
EDITAL FLUXO PROGRAMADO 2021/2 
 
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 Fluxo Programado 2021/2, visando a consolidação de 
Projetos de Pesquisa e Extensão na UFPR. O Edital é regido pelas Resoluções 11/99-COPLAD, 
05/18-COUN e 12/2021- COUN. Todos os arquivos referentes ao Edital estão disponíveis no sítio 
eletrônico www.proplan.ufpr.br . 
 
2. OBJETIVO 

2.1 Conceder, mediante julgamento de proposta, computador de grande performance 
em apoio a projetos de pesquisa e/ou de extensão, visando a melhoria da qualidade  dessas 
atividades com interesse estratégico para a comunidade da UFPR, em consonância com o Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI UFPR 2022-2026). 

2.2 Os computadores possuem as seguintes configurações: COMPUTADOR DESKTOP 
COM PROCESSADOR CORE™ I7-10700 (8-CORE, CACHE DE 16MB, 2.9GHZ ATÉ 4.8GHZ); SISTEMA 
OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64-BITS; PLACA DE VÍDEO DEDICADA DE 4 GB GDDR6; 
MEMORIA RAM DE 16GB 2933MHZ, DDR4 EXPANSÃO 32GB; ARMAZENAMENTO DE 512GB SSD 
M.2 PCIE NVME; PORTAS: DISPLAYPORT /HDMI 2.0B/ DRIVE ÓPTICO; CARTÃO SD | HEADSET 
JACK | USB 3.1 |USB 3.1 TYPE-C | 7PORTAS DE ÁUDIO/RJ-45 10/100/1000. Inclui, também, 
monitor, teclado e mouse. 
 
3. ELEGIBILIDADE 

3.1 Serão elegíveis as propostas submetidas na forma exigida no item 4 por: 
3.1.1 Laboratórios de pesquisa preferencialmente multiusuários da UFPR que 

desenvolvam projetos de pesquisa. Entende-se por laboratório de pesquisa multiusuário aquele 
que dá apoio às atividades de pesquisa de interesse de mais de um grupo de pesquisa em 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, com registro de usuários. 

3.1.2 Laboratórios/programas/projetos de extensão preferencialmente multiusuários 
que desenvolvam projetos de extensão interdisciplinares. Entende-se por laboratórios ou 
espaços multiusuário de extensão aqueles que envolvam mais de um projeto/programa de 
extensão. Entende-se por programas ou projetos de extensão interdisciplinares aqueles que 
envolvam professores e/ou técnicos extensionistas de diferentes unidades da UFPR. 

3.1.3 Grupos de pesquisa comprovadamente emergentes, devidamente cadastrados no 
CNPq, que possuam ao menos um projeto de pesquisa em desenvolvimento e que comprovem 
a necessidade de utilização de um computador de alta performance. 
 
4. CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA 

4.1 O encaminhamento da proposta deverá ser feito por um servidor (docente ou 
técnico) do quadro permanente ativo da UFPR, via abertura de um Processo SEI específico.  

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

4.3 Cada proposta deverá contemplar a aquisição de apenas 1 (um) computador.  
4.4 Os proponentes devem demonstrar que o computador será utilizado em projeto de 

pesquisa cadastrado no Banco de Projetos de Pesquisa da UFPR conforme Instrução Normativa 
03/2018 – PRPPG/UFPR. 

4.5. Em caso de laboratórios, programas ou projetos de extensão, eles deverão estar em 
conformidade com a Resolução 57/19 CEPE/UFPR. 



4.6 Os interessados deverão se inscrever por meio do envio de um processo SEI à 
PROPLAN/CPI, devidamente instruído, sendo obrigatória a apresentação dos seguintes 
documentos: 

4.6.1 Anexo I – Roteiro Descritivo da Proposta em modelo PDF, devidamente 
assinado pelo proponente. 

4.6.2 Ata de plenária de Departamento ou do Programa de Pós-Graduação ou 
do Conselho Setorial ou, ainda, da Direção de Campus com a aprovação da proposta. Na 
apresentação da proposta se aceitará termo no formato ad referendum de aprovação 
ou ciência, por parte da Direção do Setor ou da Chefia de Departamento ou da 
Coordenação de Programa de Pós-Graduação. Para a retirada do material, no entanto, 
o responsável pela proposta contemplada anteriormente deverá ter juntado a Ata acima 
mencionada ao Processo SEI. 

4.6.3 O link para o arquivo contendo o Planejamento da unidade ao qual o 
laboratório ou o projeto/programa de extensão pertence.  

4.6.4 O link do Currículo Lattes atualizado do proponente. 4.6.5 Os anexos 
encontram-se disponíveis na página do edital (link) 

 
5. RECURSOS 

Para este edital serão concedidos até 47 (quarenta e sete) computadores de alta 
performance, conforme especificações contidas no item 2.2 deste edital. 
 
6. ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1 O Comitê Gestor analisará separadamente cada proposta, segundo os critérios, 
pontuações e ponderações descritas no quadro abaixo 
 

Critérios Notas Pesos 
1 - Equipe 
Qualificação, experiência e dedicação do coordenador do projeto, 
responsável pela operação e disponibilização do equipamento. Será 
considerada a produção a partir do início do ano de 2017. 

1-10 10 

2 - Relevância e necessidade do equipamento 
Relevância que o computador terá para o avanço das pesquisas e/ou 
atividades de extensão e razões e justificativas técnicas para que sua 
configuração tenha necessidade de ser de alta performance. 

1-10 20 

3 – Relevância da linha de pesquisa e/ou de extensão 
Aderência da linha de pesquisa e/ou de extensão na qual o equipamento 
é utilizado com os objetivos priorizados pelas Portarias Nº 1.122, de 19 
de março de 2020 e Nº 1.329 de 27 de março de 2020, ambas do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) (Artigo 2º e 
Parágrafo único). 

1-10 15 

4 - Utilização multiusuária do equipamento 
Nível de uso compartilhado do(s) equipamento(s): áreas/programas 
beneficiados e número de instituições e pessoas usuárias. 

1-10 15 

 
6.2 As propostas submetidas à análise técnica serão classificadas de forma decrescente 

considerando a média final de sua pontuação até o limite de 47 propostas. Em uma segunda 
análise serão selecionadas até o limite de três propostas por Setor ou Campi, número máximo 
de equipamentos a ser distribuídos para estas unidades como um todo (ou seja, incluindo 
Coordenações e/ou Departamento). 
 
7. CRONOGRAMA 



7.1 Cronograma do edital e futuras etapas:  
 

Descrição Prazos 
1 Divulgação do Edital Interno 07/02/2023 
2 Término da submissão das propostas 10/03/2023 (23h59min) 

3 Divulgação do resultado preliminar das propostas 
selecionadas 10/04/2023 

4 Prazo para interposição de recursos Até 
12/04/2023(23h59min) 

5 Divulgação do resultado final das propostas selecionadas 17/04/2023 

6 Início da distribuição dos computadores (todos já 
disponíveis) 18/04/2023 

 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 Ao se inscrever, o proponente aceita de forma irrestrita as condições contidas neste 
Edital. 
8.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Gestor. 
8.3 Esclarecimento de dúvidas e orientações: editaisfda2021@ufpr.br. 
 

Curitiba, 07 de fevereiro de 2023. 
 
  



Anexo I – Roteiro Descritivo da Proposta 
 

EDITAL FDA - FLUXO PROGRAMADO 2021/2 
 

Formulário de Inscrição 
 
 

Título do Laboratório e Projeto (de Pesquisa ou Extensão) 
 
 

Identificação 
Nome do Coordenador:       
Matrícula SIAPE:                                                              C.P.F: 
Data de Nascimento:  
Unidade de Lotação (Departamento/Setor/Campus): 
Telefone Funcional:                                                 Celular para contato:  
e-mail: 
 
Nome do Coordenador Substituto: 
Matrícula SIAPE:                                                               C.P.F: 
Unidade de Lotação (Departamento/Setor/Campus): 
Telefone Funcional:                                                 Celular para contato:  
e-mail: 
 

Natureza da proposta 
(   ) Pesquisa     ou    (   ) Extensão 
 

Unidade Solicitante 
Mencionar o nome da unidade interessada (Setor, Campi, Departamento, Coordenação de 
Curso de Graduação ou Coordenação de Programa de Pós-Graduação) 
 

URL da Unidade Responsável 
Link direto para o documento do Planejamento Tático/Operacional (ou Estratégico) ou 
endereço eletrônico da Unidade onde está contida a referida publicação. 
 

Local da instalação 
Mencionar o nome do laboratório e/ou endereço da sala onde estará instalado o computador 
 

Introdução 
Apresentar claramente a necessidade, indicando o que se pretende. Mencionar onde será 
instalado o equipamento caso a proposta seja aprovada. 
 
 
 



Objetivo(s) da Solicitação 
Descrever o objetivo principal da proposta e os objetivos específicos (se houver) e as 
justificativas da solicitação. 
 

Declaração 
Mencionar o título de pelo menos um projeto de pesquisa ou de extensão, em conformidade com 
o Banco de Projetos de Pesquisa da UFPR (Instrução Normativa 03/2018 –PRPPG) ou 
Resolução 57/19 – CEPE (no caso da Extensão), que esteja vinculado ao laboratório 
solicitante. 
 

Descritivo da Solicitação 
Mencionar a Equipe ou Grupo de Pesquisa ou Extensão 
Qualificação, experiência e dedicação do coordenador do projeto, responsável pela operação 
e disponibilização do equipamento. Será considerada a produção a partir do ano de 2017. 
Colocar link do Currículo Lattes do coordenador. 

Justificar relevância e necessidade do equipamento 
Relevância que o computador terá para o avanço das pesquisas e/ou atividades de extensão e 
razões e justificativas técnicas para que sua configuração tenha necessidade de ser de alta 
performance. 

Descrever a relevância da linha de pesquisa e/ou de extensão 
Aderência da linha de pesquisa e/ou de extensão na qual o equipamento será utilizado com os 
objetivos priorizados pelas Portarias Nº 1.122, de 19 de março de 2020 e Nº 1.329 de 27 de 
março de 2020, ambas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) (Artigo 2º e 
Parágrafo único). 

Mencionar a utilização multiusuária do equipamento 
Nível de uso compartilhado do(s) equipamento(s): áreas, projeto ou programas beneficiados 
e número de instituições e pessoas usuárias. 

 

Impactos Esperados 
Descrever quais serão os impactos, considerando os objetivos propostos e como isto 
repercutirá na UFPR. 
 
Obs:  

(a) o encaminhamento da proposta deverá ser via SEI, inserindo um memorando inicial e este 
formulário. O envio deverá ser feito para a caixa da PROPLAN/CPI; 

(b) ao encaminhar a Proposta pelo SEI, favor digitar o seguinte texto no item “Classificação por 
Assunto”: Edital FDA – Fluxo Programado 2021/2. 
 

 


