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MEMORANDO CIRCULAR Nº 001/2014/PRPPG 

Pelotas, 04 de abril de 2014. 
 

AOS COORDENADORES DE PÓS-GRADUAÇÃO  

Assunto: CHAMADA INTERNA PRPPG/UFPel PARA ATENDIMENTO AO EDITAL CAPES nº 

11/2014 - PRÓ-EQUIPAMENTOS  

 

 

Prezados Coordenadore]s, 

 

Conforme informações prévias, a CAPES publicou o Edital Pró-Equipamentos nº 

11/2014, cujo objetivo é apoiar propostas para a aquisição de equipamentos, 

prioritariamente, de uso compartilhado, que contribuam para a melhoria da estrutura de 

pesquisa científica e tecnológica dos Programas de Pós-Graduação.  

Esta Pró-Reitoria elaborará o Projeto institucional com os subprojetos selecionados 

por uma Comissão Assessora. A seguir, encaminhamos orientações para os Programas que 

desejarem submeter subprojetos para a seleção.  

Em função da orientação da CAPES e da política da PRPPG, que está focada na 

maximização da captação de recursos no presente Edital, serão aceitos subprojetos 

propostos por DOIS OU MAIS PPGs. Os subprojetos poderão conter até quatro 

equipamentos, ficando livre a quantidade de unidades de cada equipamento. O valor total 

de cada subprojeto não deve ultrapassar o valor de R$ 44.000,00 por PPG participante 

(conforme a faixa de apoio estabelecida no item 2.2 do Edital CAPES nº 11/2014). Os 

equipamentos solicitados devem estar diretamente relacionados ao objetivo e às linhas de 

pesquisa dos programas de pós-graduação envolvidos no subprojeto. 

O coordenador do subprojeto não precisa ser, necessariamente, o coordenador do 

PPG. Para cada subprojeto poderá haver somente um coordenador.  

Orientações ao coordenador do subprojeto: 

O Edital da CAPES e as orientações para submissão dos subprojetos estão disponíveis 

no site da PRPPG (http://wp.ufpel.edu.br/prppg/). 

http://wp.ufpel.edu.br/prppg/
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 Nesse sentido, recomendamos: 

 1) Elaborar subprojeto, com no máximo 4 páginas, utilizando o formulário 

“SUBPROJETO”, disponível no site da PRPPG (http://wp.ufpel.edu.br/prppg/). No cômputo 

destas páginas, deverá estar incluída a “Planilha Equipe”, focalizada no item seguinte.  

 2) Preencher planilha com os integrantes da equipe, utilizando o formulário 

“PLANILHA EQUIPE”, disponível no site da PRPPG (http://wp.ufpel.edu.br/prppg/). Os 

componentes das equipes deverão ter currículo cadastrado e atualizado na Plataforma 

Lattes, disponível no endereço http://lattes.cnpq.br/. Os currículos Lattes NÃO deverão ser 

anexados à solicitação; 

 3) Elaborar carta-compromisso, tendo como referência o documento “CARTA 

COMPROMISSO, disponível no site da PRPPG (http://wp.ufpel.edu.br/prppg/); 

 4)  Elaborar a declaração de apoio dos Coordenadores dos programas envolvidos, 

conforme o documento “DECLARAÇÃO DE APOIO”, disponível no site da PRPPG 

(http://wp.ufpel.edu.br/prppg/); 

5) Preencher o documento “LISTA DE EQUIPAMENTOS”, disponível no site da PRPPG 

(http://wp.ufpel.edu.br/prppg/), com a relação dos equipamentos, especificando as 

prioridades, e as demais informações solicitadas. Anexar a este documento os três 

orçamentos para cada equipamento. Nos itens 1.5.2 e 1.5.3 do edital da CAPES encontram-

se especificadas, respectivamente, as despesas financiáveis e não- financiáveis. 

6) Providenciar ofício da coordenação do PPG de encaminhamento do subprojeto; 

 7) Toda a documentação especificada nos itens de 1 a 6, devidamente assinada, 

deverá ser encaminhada até as 18h do dia 16/04/2014, de acordo com o disposto a seguir:  

7.1) por email, em dois formatos, PDF e Word, para o endereço 

<proequipamentosufpel2014@gmail.com>; 

7.2) impressa, entregue diretamente na PRPPG. 

CRONOGRAMA:  

Atividades Datas 

Data limite para entrega dos subprojetos na PRPPG e via e-mail 16/04/2014 (18 horas) 

Avaliação de subprojetos pela Comissão Assessora 17 a 24/04/2014 

Elaboração do projeto institucional e envio a CAPES  25 a 30/04/2014  

http://wp.ufpel.edu.br/prppg/
http://wp.ufpel.edu.br/prppg/
http://lattes.cnpq.br/
http://wp.ufpel.edu.br/prppg/
http://wp.ufpel.edu.br/prppg/
http://wp.ufpel.edu.br/prppg/
mailto:proequipamentosufpel2014@gmail.com
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 De acordo com os termos do Edital nº 11/2014, a CAPES divulgará os resultados a 

partir do dia 02/06/2014, sendo previstos 10 dias para recursos. Logo após a divulgação do 

resultado final, a PRPPG enviará aos coordenadores dos subprojetos aprovados as 

orientações para a aquisição dos equipamentos. 

 

No intuito de objetivar o controle dos documentos a serem entregues na PRPPG e enviados 

via e-mail, destacamos a seguir um check list: 

-  Ofício de encaminhamento do PPG, direcionado à PPRPG; 

- Subprojeto de até 4 páginas1 (formulário padrão, não fazer folha de rosto); 

- Planilha dos integrantes da equipe (formulário padrão); 

-  Declaração de apoio dos PPGs envolvidos (formulário padrão); 

-  Carta-compromisso do Coordenador do subprojeto (formulário padrão); 

-  Orçamento e prioridade de aquisição dos equipamentos (formulário padrão). 

 

 Em caso de dúvidas, entrar em contato via e-mail: 

proequipamentosufpel2014@gmail.com  

 

 

Atenciosamente,  

 

 

Maria Cecília Lorea Leite 
Coordenadora do Departamento de Pós-Graduação 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação  
Universidade Federal de Pelotas 

 

Luciano Volcan Agostini 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Universidade Federal de Pelotas 

 

 
 
 
 

                                                 
1
 No cômputo dessas páginas deve ser incluída a PLANILHA EQUIPE. 

mailto:proequipamentosufpel2014@gmail.com


 

 

 

 
 
 
 
 


