de recursos financeiros e do comprometimento do Centro de
Ensino na execução do recurso.
3.3 As propostas devem ser empenhadas no período estabelecido no cronograma

4. ITENS FINANCIÁVEIS
4.1. Serão financiáveis serviços de terceiros pessoa jurídica e material permanente
especificamente destinados a infraestrutura pesquisa dos laboratórios do Centro de Ensino.
Não são financiáveis materiais de escritório ou de caráter administrativo tais como (e não se
limitando a) cadeiras, mesas, data show, computador, monitores, ou serviços gerais como
pinturas, cortinas, etc.
4.2. O atendimento aos itens financiáveis e a clara destinação à atividade finalística de
pesquisa são imprescindíveis para a homologação da proposta. A ausência, insuficiência de
informações ou a vinculação indireta à infraestrutura de pesquisa resultará no não
atendimento da proposta.
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5. ENVIO DA PROPOSTA
5.1 A proposta deve ser enviada via SPA como solicitação digital exclusivamente para
PROPESQ/UFSC, utilizando o modelo de formulário do anexo I.
Ao cadastrar a solicitação digital informar:
Grupo de Assunto: 328 Solicitação
Assunto: 1199 Solicitação
Detalhamento: Proposta do Centro de Ensino (XXX) para CHAMADA PROPESQ 01/2021 de
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa.
Documentos Obrigatórios:
-

-

Formulário assinado pelo(a) Diretor(a) e pelo(a) coordenador(a) de pesquisa do Centro
de Ensino, fundamentando a relevância do problema (urgência, gravidade,
equipamento parado), informar ainda o número de patrimônio (se pertinente) e a
disponibilidade para instrução e empenho da compra ou serviço.
Lista dos grupos de pesquisa beneficiados,
Informar as regras de compartilhamento e utilização dos laboratórios e/ou
equipamentos, bem como a página eletrônica (se houver)
Orçamento estimativo (após a homologação, o processo deve ser instruído de acordo
com o item 6.2).

6. EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
6.1. A Unidade proponente será responsável pelo encaminhamento e acompanhamento de
toda a tramitação dos processos de contratação de serviços ou compras junto aos setores
responsáveis na UFSC.
6.2. A PROPESQ salienta que o uso dos recursos deve seguir a legislação referente a compras e
contratações.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
A PROPESQ se resguarda ao direito de avaliar a pertinência das solicitações ao objeto desta
Chamada. Os casos omissos serão apreciados pela PROPESQ e por ela deliberados.

Florianópolis, 03 de maio de 2021.

SEBASTIÃO ROBERTO SOARES
Pró-Reitor de Pesquisa
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Anexo I
Formulário de Solicitação de Recurso para Apoio à de Pesquisa

Centro de Ensino:
Laboratório:
( ) Serviço de Manutenção . Para equipamento informar número de patrimônio UFSC
( ) Material Permanente
Descrever a relevância do problema (urgência, gravidade, equipamento parado), informando
ainda disponibilidade para instrução do processo e empenho.

Lista dos grupos de pesquisa beneficiados:

Informar as regras de compartilhamento e utilização dos laboratórios e/ou equipamentos,
bem como a página eletrônica (se houver):

Orçamento Estimativo: R$
Assinaturas:

____________________________
Diretor do Centro de Ensino

____________________________
Coordenador de Pesquisa
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Anexo II
Sugestão de CRITÉRIOS PARA ANÁLISE interna no Centro de Ensino
CRITÉRIO
Nível
de
compartilhado
equipamento(s)
laboratório(s)

Informação
uso Lista dos grupos de pesquisa beneficiados
do(s)
Critérios bem definidos de agendamento e utilização e
e/ou
sua divulgação pública

Características
da
manutenção ou compra:
relevância do problema
identificado
(urgência,
gravidade, equipamento
parado)

Relevância do problema (urgência, gravidade,
equipamento parado).
Observação dos
itens
financiáveis e a clara destinação à atividade finalística
de pesquisa.
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