
 
 

Instrução Normativa IN-03/2020 CPI/PROPLAN 

 

A IN-03/2020 visa complementar as regras de funcionamento do 

Edital Projetos Individuais no Combate a Covid-19/2020. Neste documento 

está contido informações pertinentes a submissão das propostas, dos 

Coordenadores, da execução das propostas com o apoio da FUNPAR e da 

prestação de contas técnica. 

 

Da Proposta 

As propostas apresentadas deverão seguir rigorosamente as orientações do 

edital. 

As propostas deverão ser declaradas prioritariamente em uma das três 

modalidades: 

Modalidade 1 – Pesquisa, Inovação, Ensino de Pós-Graduação. 

Modalidade 2 – Ensino de Graduação, Ensino de Educação Profissional. 

Modalidade 3 – Extensão, Cultura. 

 

As propostas devem indicar claramente a localização do bem na qual o bem 

será instalado, assim como a localização do bem patrimoniado a ser 

consertado, por exemplo: Laboratório X no Departamento Y do Setor Z.   

Necessidades de adequação de espaço físico deverão ser encaminhadas 

com antecedência as autoridades responsáveis pelo espaço físico (Chefia 

de departamento e/ou Diretor de Setor). A Pró-Reitoria de Planejamento 

Orçamento e Finanças não poderá ser responsabilizada por atraso ou 

mesmo inexequibilidade dos projetos devido à impossibilidade de 

instalação de equipamentos ou situações similares que envolvam 

adequação do espaço físico previsto. 

 

 



 
 

Do Coordenador 

 

O Coordenador só poderá apresentar uma única proposta independente da 

modalidade escolhida. 

 

O Coordenador deverá se comprometer em fornecer todas as informações 

solicitadas em todas as etapas do projeto (encaminhamento da proposta, 

execução da proposta e na prestação de contas técnica). 

 

Das Bolsas  

  

As bolsas se destinam exclusivamente aos alunos de graduação e pós-
graduação com matrículas ativas na UFPR. 
A definição dos alunos deverá ser realização de edital específico de seleção 
dada ampla divulgação. 
O edital de seleção dos alunos só poderá ser aberto após a formalização da 
proposta junto a FUNPAR. 
Na elaboração do orçamento da proposta deve ser calculado o valor mensal 
vezes o número de meses de atuação do aluno, dentro do período de 
vigência do edital (doze meses a partir da formalização). 

Os editais terão um prazo mínimo para a definição dos alunos de duas 
semanas e no máximo um mês, a partir da formalização da proposta. 

Deverá ser encaminhado ao Coordenador do Convênio com a FUNPAR os 
seguintes dados dos alunos selecionados: 

⚫ Nome Completo, 
⚫ Registro de matrícula, 
⚫ CPF, 
⚫ Currículo Lattes (se houver). 

 

 

 



 
 

Da Execução da Proposta 

 

O Coordenador que tiver a proposta aprovada deverá acessar o site da 

FUNPAR e acessar os formulários a serem encaminhados, conforme a 

solicitação, no seguinte endereço http://www.funpar.ufpr.br/formularios/ 

 

No preenchimento dos formulários no local indicado para o nome do 

Coordenador, deverá ser colocado o nome do Coordenador do Convênio 

entre a UFPR e a FUNPAR para a gestão dos recursos do FDA. No caso será 

o nome do Prof. Ney Pereira Mattoso Filho. No campo destinado ao 

Solicitante deverá ser colocado o nome do Coordenador da proposta 

aprovada. 

Os formulários deverão ser preenchidos e assinados pelo Coordenador da 

proposta no campo de assinatura do Solicitante. O formulário deverá ser 

digitalizado e enviado para o e-mail editaisfda@ufpr.br, para o 

procedimento de assinatura do Coordenador do Convênio e posterior 

encaminho a FUNPAR. 

 

Da Prestação de Contas Técnica 

 

O relatório de prestação de contas técnica deverá conter um texto 

descrevendo o desempenho do projeto frente aos respectivos objetivos e 

como o apoio aprovado foi relevante para este desempenho. Mencionar 

também críticas e sugestões nas etapas de desenvolvimento da proposta 

(submissão, execução e prestação de contas). Conforme o caso, fotos dos 

bens instalados, dos produtos gerados e das atividades desenvolvidas 

deverão compor o relatório de prestação de contas técnica. 

 

Além do relatório de prestação de contas técnica, o Coordenador deverá 

responder ao questionário de satisfação do FDA. 
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