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INFORMAÇÕES EXIGIDAS PARA ANÁLISE PROJETOS INSTITUCIONAIS - FAPEG 

Roteiro para a apresentação do projeto e formulários exigidos 
 
Projeto 
O Projeto de Pesquisa deve demonstrar claramente os desafios científicos, técnicos e de inovação 
a serem superados pela proposta, os meios e métodos para isso e a relevância dos resultados e 
impactos esperados para o avanço do conhecimento na área.  
 
Formatação 
Para facilitar a leitura pelos revisores o texto deve ser impresso com espaçamento 1.5 e tipo 
equivalente a Times New Roman 12 com margens de 3,5 cm à esquerda e 1,5 cm à direita. As 
figuras e tabelas, se houver, devem ter uma legenda explicativa e devem ser numeradas para 
serem referenciadas no texto.  
 
Roteiro  
 
1. DADOS INSTITUCIONAIS 
 
Antecedentes: Histórico da ICT, relativo especificamente ao objetivo da proposta. (Texto limitado a 
5.000 caracteres) 
 
Infraestrutura Física: Demonstrar a disponibilidade das instalações e equipamentos compatíveis com 
o objeto da proposta, no contexto da Chamada Pública, quando for o caso. (Texto limitado a 5.000 
caracteres) 
 
Pesquisa e Desenvolvimento: Descrever até 3 (três) atividades/projetos de P&D realizados na 
instituição executora nos últimos 5 (cinco) anos, destacando os resultados alcançados, tendo por 
base a linha temática proposta. (Texto limitado a 3.000 caracteres) 
 
Produção Científica e Tecnológica: Informar a produção científica e tecnológica dos últimos 5 anos 
associada às prioridades estabelecidas na proposta. Seguir padrão da Súmula Curricular, na medida 
do possível. (Texto limitado a 3.000 caracteres) 
 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO GERAL  
 
Título do Projeto: Adotar título que resuma o objetivo geral do projeto (Limite de 200 caracteres). 
 
Prazo (Meses): Até 60 meses (Limite de 2 caracteres). 
 
Área Geográfica de Execução: Informar a(s) localidade(s) onde serão realizadas as atividades do 
projeto. (Limite de 60 caracteres) 
 
Área / Subárea de Conhecimento/Objeto do Financiamento/Setor da Economia (CNAE): Consultar a 
tabela de indexação correspondente, descendo ao menor nível possível. É permitida a seleção de 
mais de uma opção, quando necessário, para caracterizar a abrangência disciplinar da proposta. 
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3. DADOS DO PROJETO 
 
Objetivo Geral (Objeto da Proposta): Sintetize a finalidade geral do projeto, não podendo a mesma 
ser alterada após sua contratação. (Texto limitado a 2.000 caracteres) 
 
Justificativa: Identificar até 3 (três) aspectos que destaquem a relevância da proposta apresentada, 
considerando seu grau de contribuição científico e tecnológico no contexto da Linha Temática e sua 
relação com o desenvolvimento socioeconômico no estado de Goiás. (Texto limitado a 5.000 
caracteres) 
 
Metodologia: Descrever detalhadamente a metodologia a ser adotada para a execução do projeto, 
não incluindo atividades meramente administrativas, de forma a permitir a avaliação das bases 
científicas, hipóteses e conclusões esperadas. Destacar quais aspectos metodológicos da pesquisa se 
diferenciam de outras já realizadas ou em andamento. (Texto limitado a 7.000 caracteres) 
 
Grau de desenvolvimento científico da pesquisa e sua aplicabilidade: Informar o estágio de 
maturação da pesquisa destacando as etapas já realizadas e a realizar, bem como a possibilidade 
concreta de sua aplicação, com estimativa de prazo. (Texto limitado a 6.000 caracteres) 
 
Mecanismos Gerenciais de Execução: Explicitar os instrumentos de planejamento e gestão das 
atividades de execução do projeto. (Texto limitado a 5.000 caracteres) 
 
Resultados Esperados: Especificar os resultados parciais e finais a serem obtidos com a execução do 
projeto. (Número livre de resultados e texto limitado a 250 caracteres / resultado) 
 
Descrição da Infraestrutura EXISTENTE e pretendida: Para os equipamentos e adaptações de 
instalações físicas previstos no projeto, deverão ser apresentadas informações suficientes para 
caracterizá-los da importância para o desenvolvimento das pesquisas. Também deverá ser 
demonstrada a ligação existente entre a obra de adaptação pretendida e o equipamento que se 
deseja adquirir, caso cabível. (Texto limitado a 5.000 caracteres) 
 
4. IMPACTOS PREVISTOS PELO PROJETO 
 
Impacto Tecnológico e científico: Descrever a expectativa de geração do conhecimento e formação 
de recursos humanos e o desenvolvimento tecnológico de produtos ou processos tendo por base a 
Linha Temática proposta.  (Texto limitado a 800 caracteres) 
 
Impacto Socioeconômico: Descrever a expectativa em termos da transferência dos resultados do 
projeto e sua incorporação pelos setores de produção industrial, serviços e governo, tais como 
redução de custos, investimentos e retorno financeiro, além da área social. (Texto limitado a 800 
caracteres) 
 
Impacto Ambiental (quando for o caso): Identificar impactos que a realização da pesquisa pode 
provocar no meio ambiente, no contexto da Linha Temática. (Texto limitado a 800 caracteres) 
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5. CRONOGRAMA FÍSICO  
 

Utilizar modelo disponível em: http://www.fapeg.go.gov.br/formularios/ 
 

6. EQUIPE EXECUTORA 
 
Resumo da Equipe Executora: Detalhar as competências existentes na equipe executora, compatíveis 
com a proposta e seus objetivos demonstrando, especialmente, a existência de pessoal adequado do 
quadro próprio da instituição executora principal em número e em qualificação. Apresentar 
conforme modelo de Súmula Curricular e Plano de Atividades, disponíveis em 
http://www.fapeg.go.gov.br/formularios/.  
 
Plano de Atividade para as Bolsas:  Para cada bolsa solicitada deverá ser apresentado, com a 
proposta inicial, um Plano de Atividades com até duas páginas. O Plano de Atividades deverá 
conter: Título, Resumo, Descrição dos Objetivos, Plano de Trabalho incluindo Metodologia e 
Cronograma de resultados previstos, justificativa para o nível da bolsa solicitada. Na análise do 
parecerista ad hoc, será avaliada a solicitação das bolsas à luz dos Planos de Atividades 
apresentados e sua aderência ao Projeto. 
 
7. ORÇAMENTO 
 
Utilizar modelo disponível em: http://www.fapeg.go.gov.br/formularios/ 
 
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
Poderão ser incluídas nesse campo informações de outros itens do formulário que necessitem de 
maior complementaridade, de modo a subsidiar o melhor entendimento dos que esteja sendo 
pretendido na proposta da Linha Temática escolhida. (Texto limitado a 8.000 caracteres) 
 
9. BIBLIOGRAFIA 
 
Liste as referências bibliográficas citadas nas seções anteriores. 
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