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Como funcionou a avaliação?  

92 consultores externos à FINEP reuniram-se de 28 de maio a 01 
de junho de 2012 no RJ para avaliar as propostas institucionais 

submetidas 
 

Primeira tarefa do comitê: 
Identificar as propostas genuinamente meritórias de acordo com os 

critérios expressos no edital 

Segunda tarefa do comitê: 
Propor cortes nos valores solicitados nas propostas meritórias para 

ajustá-los aos valores disponíveis (valor de referência 50%)  

Critérios para os cortes: 
Falhas de aderência ao edital detectada nos subprojetos   



Como atuam os comitês de avaliadores?  

• Os subprojetos que compõem as propostas são avaliados separadamente.  

•  Divisão do Comitê Assessor em 4 grupos (salas diferentes), cabendo igual valor em 
milhões a cada um dos 4 grupos. (Maximo 2 duplas por projeto, em geral). 

 

• A cada grupo cabe a mesma proporcionalidade de propostas de instituições grandes, 
médias e pequenas e também a mesma representatividade regional. 

• O grupo realiza a seleção final dos subprojetos recomendados para apoio, tendo em 
vista o ranqueamento dos projetos acima da nota de corte e os recursos disponíveis. 

• Para subsidiar a avaliação, a  Área Técnica da FINEP elabora Resumo dos apoios do 
CT-INFRA recebidos pelas instituições em Chamadas anteriores E RELATÓRIO DA 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS – Nota de aplicação – prazos (importação, obras).  

• Importante: Saber o que foi concedido nas propostas anteriores (duplicação) 

• Os subprojetos de cada proposta ficam reunidos num mesmo grupo para que não se 
perca o caráter institucional das propostas (uma boa proposta institucional não solicita 
equipamentos duplicados, ou obras com finalidade dúbia!!!). 



Nota de corte!!!!!  

•  Serão recomendados os subprojetos que obtiverem média ponderada igual ou 
superior a 3,5 (três pontos e meio) 

•Serão indeferidos os subprojetos com média ponderada igual ou superior a 3,5 (três 
pontos e meio), caso o percentual de recomendação não atinja 50% do valor 
solicitado!!! 

 



Como os subprojetos serão avaliados na UFSM e na FINEP 

•  Tanto os avaliadores da UFSM quanto os da FINEP seguem os mesmos critérios para 
avaliar as propostas. 

•Desta forma, a redação dos subprojetos deve necessariamente contemplar e indicar 
de forma clara a aderência da proposta aos critérios de julgamento 

 

•  Estes critérios serão descritos a seguir e fazem parte do edital da chamada do CT-
INFRA 



Adequação do subprojeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 

expressa nos objetivos estratégicos inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Mérito e abrangência do subprojeto no contexto de CT&I, incluindo sua contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional/regional/local. 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) beneficiada(s) pela implantação da 

infraestrutura em cada subprojeto 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-graduação 

de cada subprojeto 

Qualificação dos cursos de pós-graduação vinculados ao subprojeto 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de pesquisa a serem 

implantados 

Desempenho da Instituição na execução dos projetos apoiados anteriormente no âmbito 

das Chamadas do PROINFRA 

Adequação dos prazos de execução, do orçamento e cronogramas físico e de desembolso 

aos objetivos da proposta, com ênfase na apresentação de pro formas dos equipamentos e 

projeto preliminar ou projeto básico no caso de obras. 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

CRITÉRIO PESO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CONSULTOR 
ESTABELECIMENTO DAS NOTAS 



Adequação do subprojeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 

expressa nos objetivos estratégicos inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Mérito e abrangência do subprojeto no contexto de CT&I, incluindo sua contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional/regional/local. 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) beneficiada(s) pela implantação da 

infraestrutura em cada subprojeto 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-graduação 

de cada subprojeto 

Qualificação dos cursos de pós-graduação vinculados ao subprojeto 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de pesquisa a serem 

implantados 

Desempenho da Instituição na execução dos projetos apoiados anteriormente no âmbito 

das Chamadas do PROINFRA 

Adequação dos prazos de execução, do orçamento e cronogramas físico e de desembolso 

aos objetivos da proposta, com ênfase na apresentação de pro formas dos equipamentos e 

projeto preliminar ou projeto básico no caso de obras. 
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CRITÉRIO PESO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CONSULTOR 
ESTABELECIMENTO DAS NOTAS 



Adequação do subprojeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 

expressa nos objetivos estratégicos inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Mérito e abrangência do subprojeto no contexto de CT&I, incluindo sua contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional/regional/local. 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) beneficiada(s) pela implantação da 

infraestrutura em cada subprojeto 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-graduação 

de cada subprojeto 

Qualificação dos cursos de pós-graduação vinculados ao subprojeto 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de pesquisa a serem 

implantados 

Desempenho da Instituição na execução dos projetos apoiados anteriormente no âmbito 

das Chamadas do PROINFRA 

Adequação dos prazos de execução, do orçamento e cronogramas físico e de desembolso 

aos objetivos da proposta, com ênfase na apresentação de pro formas dos equipamentos e 

projeto preliminar ou projeto básico no caso de obras. 
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CRITÉRIO PESO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CONSULTOR 
ESTABELECIMENTO DAS NOTAS 

A instituição deverá encaminhar, junto à proposta, cópia 

impressa do seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI – ou documentação similar. 

O subprojeto deve indicar claramente que a proposta 

atende ao PDI – ou seja, contempla aquilo que a 

universidade considera com estratégico para o 

desenvolvimento científico na instituição 

Na prática, os objetivos do subprojeto deverão mostrar 

vinculação com as áreas estratégicas definidas pela 

instituição executora 



Adequação do subprojeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 

expressa nos objetivos estratégicos inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Mérito e abrangência do subprojeto no contexto de CT&I, incluindo sua contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional/regional/local. 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) beneficiada(s) pela implantação da 

infraestrutura em cada subprojeto 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-graduação 

de cada subprojeto 

Qualificação dos cursos de pós-graduação vinculados ao subprojeto 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de pesquisa a serem implantados 

Desempenho da Instituição na execução dos projetos apoiados anteriormente no âmbito das Chamadas do 

PROINFRA 

Adequação dos prazos de execução, do orçamento e cronogramas físico e de desembolso aos objetivos 

da proposta, com ênfase na apresentação de pro formas dos equipamentos e projeto preliminar ou projeto 

básico no caso de obras. 
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CRITÉRIO PESO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CONSULTOR 
ESTABELECIMENTO DAS NOTAS 



Adequação do subprojeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 

expressa nos objetivos estratégicos inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Mérito e abrangência do subprojeto no contexto de CT&I, incluindo sua contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional/regional/local. 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) beneficiada(s) pela implantação da 

infraestrutura em cada subprojeto 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-graduação 

de cada subprojeto 

Qualificação dos cursos de pós-graduação vinculados ao subprojeto 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de pesquisa a serem implantados 

Desempenho da Instituição na execução dos projetos apoiados anteriormente no âmbito das Chamadas do 

PROINFRA 

Adequação dos prazos de execução, do orçamento e cronogramas físico e de desembolso aos objetivos 

da proposta, com ênfase na apresentação de pro formas dos equipamentos e projeto preliminar ou projeto 

básico no caso de obras. 
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CRITÉRIO PESO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CONSULTOR 
ESTABELECIMENTO DAS NOTAS 

Este quesito deve ser atendido no subprojeto 

enfatizando-se: 

 
-As áreas de conhecimento contempladas. 

 

- A justificativa, relevância e inserção destas áreas no plano regional e 

nacional deixando clara a contribuição para o desenvolvimento científico e 

tecnológico. 

 

-De que modo as obras e equipamentos solicitados no subprojeto são 

importantes neste contexto 

 



Adequação do subprojeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 

expressa nos objetivos estratégicos inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Mérito e abrangência do subprojeto no contexto de CT&I, incluindo sua contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional/regional/local. 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) beneficiada(s) pela implantação da 

infraestrutura em cada subprojeto 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-graduação 

de cada subprojeto 

Qualificação dos cursos de pós-graduação vinculados ao subprojeto 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de pesquisa a serem implantados 

Desempenho da Instituição na execução dos projetos apoiados anteriormente no âmbito das Chamadas do 

PROINFRA 

Adequação dos prazos de execução, do orçamento e cronogramas físico e de desembolso aos objetivos 

da proposta, com ênfase na apresentação de pro formas dos equipamentos e projeto preliminar ou projeto 

básico no caso de obras. 
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CRITÉRIO PESO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CONSULTOR 
ESTABELECIMENTO DAS NOTAS 



Adequação do subprojeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 

expressa nos objetivos estratégicos inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Mérito e abrangência do subprojeto no contexto de CT&I, incluindo sua contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional/regional/local. 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) beneficiada(s) pela implantação da 

infraestrutura em cada subprojeto 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-graduação 

de cada subprojeto 

Qualificação dos cursos de pós-graduação vinculados ao subprojeto 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de pesquisa a serem implantados 

Desempenho da Instituição na execução dos projetos apoiados anteriormente no âmbito das Chamadas do 

PROINFRA 

Adequação dos prazos de execução, do orçamento e cronogramas físico e de desembolso aos objetivos 

da proposta, com ênfase na apresentação de pro formas dos equipamentos e projeto preliminar ou projeto 

básico no caso de obras. 
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CRITÉRIO PESO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CONSULTOR 
ESTABELECIMENTO DAS NOTAS 



Adequação do subprojeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 

expressa nos objetivos estratégicos inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Mérito e abrangência do subprojeto no contexto de CT&I, incluindo sua contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional/regional/local. 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) beneficiada(s) pela implantação da 

infraestrutura em cada subprojeto 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-graduação 

de cada subprojeto 

Qualificação dos cursos de pós-graduação vinculados ao subprojeto 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de pesquisa a serem implantados 

Desempenho da Instituição na execução dos projetos apoiados anteriormente no âmbito das Chamadas do 

PROINFRA 

Adequação dos prazos de execução, do orçamento e cronogramas físico e de desembolso aos objetivos 

da proposta, com ênfase na apresentação de pro formas dos equipamentos e projeto preliminar ou projeto 

básico no caso de obras. 
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4 

4 

3 

CRITÉRIO PESO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CONSULTOR 
ESTABELECIMENTO DAS NOTAS 

Indicar claramente no subprojeto: 

 
-o quantitativo de bolsistas do CNPq 

 

-se o que esta sendo solicitado é condizente com qualificação da equipe 

 

-como a produção científica da equipe vincula-se à temática da proposta  

 

-como não bolsistas do CNPq que fazem parte da equipe vinculam-se à 

pesquisa e PG no âmbito da proposta 

 



Adequação do subprojeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 

expressa nos objetivos estratégicos inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Mérito e abrangência do subprojeto no contexto de CT&I, incluindo sua contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional/regional/local. 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) beneficiada(s) pela implantação da 

infraestrutura em cada subprojeto 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-graduação 

de cada subprojeto 

Qualificação dos cursos de pós-graduação vinculados ao subprojeto 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de pesquisa a serem implantados 

Desempenho da Instituição na execução dos projetos apoiados anteriormente no âmbito das Chamadas do 

PROINFRA 

Adequação dos prazos de execução, do orçamento e cronogramas físico e de desembolso aos objetivos 

da proposta, com ênfase na apresentação de pro formas dos equipamentos e projeto preliminar ou projeto 

básico no caso de obras. 
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3 

CRITÉRIO PESO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CONSULTOR 
ESTABELECIMENTO DAS NOTAS 



Adequação do subprojeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 

expressa nos objetivos estratégicos inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Mérito e abrangência do subprojeto no contexto de CT&I, incluindo sua contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional/regional/local. 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) beneficiada(s) pela implantação da 

infraestrutura em cada subprojeto 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-graduação 

de cada subprojeto 

Qualificação dos cursos de pós-graduação vinculados ao subprojeto 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de pesquisa a serem implantados 

Desempenho da Instituição na execução dos projetos apoiados anteriormente no âmbito das Chamadas do 

PROINFRA 

Adequação dos prazos de execução, do orçamento e cronogramas físico e de desembolso aos objetivos 

da proposta, com ênfase na apresentação de pro formas dos equipamentos e projeto preliminar ou projeto 

básico no caso de obras. 
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4 

4 

4 

3 

CRITÉRIO PESO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CONSULTOR 
ESTABELECIMENTO DAS NOTAS 

Indicar claramente a viabilidade, a relevância e a 

abrangência dos impactos esperados incluindo a 

relação com os objetivos da proposta e, quando for o 

caso, com o setor produtivo 



Adequação do subprojeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 

expressa nos objetivos estratégicos inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Mérito e abrangência do subprojeto no contexto de CT&I, incluindo sua contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional/regional/local. 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) beneficiada(s) pela implantação da 

infraestrutura em cada subprojeto 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-graduação 

de cada subprojeto 

Qualificação dos cursos de pós-graduação vinculados ao subprojeto 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de pesquisa a serem implantados 

Desempenho da Instituição na execução dos projetos apoiados anteriormente no âmbito das Chamadas do 

PROINFRA 

Adequação dos prazos de execução, do orçamento e cronogramas físico e de desembolso aos objetivos 

da proposta, com ênfase na apresentação de pro formas dos equipamentos e projeto preliminar ou projeto 

básico no caso de obras. 
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CRITÉRIO PESO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CONSULTOR 
ESTABELECIMENTO DAS NOTAS 



Adequação do subprojeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 

expressa nos objetivos estratégicos inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Mérito e abrangência do subprojeto no contexto de CT&I, incluindo sua contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional/regional/local. 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) beneficiada(s) pela implantação da 

infraestrutura em cada subprojeto 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-graduação 

de cada subprojeto 

Qualificação dos cursos de pós-graduação vinculados ao subprojeto 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de pesquisa a serem implantados 

Desempenho da Instituição na execução dos projetos apoiados anteriormente no âmbito das Chamadas do 

PROINFRA 

Adequação dos prazos de execução, do orçamento e cronogramas físico e de desembolso aos objetivos 

da proposta, com ênfase na apresentação de pro formas dos equipamentos e projeto preliminar ou projeto 

básico no caso de obras. 
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4 
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3 

CRITÉRIO PESO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CONSULTOR 
ESTABELECIMENTO DAS NOTAS 

Este quesito é pontuado pela própria FINEP 

considerando os conceitos CAPES dos cursos 

vinculados a um dado subprojeto. Contudo, cada 

proposta deve indicar claramente os conceitos dos 

cursos envolvidos  



Adequação do subprojeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 

expressa nos objetivos estratégicos inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Mérito e abrangência do subprojeto no contexto de CT&I, incluindo sua contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional/regional/local. 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) beneficiada(s) pela implantação da 

infraestrutura em cada subprojeto 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-graduação 

de cada subprojeto 

Qualificação dos cursos de pós-graduação vinculados ao subprojeto 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de pesquisa 

Desempenho da Instituição na execução dos projetos apoiados anteriormente no âmbito das Chamadas do 

PROINFRA 

Adequação dos prazos de execução, do orçamento e cronogramas físico e de desembolso aos objetivos 

da proposta, com ênfase na apresentação de pro formas dos equipamentos e projeto preliminar ou projeto 

básico no caso de obras. 
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CRITÉRIO PESO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CONSULTOR 
ESTABELECIMENTO DAS NOTAS 



Adequação do subprojeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 

expressa nos objetivos estratégicos inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Mérito e abrangência do subprojeto no contexto de CT&I, incluindo sua contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional/regional/local. 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) beneficiada(s) pela implantação da 

infraestrutura em cada subprojeto 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-graduação 

de cada subprojeto 

Qualificação dos cursos de pós-graduação vinculados ao subprojeto 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de pesquisa 

Desempenho da Instituição na execução dos projetos apoiados anteriormente no âmbito das Chamadas do 

PROINFRA 

Adequação dos prazos de execução, do orçamento e cronogramas físico e de desembolso aos objetivos 

da proposta, com ênfase na apresentação de pro formas dos equipamentos e projeto preliminar ou projeto 

básico no caso de obras. 
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CRITÉRIO PESO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CONSULTOR 
ESTABELECIMENTO DAS NOTAS 

Cada subprojeto deve indicar claramente o carater 

multiusuário dos itens solicitados. Isto aparece na 

indicação das áreas de pesquisa beneficiadas, no 

número de programas de PG envolvidos, em 

indicadores concretos do uso compartilhado de 

infraestrutura na temática da proposta, e ainda, como 

isto se relaciona com as prioridades institucionais. 



Adequação do subprojeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 

expressa nos objetivos estratégicos inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Mérito e abrangência do subprojeto no contexto de CT&I, incluindo sua contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional/regional/local. 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) beneficiada(s) pela implantação da 

infraestrutura em cada subprojeto 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-graduação 

de cada subprojeto 

Qualificação dos cursos de pós-graduação vinculados ao subprojeto 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de pesquisa 

Desempenho da Instituição na execução dos projetos apoiados anteriormente no âmbito das Chamadas do 

PROINFRA 

Adequação dos prazos de execução, do orçamento e cronogramas físico e de desembolso aos objetivos 

da proposta, com ênfase na apresentação de pro formas dos equipamentos e projeto preliminar ou projeto 

básico no caso de obras. 
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CRITÉRIO PESO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CONSULTOR 
ESTABELECIMENTO DAS NOTAS 



Adequação do subprojeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 

expressa nos objetivos estratégicos inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Mérito e abrangência do subprojeto no contexto de CT&I, incluindo sua contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional/regional/local. 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) beneficiada(s) pela implantação da 

infraestrutura em cada subprojeto 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-graduação 

de cada subprojeto 

Qualificação dos cursos de pós-graduação vinculados ao subprojeto 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de pesquisa 

Desempenho da Instituição na execução dos projetos apoiados anteriormente no âmbito das Chamadas do 

PROINFRA 

Adequação dos prazos de execução, do orçamento e cronogramas físico e de desembolso aos objetivos 

da proposta, com ênfase na apresentação de pro formas dos equipamentos e projeto preliminar ou projeto 

básico no caso de obras. 
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CRITÉRIO PESO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CONSULTOR 
ESTABELECIMENTO DAS NOTAS 

A equipe da FINEP pontua este item considerando a 

eficiência da instituição  na aplicação de recursos já 

concedidos. 



Adequação do subprojeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 

expressa nos objetivos estratégicos inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Mérito e abrangência do subprojeto no contexto de CT&I, incluindo sua contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional/regional/local. 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) beneficiada(s) pela implantação da 

infraestrutura em cada subprojeto 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-graduação 

de cada subprojeto 

Qualificação dos cursos de pós-graduação vinculados ao subprojeto 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de pesquisa 

Desempenho da Instituição na execução dos projetos apoiados anteriormente no âmbito das Chamadas do 

PROINFRA 

Adequação dos prazos de execução, do orçamento e cronogramas físico e de desembolso 

aos objetivos da proposta, com ênfase na apresentação de pro formas dos equipamentos e 

projeto preliminar ou projeto básico no caso de obras. 
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CRITÉRIO PESO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CONSULTOR 
ESTABELECIMENTO DAS NOTAS 



Adequação do subprojeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 

expressa nos objetivos estratégicos inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Mérito e abrangência do subprojeto no contexto de CT&I, incluindo sua contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional/regional/local. 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) beneficiada(s) pela implantação da 

infraestrutura em cada subprojeto 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-graduação 

de cada subprojeto 

Qualificação dos cursos de pós-graduação vinculados ao subprojeto 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de pesquisa 

Desempenho da Instituição na execução dos projetos apoiados anteriormente no âmbito das Chamadas do 

PROINFRA 

Adequação dos prazos de execução, do orçamento e cronogramas físico e de desembolso 

aos objetivos da proposta, com ênfase na apresentação de pro formas dos equipamentos e 

projeto preliminar ou projeto básico no caso de obras. 
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3 

CRITÉRIO PESO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CONSULTOR 
ESTABELECIMENTO DAS NOTAS 

A equipe da FINEP indica aos avaliadores se as 

proformas e projetos estão presentes nas propostas. 

Obs.: A não apresentação de proformas desclassifica a 

proposta (nota zero!!!) 

 

Aos avaliadores cabe pontuar sobre: 

 

-A razoabilidade do cronograma de desembolso 

-A coerência do cronograma físico 

-A coerência entre preços e especificações de 

equipamentos constantes nos subprojetos  



É obrigatória a apresentação das pro formas ou do orçamento obtido junto ao 

fabricante para todos os equipamentos importados e para os equipamentos 

nacionais de valor igual ou maior do que R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Os subprojetos deverão explicitar os investimentos em infraestrutura física de 

pesquisa que pretendem realizar, indicando as áreas de pesquisa a serem 

beneficiadas, justificando sua relevância e associando-as às prioridades 

institucionais. 

Para cada subprojeto deverão ser também claramente apresentadas na proposta 

as metas de implantação de infraestrutura física de pesquisa e os itens de 

orçamento solicitados. 

Nos casos de subprojetos que incluam solicitação de recursos para realização 

de obras e reformas deverá ser apresentado o projeto básico, ou na ausência 

deste, o projeto preliminar 

O projeto preliminar deve ser apresentado de forma clara e com o cronograma 

das atividades a serem desenvolvidas, em documentação anexa à proposta 

impressa 

Sublinhando alguns aspectos importantes.... 



5. Não mostrar o caráter multiusuário de equipamentos solicitados & encaminhar compras 

de equipamentos de pequeno porte 

Os sete pecados capitais – (além de não ler o EDITAL) 

2. Não apresentar proformas e projetos (construções/reformas) 

1. Não contextualizar a proposta no PDI da UFSM 

4. Não indicar claramente que o grupo proponente já trabalhava em conjunto 

3. Incluir nos projetos de obras espaços com “duplo sentido” ou  sem vinculação 

inequívoca com a pesquisa – o investimento da FINEP é só para PD&I    

7. Não apresentar de forma quantitativa a projeção de aumento na produtividade que se 

espera do investimento solicitado. Evite um texto que seja meramente uma carta de boas 

intenções!!! 

6. Não justificar a importância dos equipamentos solicitados e/ou obras para os objetivos 

da proposta   



CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA para PRPGP – formulário 

1. RESPEITE O NÚMERO DE CARACTERES DO FORMULÁRIO. 
 

Subsídios para proposta institucional: 
 
- Antecedentes: Histórico do grupo e dos PPGs envolvido, com ênfase na aplicação de 

recursos prévios da FINEP. 
- Diagnóstico: Situação atual do grupo e dos PPGs, indicando as competências e limitações 

da produção, com indicadores numéricos. 
 
Subprojeto (FOCO: pesquisa – artigos e produtos-processos  e PG –RH e articulação): 
 
- Objetivo: prover estrutura para – objetivo cientifico - 

- Contextualização do problema científico e das competências (indicadores: 
publicações) e articulação do grupo (ex. artigos em conjunto) apresentação dos 
objetivos de implantação de infra-estrutura e científicos, tendo como foco como a 
resolução de limitantes, com metas de produtividade e de interação (Conceito da 
Capes, etc...).  
 

- Os subprojetos que contemplem e/ou caracterizem prestação de serviço serão 
desclassificados, de acordo com os critérios da FINEP 

- ENSINO  NÃO É PRIORIDADE. 
 



CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA para PRPGP – formulário 

- Justificativa e Relevância: 
- PPG, desenvolvimento institucional 
- Científica 
- Equipamentos: COMO se insere na proposta e COMO irá contribuir para atingir as 

metas científicas.  
 

- Impactos previstos: 
- O que gerará, atingindo as metas. 

 
- Qualificação das PG envolvidas (articulação entre os PPGs): dados numéricos solicitados 

para o formulário. 
 

- Descrição dos equipamentos e obras  
- Obras:espaço para descrever (área física, em m2 de cada sala, ocupação (quem) e 

o quê, por quê, dentro das necessidades do projeto). A área deve ser para 
LABORATÓRIOS, gabinetes (poucos), e deve considerar o número de usuários do 
projeto, para evitar superdimensionamento da área ou justificativa inadequada.  
 

- Equipamentos: Grande porte e poucos em quantidade. Descrição completa, com 
os acessórios e proforma (obrigatória para itens de valor acima de 100 mil), 
SEMPRE. 

 



OBRIGADO!!!! 


