
CHAMADA INTERNA DA PRPGP/UFSM MCT/FINEP/CT-INFRA – 
PROINFRA – 01/2005 

 
SELEÇÃO INTERNA DE SUB-PROJETOS PARA COMPOREM O PROJETO CT-
INFRA DA UFSM 
 
A PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA E A COMISSÃO CT-
INFRA estarão acolhendo propostas para apoio financeiro à implementação de projetos 
institucionais de implantação de infra-estrutura de pesquisa, na forma e condições 
estabelecidas na presente Chamada Interna para atender à chamada pública 
MCT/FINEP/CT-INFRA – PROINFRA – 01/2005. 
 
1. OBJETIVO 

Selecionar sub-projetos para elaboração do Projeto CT-Infra da UFSM, 
contemplando a chamada PROINFRA-01/2005 da FINEP.  
 
2. CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA 

Cada pesquisador da UFSM poderá participar na equipe de pesquisa em apenas 
uma proposta, que deverá ser apresentada à Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa. 
Os sub-projetos deverão estar enquadrados em uma das três áreas consideradas 
prioritárias na UFSM para o PROINFRA 01/2005. As três áreas prioritárias são as 
seguintes: 

1) Ciência e tecnologia de materiais, processos e energia;  
2) Biologia celular e molecular e biotecnologia; 
3) Filosofia, ciências e tecnologias da linguagem. 
Os sub-projetos deverão abranger, prioritariamente, equipamentos (incluindo 

manutenção de grandes equipamentos) e/ou adaptação de espaço físico para pesquisa 
multi-usuários. Os sub-projetos serão priorizados de acordo com o mérito (de acordo 
com o item 9.2.2 da Chamada Pública MCT/FINEP/CT-INFRA – PROINFRA – 
01/2005), destacando-se o fator multi-usuário e a interação entre grupos e Programas de 
Pós-graduação emergentes e consolidados. São consideradas multi-usuárias infra-
estruturas cuja utilização inclua mais de um programa de pós-graduação, departamento, 
universidade e/ou empresa. As interações devem ser explicitadas de maneira concreta 
no sub-projeto, deixando evidente a participação de cada uma das partes e a forma de 
interação entre os grupos participantes para utilização dos equipamentos/infra-estrutura 
solicitados. Os sub-projetos com abrangência em duas ou mais áreas prioritárias 
também terão preferência. Projetos que solicitem equipamentos e instalações voltados 
para uma área específica e utilização por uma única equipe de pesquisa não serão 
priorizados. Adaptação de área física para pesquisa será preferencial à construção de 
novas áreas físicas. 

Cada sub-projeto deverá relacionar o(s) coordenador(es) e as equipes de 
pesquisadores que serão beneficiadas pela implantação da infra-estrutura de pesquisa, 
devendo conter um diagnóstico de necessidades, e indicadores quantitativos e objetivos 
de progresso (resultados esperados com cronograma). 

Para cada sub-projeto, deverão ser também claramente apresentados na proposta 
as metas de implantação de infra-estrutura de pesquisa e os itens de orçamento 
solicitados. Deverão ser ainda indicadas as possibilidades de obtenção de outras fontes 
de recursos que poderão contribuir para a implementação da proposta, bem como a 
abertura de oportunidades de incorporação de novos doutores às áreas de pesquisa 
contempladas.  



Os sub-projetos deverão ter o máximo de 20 páginas e conter em anexo o 
Currículo Lattes do Coordenador e da Equipe.  
 
Parágrafo único:  os sub-projetos poderão ser integrados na proposta final da UFSM. 
 
3. RECURSOS FINANCEIROS 
 De acordo com o item 3 da chamada pública PROINFRA – 01/2005, a UFSM 
poderá solicitar o montante de R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais) e no 
máximo 6 (seis) sub-projetos, considerando os 600 professores doutores do quadro de 
pessoal permanente. Considerando o valor máximo a ser solicitado à FINEP e o número 
de sub-projetos, as propostas deverão ser orçadas entre R$ 200.000,00 e R$ 
1.500.000,00. Para isso, a Comissão do CT-Infra sugere que os grupos de pesquisa e 
Programas de Pós-graduação se articulem para que contemplem o maior número de 
pesquisadores e unidades de pós-graduação e pesquisa na solicitação de infra-estrutura 
multi-usuária. 
 
4. DESPESAS APOIÁVEIS 
 

De acordo com o item 3 da chamada pública PROINFRA – 01/2005, poderão ser 
apoiadas as seguintes despesas: 
a) Despesas Correntes: despesas acessórias com importação e serviços de terceiros 
(pessoa física ou jurídica), desde que diretamente relacionados com a instalação e 
manutenção de equipamentos e execução de obras, reformas e adequação da infra-
estrutura física geral. 
b) Despesas de Capital: equipamentos, material permanente e material bibliográfico, 
obras, instalações civis e reformas em geral. 
 
5. PRAZOS E ENCAMINHAMENTO 
 

Os sub-projetos deverão ser encaminhados em cópia impressa e em meio 
magnético (preferência em CD), impreterivelmente, até às 17:00 horas do dia 10 de 
fevereiro de 2006. As propostas deverão ser assinadas pelos Coordenadores de cada 
grupo ou Programa de Pós-graduação envolvido. Cada proposta deverá ser 
acompanhada de uma relação com a ciência dos pesquisadores que a compõe e sua 
concordância em participar no sub-projeto. 

Divulgação da pré-qualificação dia 17 de fevereiro de 2006. A data limite para 
adequação do sub-projeto, de acordo com a divulgação da pré-qualificação, é dia 22 de  
fevereiro de 2006. 

O resultado da avaliação dos sub-projetos será divulgado dia 10 de março de 
2006. 

O prazo de execução do sub-projeto deverá ser de até 24 meses. 
 
6. JULGAMENTO 
 

O julgamento das propostas que receberão apoio financeiro será realizado em 
duas etapas: a) Pré-qualificação e b) Avaliação de Mérito, de acordo com o item 9.2.2 
da Chamada Pública MCT/FINEP/CT-INFRA – PROINFRA – 01/2005. 

O não atendimento a quaisquer das exigências especificadas nesta Chamada 
Interna implicará na desclassificação automática da proposta. 

 



6.1 Pré – qualificação 
Esta etapa consistirá no exame formal da proposta, segundo os critérios abaixo: 

a. Máximo de 20 páginas; 
b. Currículo Lattes do Coordenador e da Equipe; 
c. Pesquisadores em um único sub-projeto; 
d. Projetos orçados entre R$ 200.000,00 e 1.500.000,00; 
e. Encaminhamento da proposta na forma exigida (1 cópia impressa com 

assinatura dos coordenadores de cada grupo ou Programa de Pós-graduação 
envolvido + 1 cópia em CD); 

f. Envio da proposta até a data limite estabelecida no item 5. 
 
6.2. Avaliação de Mérito 

Nessa etapa, de caráter competitivo e classificatório, a Comissão do CT-Infra 
analisará o mérito dos sub-projetos pré qualificados, de acordo com os critérios do item 
9.2.2 da Chamada Pública PROINFRA – 01/2005. A Comissão do CT-Infra é 
Coordenada pelo Pró-reitor em exercício e pelo Coordenador de Pesquisa da PRPGP e 
constituida por assessores designados pela Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa.  

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Formulário de Apresentação de Proposta (FAP) estará disponível na 
página da FINEP somente após o dia 06 de janeiro de 2006. Por isso, novas 
solicitações poderão ser feitas para contemplar o preenchimento do FAP. 

Os sub-projetos contemplados serão divulgados na página da PRPGP após o dia 
31 de março de 2006. Esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Interna 
poderão ser obtidos na Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UFSM. 
     Santa Maria, 27 de dezembro de 2005. 


