
Relatório de divulgação do Coordenador e Vice-Coordenador de Pesquisa do CCB para a comunidade 
docente do CCB referente à reunião da Câmara de Pesquisa da PROPESQ/UFSC, realizada no dia 

 19 de outubro de 2020. 
 
A saber: 
 
1) PAAP – Programa de Apoio a Atividades de Pesquisa 
Três docentes e um discente foram indicados para compor o comitê gestor do PAAP. O PAAP foi 
instituído em 31 de maio de 2016 e reúne recursos oriundos de “overheads” (~ 10%) de projetos 
financiados com recursos externos. A verba anual gira em torno de R$ 800.000 para contemplar 15 
centros (~ R$ 53.000 por centro). É gerenciada por um comitê gestor que determina a direção do 
investimento estratégico deste recurso. 
 
2) Edital “universal” específico entre FAPESC/UFSC (em desenvolvimento) 
Edital 01/Propesq/2020 

• Edital voltado a professores recém chegados à UFSC. O proponente deve ter ingressado na 
UFSC depois de 31/12/2013 (= nos últimos 7 anos). Apoio voltado a novos docentes. 

• O proponente deve estar registrado por pelo menos 6 meses a um grupo de pesquisa 
certificado da UFSC e do CNPq. 

• Recursos: 50% FAPESC / 50% UFSC, totalizando o valor esperado de R$ 1.200.000. Está 
prevista a contemplação de 48 projetos. 

• Orçamento máximo por projeto: ~R$ 25.000 / 2 anos de duração. 
• Cada centro terá um número pré-determinado de projetos que poderão ser aprovados (CCB: 

~4 projetos) 
• Os projetos competirão entre si e serão pré-selecionados internamente dentro de cada 

centro. 
• O projeto tem que ser inédito (não estar em andamento, nunca ter sido executado, nunca 

financiado, nunca registrado no SIGPEX). 
• O projeto deve ser registrado pela primeira vez no SIGPEX após 02 de janeiro de 2020. 
• O projeto deve estar voltado a resolução de problemas com aplicação em Santa Catarina. 
• É desejável a participação de outros setores da sociedade como empresas, ONGs, agências 

públicas municipais, estaduais, federais, através de cartas de anuência. 
• Aprovação dos projetos selecionados está prevista para março de 2021. 

 

 
 
 
3) 18a SEPEX - Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação, SEPEX em casa. 
Este ano a SEPEX será 100% virtual. 
 
 



4) Divulgação de indicadores da PROPESQ; 
A PROPESQ apresenta um novo portal de indicadores de pesquisa da UFSC desenvolvido por novo 
software encomendado pela própria PROPESQ. Apresenta relatórios de indicadores cruzando dados 
do Currículo Lattes e do SIGPEX. Acessem pelo link: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWYyNDRiZTctMzA5Zi00MzliLWIyOTItZjkxNWIxMjIwY2E4Ii
widCI6ImZhNzk1MzFjLThjZTUtNGJkMy05N2VlLTI0NWU2ZWUyNjZiOCJ9 
 
Destacamos algumas métricas (ver as duas tabelas abaixo). De acordo com dados de 2019 levantados 
pela PROPESQ, o CCB com seus 164 docentes é o segundo maior detentor de projetos de pesquisa 
ativos no SIGPEX com 335 projetos (= 2.04 projetos/docente), representando assim 10.41% de todos 
os projetos realizados na UFSC. Atrás do CCB vem apenas do CTC o qual possui 565 projetos e 392 
docentes (= 1.4 projetos/docente), totalizando 17.55% de todos os projetos realizados na UFSC. Em 
relação a obtenção de financiamento externo, o CCB com R$ 22.8 milhões fica em quarto lugar, atrás 
do CTC (R$ 278 milhões), CFM (R$ 23.8 milhões) e do Centro Tecnológico de Joinville (R$ 23.4 milhões). 
 
4.1 – Número de projetos de pesquisa por centro: 

 
 
  



4.2 – Recursos financeiros externos obtidos via projetos de pesquisa vigentes: 

 
 
5) Professores visitantes no SIGPEX 
Foi aprovado que professores visitantes (nacionais e internacionais) poderão registrar atividades de 
pesquisa e coordenar projetos de pesquisa no SIGPEX. A PROPESQ irá pedir a SETIC que estabeleça as 
novas permissões. 
 
6) Orientação aos docentes. 
Todos os projetos de pesquisa com financiamento externo, sobretudo com financiamento público, 
têm que ser registrados individualmente no SIGPEX. Isso é obrigatório e a UFSC é cobrada 
externamente pelas agências de controladoria federal (ex. AGU). 
 
7) Alterações no regimento interno de pesquisa do Departamento de Artes foi aprovado. 
 
8) Indicação de novos representantes da Câmara de Pesquisa no Conselho Universitário. 
Os professors Wagner Maurício Pachecoski e Diego Nunes que eram representantes titulares, 
terminaram seus respectivos mandatos. Em discussão seguido de votação, o professor Gustavo Jorge 
dos Santos (CCB/CFS) e a Profa. Roberta Pires de Oliveira (CCE/LLE) passaram a ser titulares. O 
professor Carlos F. Gurgel (CCB/BOT) passou a ser suplente da Profa. Roberta P. de Oliveira. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Prof. Fred Gurgel 
Prof. Gustavo dos Santos 
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