
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


.\LOGOWhitebg.jpg
MOD.46.00
     Página  de 
Ficha de apresentação de projetos de investigação
..\..\..\..\LOGO\LOGOHorizontal.jpg
MOD.46.00
     Página  de 
Ficha de apresentação de projetos de investigação
1. Identificação do projeto
2. Instituições envolvidas
2.3 Instituição participante [incluir 1 campo por instituição participante]
(Instituição com número de identificação de pessoa coletiva)
2.4 Instituição participante (em português e inglês)
[incluir 1 campo por instituição participante] 
(descrição da atividade objetivos, atividades e missão, bem como da atividade científica da IP - máximo 1500 carateres em português e 1500 carateres em inglês)
3. Componente científica
3.2 Descrição técnica
3.2.3 Tarefas (em inglês) o que vai ser feito e os objetivos.
Designação da tarefa
Data início da atividade
Duração da tarefa
Investigadores afetos à tarefa
N.º horas de alocação de cada investigador
3.2.4 Calendarização e gestão do projeto
b) Lista de milestones (em inglês)
Milestone
Data
Descrição
Observações
c) Cronograma (em inglês)
Inclua um gráfico com a calendarização das tarefas, e com a indicação das datas das milestones. 
Acrescente tantos conjuntos quantos os necessários. Poderá ser elaborado um cronograma em excel com esta informação. 
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4. Equipa de investigação
4.1 Lista de membros (nome, função, grau académico, instituição)
Nome
Categoria
Grau
Percentagem/tempo
Instituição
Função
6. Indicadores previstos
6.1 Indicadores de realização
O número mínimo de indicadores previstos é 5. 
Ano
A - Publicações
Livros
Artigos em revistas internacionais
Artigos em revistas nacionais
B - Comunicações
Comunicações em encontros cientificos internacionais
Comunicações em encontros científicos nacionais
C - Relatórios
D - Organização de seminários e conferências
E - Formação avançada
Teses de doutoramento
Dissertações de mestrado
Outras
F - Modelos
6.2 Ações de divulgação da atividade científica (em inglês)
7. Orçamento
7.1 Orçamento por instituição participante (incluir 1 tabela por instituição)
Instituição:
Descritivo
1. Recursos humanos
2. Missões
Trabalho de campo
Participação em congressos EU
Participação em congressos fora EU
Participação em congressos PT
3. Consultores
4. Aquisição de bens e serviços
5. Equipamentos
6. Gastos Gerais
Total
7.2 Justificação de orçamento (em inglês)
8. Lista de entregáveis
Sistematizar a lista de documentos e resultados a desenvolver no âmbito do projeto. Organiza a informação por ano. Será incluídos dois tipos de entregáveis:
 
- De Reporting - Relatórios de processo (por tarefa), relatórios de resultado - técnicos e económicos (por ano) e relatório final.
 
- De Disseminação: artigos publicados, livros produzidos, material de divulgação criado, comunicações proferidas, eventos reaizados, entre outros.
N.º entrégável
Título do entregável
Data de entrega
Nível de disseminação1
Reporting
Disseminação
Data:
Rubrica
_________________________
1 Por favor, indicar nível de disseminação utilizando os seguintes códigos:
         PU = Público
         PP = Restringido a todos os participantes no projeto.
         RE = Restringido a um grupo específico do projeto.
         CO = Confidencial, de conhecimento apenas da entidade promotora. 
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