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1. APRESENTAÇÃO 

 

 A Universidade Federal do Paraná, por intermédio da Pró-Reitoria de 
Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN), com o apoio técnico do Comitê 

Gestor do Fundo de Desenvolvimento Acadêmico e da equipe da Coordenadoria 
de Planejamento Institucional (CPI/PROPLAN), torna público o Edital PROJETOS 

INDIVIDUAIS NO COMBATE a COVID-19, PROIND 2020, visando o suporte 
financeiro ao desenvolvimento, à implantação e à consolidação de Projetos de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação na UFPR no combate a pandemia da 
COVID-19 nas fases de desaceleração da curva de contágio e controle da 
pandemia, a partir das compreensões sobre sua interface nos âmbitos social, 

ambiental, educacional, comunicacional, biológico, econômico, jurídico e 
tecnológico, entre outras áreas. Em consonância com a sua missão de “fomentar, 

construir e disseminar o conhecimento, contribuindo de forma significativa para 
a construção de uma sociedade crítica, equânime e solidária”. 

 Todos os arquivos referentes ao Edital estão disponíveis no sítio eletrônico 
www.proplan.ufpr.br. 
  

2.   OBJETIVO 
 

 Conceder apoio financeiro aos projetos que estruturem ações para o 

atendimento das necessidades de combate a pandemia de Covid -19 nas fases 
de desaceleração e controle da pandemia. As propostas poderão ser em todas as 

áreas do conhecimento e deverão contemplar metas nas áreas do Ensino, da 
Pesquisa, da Extensão e da Inovação, priorizando a indissociabilidade entre elas 

e em consonância com o Plano de Desenvolvimento Instrucional (PDI 2017-2021).  
 

3.  ELEGIBILIDADE 
  

3.1 São elegíveis para apresentação de propostas os docentes e técnico-

administrativos da UFPR que componham o quadro permanente ativo da UFPR. 
 

3.2 São elegíveis as propostas que apresentarem ênfase no enfrentamento da 

Covid-19 em pelo menos uma das fases de desaceleração e controle da pandemia, 
de modo transversal e interdisciplinar. Ressalta-se que as ações emergenciais 

necessárias para a fase de aceleração epidemiológica já estão sendo financiadas 
por recursos liberados pelo Ministério da Educação, especificamente para o 

http://www.proplan.ufpr.br/


enfrentamento da Covid-19, a partir de prioridades elencadas e encaminhadas 
pelas Direções de cada Setor e Campus à Reitoria da UFPR. 

 
4.  CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA 

 
4.1.  O escopo do Edital PROIND 2020 abrange propostas com uma grande gama 
de frentes de atuação que visam ao atendimento das necessidades no combate 

a Covid-19, na contribuição de soluções aos seus problemas mais emergentes 
neste momento. 

 
4.2.1 As propostas inscritas serão únicas e individualizadas por proponente. 

Poderão ser montadas equipes de caráter multidisciplinar. Cada proponente 
poderá participar em somente uma proposta neste Edital. 

 
4.3. Cabe ao Coordenador efetuar a inscrição da proposta, providenciando o 
correto preenchimento e encaminhamento da documentação. 

  
4.4. O Coordenador deve estar com o currículo atualizado na Plataforma Lattes 

do CNPq no máximo 5 dias antes da inscrição. 
 

4.5.   A proposta deverá ser estruturada com Introdução colocando claramente 
os objetivos e a justificativa da proposta, metas a serem atingidas, equipe, 

instituições parceiras (se houver), cronograma de execução, itens solicitados e 
os respectivos recursos necessários e outros itens identificados nos arquivos de 
apoio apresentados em www.proplan.ufpr.br/portal/inscricoes/. As propostas não 

deverão exceder 20 páginas. Os itens da proposta aprovada firmar-se-ão como 
projetos a serem apoiados com recursos deste Edital. 

 
4.6.  Cada proposta poderá solicitar o valor máximo de R$ 50.000,00 

(Cinquenta mil reais); 

 

4.7. Cada proposta terá um prazo de 12 meses de execução a partir da data 
da sua implementação. 
 

 
5. RECURSOS 

 
 Os recursos disponibilizados na vigência deste Edital totalizam um 

montante de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) divididos em 
R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais) em custeio e 

R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) para capital. 

  

6.  DESPESAS APOIÁVEIS 
 
6.1. Serão apoiadas, em observância à legislação em vigor à época da 

aprovação do projeto, apenas as seguintes despesas: 
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6.1.1. Despesas de Capital: 
 a) despesas de capital se destinam eventualmente, a aquisição de 

equipamentos. 
 b) peças de reposição enquadradas como despesa de capital poderão ser 

pleiteadas neste edital. 
 6.1.2. Despesas de Custeio: 

a) despesas para a preservação, manutenção e reparo de equipamentos 

(reposição de peças e serviços de terceiros pessoa jurídica); 
 b) despesas acessórias com importação; 

 c) material de consumo (reagentes, vidrarias, componentes eletrônicos e 
 etc…); 

 d) bolsas para alunos de graduação no valor mensal de R$ 400,00 
 (quatrocentos reais); 

 e) bolsas para alunos de pós-graduação no valor mensal de R$ 800,00 
 (oitocentos reais). 
 

6.2. OBSERVAÇÕES 
 

• Na elaboração do orçamento deverá ser incluído o custo 
operacional da FUNPAR no percentual de 6,4 % do valor total a 

ser solicitado, não excedendo o teto da proposta estabelecido 
neste Edital. 

 

• Os alunos bolsistas deverão ser selecionados por edital próprio 
com ampla divulgação. 

 
7. INSCRIÇÕES 

 
 Os documentos obrigatórios para inscrições e salvos em arquivos pdf, 

incluem: 
a) Proposta do PROJETO ProInd 2020, modelo da proposta está 

disponível em http://www.proplan.ufpr.br/portal/inscricoes/ 
b) Orçamento dos itens de capital e de serviços de terceiros pessoa jurídica. 

   

7.1 OBSERVAÇÕES: 
• O preenchimento do Formulário de Inscrição, bem como a 

realização do processo de Inscrição on-line é de inteira 
responsabilidade do Coordenador da proposta. 

• Os Coordenadores de Propostas PROIND 2020 deverão ter um segundo 
responsável pelo Projeto caso necessitem se afastar intencionalmente ou 

compulsoriamente para que se cumpram os prazos e os requisitos 
identificados neste Edital. 

  

8. HOMOLOGAÇÃO, ANÁLISE TÉCNICA, CRITÉRIOS E SELEÇÃO 
 

8.1. HOMOLOGAÇÃO 
 

As propostas serão analisadas, na primeira etapa, pela equipe 
administrativa FDA/CPI/PROPLAN quanto à sua correta instrução documental.  

Não havendo conformidade, a Proposta não será homologada e não será 
encaminhada ao Comitê Gestor do FDA para análise e seleção. 

http://www.proplan.ufpr.br/portal/inscricoes/


8.2. ANÁLISE TÉCNICA 
 

 A análise técnica das propostas será realizada pelo Comitê Gestor do FDA, 
em reuniões virtuais. Serão consideradas aprovadas, habilitando-se quanto ao 

mérito para serem apoiadas pela PROPLAN, aquelas que forem julgadas como 
aderentes ao objetivo deste Edital. 
8.3.  CRITÉRIOS 

 
O Comitê Gestor analisará separadamente cada proposta, segundo os 

critérios, pontuações e ponderações abaixo: 
 

Critérios Pontuações Peso 
1- Mérito, abrangência e impactos do projeto no contexto dos 
Objetivos do Edital, incluindo sua contribuição para as 
necessidades emergenciais da sociedade, com particular ênfase 
nas fases de desaceleração e controle da pandemia de Covid-19 
de modo transversal e interdisciplinar. 

1-5 8 

2 – Articulação de propostas em redes internas e/ou com 
outras Universidades. 

1-5 6 

3 – Adesão de entidades público e privadas e terceiro setor ao 
projeto, preferencialmente com iniciativas já realizadas que 
possam ser comprovadas documentalmente. 

1-5 4 

4 - Qualificação do proponente com demonstrada experiência 
na área de conhecimento, vinculada ao tema proposto, através 
do seu Currículo Lattes. 

1-5 4 

5 - Adequação dos prazos de execução, do orçamento e 
cronogramas físicos e de desembolso aos objetivos da 
proposta, com ênfase na apresentação de proformas, 
orçamentos dos equipamentos. 

1-5 2 

 
Poderá ser atribuída a pontuação “zero” em caráter eliminatório e será atribuída 

caso o valor consolidado dos itens eliminados supere 50% do valor solicitado na 
proposta. 

 
8.4. SELEÇÃO 

  
 As propostas submetidas à análise técnica serão classificadas de forma 
decrescente considerando a média final de pontuação e serão selecionadas até o 

limite do recurso financeiro disponível para este Edital e constituirão projetos a 
serem executados. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



9. PRAZOS 
 

9.1. INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS 
 Período e horário limite para inscrições: 

 
Propostas: de 18/05/2020 até 01/06/2020, às 17 horas; 

 

 
9.2. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
 Os resultados serão divulgados no sítio www.proplan.ufpr.br até o dia 

22/06/2020. 
 

9.3.  FORMALIZAÇÃO DOS PROJETOS SELECIONADOS 
Os Coordenadores deverão formalizar os projetos em até 5 dias úteis da 

divulgação oficial dos resultados observando as regras estabelecidas na Instrução 

Normativa IN-03/2020 CPI/PROPLAN, que será disponibilizada no link: 
http://www.proplan.ufpr.br/portal/   

 
9.4. RECONSIDERAÇÃO 

 
O pedido de reconsideração do resultado poderá ser encaminhado pelo 

Coordenador da proposta por e-mail editaisfda@ufpr.br aos cuidados do Comitê 
Gestor FDA, em até 02 dias úteis após a divulgação dos Resultados. 
 

9.5  EXECUÇÃO DO PROJETO 
 

 Para as propostas aprovadas deverá ser observado as instruções contidas 
na Instrução Normativa IN-03/2020 CPI/PROPLAN. 

 
9.6 PRESTAÇÃO de CONTAS 

 
A prestação de contas financeiras será realizada pela FUNPAR. No entanto, 

a prestação de contas técnica é de responsabilidade do Coordenador do projeto. 

O coordenador terá até 30 dias corridos após o encerramento do Edital para 
enviar o relatório conforme descrito na IN 03/2020 CPI/PROPLAN. 

 
 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

• Ao se inscrever, o proponente aceita de forma irrestrita as condições 
contidas neste Edital. 

• Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Gestor do FDA. 
• Esclarecimento de dúvidas e orientações: editaisfda@ufpr.br 

 

Curitiba, 18 de Maio de 2020. 
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