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Obs. 1. O proponente deve seguir as orientações deste modelo de projeto de pesquisa, pois o mesmo será 
enviado para avaliação de assessores ad hoc. 
Obs. 2. O texto deve ser redigido de acordo com as seguintes orientações: 
Fonte: Arial Narrow; Tamanho: 11, espaço entre linhas: simples; Número máximo de páginas: 15 (incluindo esta) 
e tamanho máximo do arquivo 1Mb. 
Obs. 3. A não observância destas recomendações resultará na inabilitação da proposta. 
 
O Projeto de Pesquisa deve conter as seguintes informações (ver item 2.2 do REGULAMENTO): 
 
Titulo do Projeto:  
Nome do Coordenador:  
 
I. Resumo do Projeto de Pesquisa 
 
II. Introdução (apresentar o(s) problema(s) de natureza científica e/ou tecnológica e/ou cultural e/ou artística a 
ser(em) abordado(s) no projeto, o estado da arte e a contextualização da proposta) 
 
III. Objetivos (descrever os objetivos gerais e específicos da proposta) 
 
IV. Metas e Indicadores (descrever as metas a serem cumpridas na execução do projeto e os indicadores de 
alcance de metas – usar tabela abaixo, acrescentando quantas linhas forem necessárias) 

 

Metas Indicadores 

  

 
V. Materiais e Métodos (descrever a metodologia e os métodos a serem utilizados para o alcance dos 
objetivos) 
 
VI. Resultados esperados (descrever as principais contribuições científicas e/ou tecnológicas da proposta, bem 
como os resultados esperados em termos de formação de recursos humanos, artigos publicados, patentes ou 
outros produtos) 

 
 
VII. Orçamento Detalhado (deve estar em conformidade com a planilha de orçamento) 
 
VII.1. Recursos solicitados à FAPDF – Valor total solicitado à FAPDF:R$  
 
Detalhar os itens do orçamento, com descrição dos produtos, serviços e equipamentos, incluindo a justificativa. 
 
VII.2. Recursos da Contrapartida – no mínimo 10% do valor da proposta (não serão aceitas contrapartidas 
de bolsas e material permanente financiados com recursos da FAPDF) – Valor total da contrapartida: R$   
Detalhar os itens (p. ex. Bolsas, nome do bolsista e agência de fomento; Para equipamento dar o valor e a 
agência de fomento)  
(Obs. Caso recursos financeiros de outras fontes sejam aportados para o projeto, informar aqui a 
estimativa de recursos a serem aportados por eventuais parceiros públicos ou privados, parceiros do 
projeto) 

 
VIII. Atividades e Cronograma de atividades (descrever as atividades previstas e o cronograma de execução 
das mesmas) 
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IX. Potencial de nucleação de novos grupos de pesquisa (informar os nomes dos demais integrantes da 
equipe, suas titulações e os respectivos links para os currículos Lattes e sobre o potencial do projeto para a 
nucleação de novos grupos de pesquisa) 

 
X. Interesse e comprometimento de empresas com o escopo da proposta (se for o caso, informar o nome 
da empresa, área de atuação, e especificar o interesse da empresa na proposta, anexando, ao projeto, carta da 
empresa manifestando oficialmente esse interesse) 

 
XI. Parcerias e colaborações (nacionais e internacionais) (Indicar a existência de parcerias e colaborações 
existentes com outros centros de pesquisa dentro do escopo do projeto) 

 
XII.  Infraestrutura disponível (informar a infraestrutura efetivamente disponível para execução do projeto) 
 
X. Referências bibliográficas 
(Ex.: 1. Chavez, P.; Ducker, W.; Israelachvili, J.; Maxwell, K. Langmuir, 1996, 12, 4111- 4115.) 
inserir referências 

 
Data:______________ 
 
_________________________________ 
Assinatura do Coordenador 
 
Obs. Este documento, salvo em formato PDF, deve ser gravado em pen drive para entrega na FAPDF. 
Cópia impressa deste documento deve ser entregue junto com pen drive, conforme especificado no 
Edital. 


