
Formato da Proposta e Guia de Design1 

Pronto para montar a sua proposta? Antes de começar, certifique-se de que leu e compreendeu 

os termos e requisitos do concurso de fomento do qual irá participar.  

As propostas devem ser específicas, concisas e completas. Elas devem estar organizadas na 

ordem descrita abaixo. Além disso, respeite o limite de páginas estipulado para cada seção da 

proposta, visto que as páginas que excedam o limite não serão analisadas pelo Comitê de 

Revisão. 

Requisitos de Formato: 

● fonte Times New Roman, tamanho 12; 

● espaçamento simples com margens de 2,5 cm; 

● páginas numeradas consecutivamente; 

● máximo de 22 páginas. 

Folhas de Rosto (2 páginas) 

Folha de rosto (1 página) 

A folha de rosto deve ser uma única página com o título do projeto proposto e o nome oficial do 

candidato, bem como identificar claramente todas as partes envolvidas no projeto. A folha de 

rosto deve conter o contato principal da instituição candidata, incluindo o nome da pessoa, sua 

assinatura, título/cargo no departamento/unidade, endereço da instituição, número de telefone 

do escritório e endereço de e-mail.  

Resumo Executivo (2 páginas) 

Este é um resumo de como o projeto geral será coordenado. Não deve exceder duas páginas. 

1. Metas e objetivos do projeto; 

2. Principais atividades e resultados esperados e impacto; 

3. Investimentos de projetos e alocação de recursos; 

4. Cronograma do projeto. 

Índice (1 página) 

Em uma única página, liste todas as partes da proposta, incluindo anexos, indicando o número 

da página em que se encontram.  

                                                           
1 Este documento será somente entregue ao consórcio brasileiro, e não ao consórcio tcheco, uma vez que 

terá que preparar o documento de proposta em Comum da TA CR, que é obrigatório e obedece a uma 
estrutura diferente. 

 



Narrativa Técnica (até 12 páginas + MODELOS) 

Descrição do Projeto (5 páginas + Modelos) 

Esta seção deve descrever, em detalhes, o projeto de P&D bilateral proposto e como sua 

instituição e sua(s) instituição(ões) parceira(s) trabalharão em conjunto para coordenar e 

implementar o projeto e atingir suas metas e objetivos. 

● Apresente uma visão geral descritiva do projeto proposto: finalidades/objetivos do 

projeto, descrição da atividade de pesquisa e resultados esperados. Especificar os 

resultados esperados de cada participante; 

● Exponha claramente as metas, objetivos e atividades gerais necessários para atingir tais 

objetivos; 

● Organize os principais resultados a serem entregues em uma Estrutura Analítica de 

Projetos (EAP), a fim de dividir o trabalho em seções gerenciáveis. Use o modelo EAP;  

● Desenvolva cronogramas e gráficos de marcos usando Diagramas de Marcos e de Gantt;  

● Descreva o plano de implementação do resultado do projeto de P&D, como 

comercialização, utilização dos membros da indústria, etc.); 

● Descreva como o programa criará um valor econômico agregado para os dois países;  

● Relacione o projeto proposto aos esforços e iniciativas de internacionalização de sua 

instituição e de sua(s) instituição(ões) parceira(s).  

Recursos humanos e capacidade (1 página + modelos) 

● Explique os papéis e responsabilidades de todos os recursos humanos envolvidos no 

projeto, considerando todas as instituições. Use o modelo Papéis e Responsabilidades; 

● Explique como o programa aumentará a troca de conhecimento entre os pesquisadores 

das instituições dos dois países; 

● Relate o que a concessão do fomento permitirá que as instituições parceiras 

façam/alcancem que não seria possível sem ela. Discorra sobre como o fomento ajudará 

sua instituição e instituição(ões) parceira(s) a aproveitar oportunidades ou recursos 

disponíveis; 

● Preencha o modelo e descreva de modo geral como será a possível distribuição dos 

colaboradores. 

Perspectiva do Mercado (até 3 páginas) 

● Incluir uma análise crítica e resumida do mercado relevante para o setor do projeto, 

considerando atividades similares que estejam em andamento no respectivo segmento 

do mercado; 

● Explique o Nível de Prontidão Tecnológica (TRL) ao qual o projeto será direcionado e 

indique como você atenderá aos requisitos definidos pelo Convite de Apresentação de 

Propostas;2 

● A proposta deve resultar no desenvolvimento de um produto aperfeiçoado ou novo, ou 

um processo com aplicação industrial destinado à comercialização em mercados 

                                                           
2 A referência à classificação da Escala TRL é obrigatória apenas na parte brasileira.  



domésticos e/ou globais, incluindo projetos de prova de conceito para soluções 

baseadas em tecnologia; 

● O novo produto/processo deve ser inovador, ter potencial de mercado relevante, risco 

tecnológico e agregar valor às economias dos dois países; 

● O projeto deve demonstrar equilíbrio e complementaridade adequados entre os dois 

parceiros em relação às fases de P&D; 

● O projeto deve apresentar uma clara vantagem competitiva e proposição diferenciada 

de valor como resultado da cooperação entre os participantes dos dois países (aumento 

da base de conhecimento, acesso à infraestrutura de P&D, novos campos de aplicação 

etc.). 

 

Plano de Sustentabilidade (1 página + modelos) 

O incentivo destina-se a financiar o início de parcerias de longo prazo entre instituições 

parceiras; portanto, as propostas devem propor um Plano de Sustentabilidade para garantir a 

longevidade do projeto e a capacidade de gerar novos projetos e manter os benefícios das 

relações criadas.  

● Detalhe qualquer apoio institucional e/ou financeiro atual e futuro e recursos de sua 

instituição e instituição(ões) parceira(s) para o programa e parceria propostos; 

● Descreva o impacto potencial do projeto proposto em sua instituição e em 

instituição(ões) parceira(s); 

● Apresente as etapas e as atividades que ilustrem como sua instituição e sua(s) 

instituição(ões) parceira(s) darão continuidade ao projeto e/ou suas inovações após o 

término do período de fomento; 

● Inclua qualquer apoio e recursos adicionais da instituição, instituição(ões) parceira(s) 

e/ou outros parceiros externos, incluindo o setor privado; 

● Analise possíveis riscos e ameaças que possam afetar o sucesso do projeto e descreva 

possíveis medidas para evitá-los. Utilize o modelo de Análise de Risco;  

● Demonstre como será a integração de medidas de garantia da qualidade no ciclo do 

projeto. 

 

Orçamento (até 3 páginas) 

O orçamento não é incluído no limite de 10 páginas da narrativa técnica, porém, ele tem seu 

próprio limite de 3 páginas. A seção de orçamento deve conter os dois componentes abaixo. A 

não apresentação do resumo e da narrativa do orçamento no formato solicitado pode tornar 

sua inscrição inelegível. 

Resumo do orçamento 

O resumo é apresentado na forma de uma tabela, que descreve as estimativas de custo para o 

gerenciamento e a implementação de cada atividade do projeto.  O resumo deve conter o 

detalhamento e os cálculos dos itens e atividades do projeto, incluindo, entre outros: 



● colaboradores e consultores; 

● custos de viagem (por exemplo, voos, hotéis, transporte, refeições etc.); 

● uso, aluguel ou compra de equipamentos, software, instalações etc.; 

● custos indiretos/administrativos (o máximo permitido de custos indiretos cobrados 

para fomento é de 20%). 

 

Narrativa do Orçamento 

Esta seção é uma descrição e justificativa detalhadas de cada item de linha proposto na tabela 

do resumo. Consulte a Amostra Narrativa do Orçamento. 

● Descreva a relevância de itens e atividades para o projeto; 

● Identifique claramente a base de estimativa (ou seja, como os custos foram 

determinados de forma justa e razoável) para cada atividade e item de linha; 

● Inclua as fontes de financiamento para todos os itens de custo; 

● Como os DPI relacionados ao projeto serão tratados? Quem irá deter os DPI dos 

resultados do projeto? Descreva como os direitos de utilizar os resultados do projeto 

(tangíveis e intangíveis) serão usados. 

 

Anexos (até 5 páginas) 

Você pode anexar até 5 páginas de documentos de apoio como anexos, que devem incluir pelo 

menos o seguinte: 

Declaração Legal ( 1 página) 

As organizações listadas sob Parceiros do Consórcio abaixo (coletivamente denominadas 

“consórcio”) declaram e confirmam o seguinte:  

• o consórcio tem como objetivo colaborar com o projeto de P&D mencionado acima;  

• nenhuma organização do consórcio encontra-se em liquidação e insolvência, tampouco 

encontra-se em processo de insolvência de falência iminente; 

• nenhuma organização no consórcio encontra-se em dificuldades financeiras.  

Documentos que podem ajudar a detalhar o seu programa, tais como agenda/itinerário, 

ferramentas de avaliação, materiais de marketing etc., podem ser anexados também nesta 

parte. 

 

 

 



 

Critérios de Avaliação3 

As propostas apresentadas dentro do prazo estabelecido serão analisadas de acordo com as 

especificações descritas nos Regulamentos Comuns e nas orientações apresentadas nesta 

página. As inscrições serão avaliadas por um grupo de revisão independente. Todas as 

informações fornecidas nas propostas são confidenciais e não serão usadas para qualquer outro 

fim que não a avaliação. Os membros do Comitê de Avaliação estarão sujeitos a cláusulas de 

confidencialidade e ausência de conflito de interesse. 

Narrativa Técnica (80%) 

Resumo Executivo e Descrição do Projeto 

o Resumo executivo conciso 

o Metas e objetivos descritos 

o Descrição detalhada das principais atividades, incluindo viagens 

o Cronograma de atividades 

Plano de Sustentabilidade, Recursos Humanos e desenvolvimento das capacidades, 

Perspectiva de mercado e Informações Adicionais (estrutura de desenvolvimento e 

informações adicionais) 

o Garantia de qualidade e gestão de riscos 

o Longevidade 

o Análise de mercado 

o Planejamento detalhado de recursos e responsabilidades 

Orçamento (20%) 

A Proposta de Custo será avaliada quanto à eficácia e realidade dos custos 

propostos e em relação a como o orçamento está vinculado às atividades, 

objetivos, sustentabilidade e resultados refletidos na Narrativa Técnica. 

o Tabela de orçamento clara e detalhada 

o Narrativa descritiva com justificativa de todos os itens de custo 

 

                                                           
3 Solicitado somente para a parte brasileira.  


