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SECRETARIA GERAL DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO / APPG 
Sala 15 – Bloco PVA – 32795568 – pesquisa@univale.br 

EDITAL UNIVALE 053/2019 – SUBMISSÃO DE PROJETOS: ATÉ 30/09 
Horário de atendimento: de 09h às 11h30 e 13h30 às 17h30 

Título do projeto: 

 

 

Coordenador(a):  

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS: SIM 

Cópia impressa do projeto de pesquisa, que reflita originalidade, relevância, interdisciplinaridade, viabilidade 

técnica e científica, contendo indispensavelmente os seguintes itens:  

a) Folha de rosto com título, equipe de trabalho, linha de pesquisa, número de bolsas solicitadas; 

b) Resumo da proposta e palavras-chave; 

c) Corpo do projeto deverá conter: introdução; justificativa; objetivo(s) gerais e específicos; 

metodologia; possíveis impactos e produtos a serem gerados; cronograma de atividades; 

detalhamento das atribuições de cada membro da pesquisa; metas a serem alcançadas por 

semestre; exequibilidade técnica e econômica da proposta (recursos humanos, material de 

consumo e material permanente existentes); referências bibliográficas. 

 

Uma (01) via do Formulário 2 da UNIVALE – Resumo informativo do projeto VERSÃO 2019, devidamente 

preenchida e assinada, disponível no site da Univale: www.univale.br (Acadêmico/APPG). 
 

Uma (01) via do documento comprobatório da existência de recursos que garantam a execução da 

pesquisa, se houver. 
 

Uma (01) via do documento comprobatório de parcerias interinstitucionais firmadas em decorrência da 

realização da pesquisa, se houver (Termos, Declarações ou Acordos). 
 

Primeira folha do Currículo Lattes do coordenador e colaboradores do projeto (Plataforma Lattes do CNPq), 

com atualização de, no mínimo, um mês. 
 

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa ou protocolo de submissão à Plataforma Brasil, se necessário.  

Cópia do parecer do Colegiado do Curso de vínculo do coordenador do projeto (ver item 5.1.VI do Edital).  

PARA COORDENADORES DE PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO: Uma (01) via do Formulário Único da UNIVALE – 

Relatório Parcial/Final de Projetos de Pesquisa 
 

A versão eletrônica do Projeto submetido, do Formulário 2 e do Formulário Único – Relatório Parcial/Final de 

Projetos de Pesquisa, deverá ser enviada para o endereço eletrônico pesquisa@univale.br 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 A versão física do(s) projeto(s) não deve ser encadernada. 

 Conforme item 5.3 do Edital, não serão aceitas inscrições ou documentações enviadas fora do prazo 

determinado ou processos encaminhados com documentação incompleta. 

Outras observações: 
 
 

Responsável pela submissão:                                                                                                     Data: ___/___/___ 

Responsável pela conferência:                                                                                                  Data: ___/___/___ 

 

 

SECRETARIA GERAL DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO/APPG 
Sala 15 – Bloco PVA – 32795568 – pesquisa@univale.br 

PROTOCOLO DE SUBMISSÃO DE PROJETO DE PESQUISA – EDITAL 053/2019 

Título do projeto: 

 

 

Observações: 

 

 

Responsável pela conferência:                                                                                                  Data: ___/___/___ 

 

mailto:pesquisa@univale.br

