
Informativo sobre a Reunião da Câmara de Pesquisa realizada no dia 12 de abril de 2021. 
 
A saber: 
 
1. A ProPesq está recolhendo nomes para indicação ao Prêmio Conrado Wessel 
(www.fcw.org.br). Quem tiver sugestões, por favor encaminhá-las para a ProPesq pelo 
email: propesq@contato.ufsc.br 
 
2. A ProPesq está recolhendo indicação de docentes (~2-3 voluntários) para compor a 
comissão que auxiliará a PROPESQ na análise das obrigações da UFSC referente à 
regulamentação do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento 
Tradicional Associado (SISGEN) e a obrigatoriedade de os pesquisadores cadastrarem suas 
atividades de pesquisa. 
 
Links para mais esclarecimentos a respeito desse ponto: 
https://propesq.ufsc.br/sisgen-termo-de-compromisso-enviado-pela-reitoria/ 
https://propesq.ufsc.br/sisgen-alterna6va-para-regularizacao-de-a6vidades/ 
https://propesq.ufsc.br/sistema-nacional-de-gestao-do-patrimonio-gene6co-e-do-
conhecimento-tradicional- associado-sisgen/ 
 
3. A ProPesq está recolhendo ideias para a abertura de um novo edital interno de 
financiamento de pesquisa, similar ao Edital ProPesq/FAPESC 01/2020 que apoiou docents 
com menos de 7 anos na UFSC. Valor a ser financiado por projeto será semelhante do edital 
01/2020. Quem tiver sugestões, por favor encaminhá-las para a ProPesq pelo email: 
propesq@contato.ufsc.br 
 
4. A ProPesq está recolhendo informações sobre equipamentos e serviços de pesquisa 
desejados pelos docentes, departamentos e centros. Os departamentos devem produzir 
uma “wish-list” e encaminhá-la à ProPesq via direção de centro ou chefe de departamento. 
 
5. Informes importantes extraídos do relatório annual da ProPesq a ser publicado  
 

• Receitas Propesq 2020: 
 

 
 

• Despesas ProPesq 2020: 



 
 

• Evolução de docentes na UFSC que possuem bolsa de produtividade do CNPq: 

 
Obs: números de 2019 e 2020 nesta tabela estão desatualizados. Os totais de 2019 e 2020 
são 459 e 492, respectivamente. Todos as categorias de bolsas apresentaram aumento com 
exceção da 1C , SR (queda) e DT (sem mudança). 
 
Isso representa um aumento de 7.2% no número total de bolsista PQ na UFSC durante 2020. 
 

• A UFSC possui 669 grupos de pesquisa certificados no Diretório dos Grupos de 
Pesquisa no Brasil/CNPq. Deste 669 GP, 59 pertencem ao CCB. 

 
• Em 2020, 902 projetos de pesquisa foram iniciados na UFSC (= redução de 9.5% em 

relação a 2019). Destes 815 (90.3%) não possuem financiamento. Os 87 projetos que 
possuem financiamento aportaram R$ 56.066.485,73. Neste período, o CCB iniciou 
~81 novos projetos (= 8,98% de todos os novos projetos iniciados na UFSC em 2020), 
73 sem financiamento, 8 financiados com aporte total de R$5.434.162,80. 

 
• Em 2020, a UFSC teve 3357 projetos vigentes, dos quais 482 (14.3%) foram 

financiados, somando um aporte total de R$404.905.745,44. 
 
At.te, 
Prof. C. Fred. Gurgel e Prof. Gustavo J. Santos 
Coordenador e Vice-coordenador de Pesquisa do CCB" 


