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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 
 

CÓDIGO: CIB657 

DISCIPLINA: Ferramentas em Ecologia da Conservação IV: Adequação de propostas para submissão para 
agências de fomento 

PRÉ-REQUISITOS: Ter projeto de pesquisa  

CARGA HORÁRIA TEÓRICA:  30 PRÁTICA:  30 TOTAL:  60 

CRÉDITO: TEÓRICA: 2 PRÁTICA: 1 TOTAL: 3 

PROFESSOR (A): Dra. Deborah Faria, Dra. Maíra Benchimol 

EMENTA: Adequação de propostas para submissão para agências de fomento 

OBJETIVOS: O objetivo desta disciplina é auxiliar o aluno com seu projeto de pesquisa já definido 
tecnicamente junto a sua comissão de orientação, a buscar diferentes fontes de recurso 
capazes de financiar parcial ou totalmente a execução de sua pesquisa. A partir de uma 
discussão do perfil do projeto será realizada uma busca por perfis específicos de 
financiadores potenciais. O aluno deverá avaliar a lista selecionada de agências levando em 
conta as necessidades do projeto e a capacidade do financiador em atender de maneira total 
ou parcial, levando em conta a elegibilidade de itens financiáveis, prazos e datas de 
submissão e aprovação, contrapartidas exigidas e produtos esperados. A partir desta seleção 
o aluno deverá formatar sua proposta de acordo com as exigências do financiado, adaptando 
seu projeto integral ou parcialmente para o fundo selecionado. 

METODOLOGIA: Discussão individual do perfil e produtos esperados do projeto de pesquisa 

Pesquisa e seleção de agências de fomento com perfil adequado aos produtos previstos no 
projeto de pesquisa 
Adequação do projeto de pesquisa para submissão para agência(s) de fomento selecionada(s) 

AVALIAÇÃO: Ao final da disciplina o aluno deverá apresentar a  

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO: 

 

- discussão do projeto de pesquisa 
- separação de produtos específicos previstos pelo projeto de pesquisa 
- pesquisa das agências de fomento, nacionais e internacionais 
- avaliação e seleção das agências de interesse 
-adequação do projeto de pesquisa às exigências das agências – preenchimento de 
formulários e busca de documentos adicionais 

REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS: 

FONTES DE PESQUISA 
http://ecologiauesc.com.br/page.php?l=br&p=31 
https://jabberwocky.weecology.org/2012/08/10/a-list-of-publicly-available-grant-proposals-
in-the-biological-sciences/ 
http://grantspace.org/tools/knowledge-base/Funding-Research/proposal-writing/grant-
proposals 
 http://brownecology.blogspot.com.br/p/sample-grant-proposal-1.html 
http://writingcenter.unc.edu/handouts/grant-proposals-or-give-me-the-money/ 
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