
 
 

INFORME DA PROPPG AOS LÍDERES DOS GRUPOS DE PESQUISA 

Prezado(a) lider, 

A PROPPG recorda aos líderes dos grupos de pesquisa que a data limite para a submissão na 
PLAFORMA FAPESC do projetos do grupo se encerra dia 08/12/2016. 

O projeto do grupo a ser submetido na PLATAFORMA FAPESC deve reunir e articular as pesquisas 
dos projetos dos diferentes pesquisadores, e que tenham sido aprovadas nas instâncias da UDESC 
e aprovados por ad hoc. Ao mesmo tempo a PROPPG informa que os conteúdos a ser preenchido 
estão descritos na própria plataforma e, em nada se diferenciam dos conteúdos que são 
pertinentes a qualquer projeto de pesquisa e presentes em formulários de agências de fomento. 

Para submeter o projeto do grupo  o líder deve acessar a PLATAFORMA FAPESC e preencher o 
formulário de submissão de proposta. Caso o líder não possua cadastro deverá realiza-lo para 
poder acessar a PALTAFORMA. 

É responsabilidade do líder buscar as informações na PLATAFORMA FAPESC e executar seu 
preenchimento, bem como ler e atender os critérios do edital (publicado na página da FAPESC) 
sobre os itens autorizados para gastos com os recursos financeiro máximo previsto com que o seu 
grupo foi contemplado. 

A PROPPG pede atenção dos líderes na leitura do Edital uma vez que o mesmo possui algumas 
modificações em relação ao anterior como a possibilidade de gasto com compra de passagens e 
inscrições para apresentação de trabalhos resultantes do projeto de pesquisa em congressos no 
território nacional , no limite de até 10% do valor recebido pelo grupo.   

A PROPPG ainda recorda que o líder deverá anexar em formato PDF os seguintes documentos, 
junto da submissão na PLAFORMA FAPESC: 

a)      Declaração expedida pela PROPPG informando o valor máximo previsto ao Grupo de pesquisa. 

b)      Projetos de pesquisa aprovados na UDESC dos docentes que participam do grupo e que foram 
avaliados por ad hoc. 

c)       Anexo 2 (firmado pela Direção de Pesquisa e Pós-graduação do Centro)  

 

A PROPPG não dará, por e-mail ou telefone, informações que estão disponíveis no edital e/ou 
na Plataforma FAPESC. 

 


