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VISUALIZAÇÃO DE DESPACHO
Processo

2013/07793-6

Linha de Fomento

Programas de Inovação Tecnológica / CEPID - Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão Chamada de Propostas (2013)

Situação

Em Execução

Vigência

01/07/2013 a 30/06/2018

Beneficiário

Edgar Dutra Zanotto

Responsável

Edgar Dutra Zanotto

Vínculo
Institucional do
Processo

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia/CCET/UFSCAR

Folha de Despacho
Datas do Despacho
Emitido em :

25/08/2017

Objetos de análise
Objeto de análise

Data de Submissão

Resultado

Relatório Científico 3

11/07/2016

Aprovado

Relatório Científico 4

07/07/2017

Aprovado

Observações / Transcrições / Frases
Observações ao Responsável
Comunicamos que os Relatórios Científicos relativos ao processo acima referido foram analisados pela assessoria
científica da FAPESP.
Para visualizar o parecer, por favor, acesse o Sistema SAGe (www.fapesp.br/sage), clique no menu Processos/Meus
Processos e em Mais Informações/Despachos.
Atenciosamente,
Carlos Henrique de Brito Cruz
Diretor Científico da FAPESP
Frases para o Responsável
Não há frases associadas.
Transcrição de Parecer para o Responsável
Parecer do Relatório Científico 3
-------------O projeto apresenta andamento no prazo previsto, tem gerado muitos resultados e um grande número de
publicações dos vários pesquisadores envolvidos (78 artigos em SCOPUS) em revistas de alto fator de impacto. Além
disso, foram solicitadas várias patentes no período de 2015 a 2016 (5) e várias orientações. São 6 pesquisadores
bolsistas de produtividade (nível 1) e dois bolsistas com nível 2. A produtividade resultante do projeto justifica o
investimento realizado.
-------------Por favor, analise os relatórios individuais sintéticos dos bolsistas de Treinamento Técnico, se houver
bolsistas deste tipo na equipe do projeto. Considere que a(s) bolsa(s) tem duas finalidades: treinamento e
aperfeiçoamento do bolsista e apoio às atividades científicas do projeto.
--------------
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Não foram encaminhados relatório de bolsistas de TT.
-------------Caso tenham sido concedidos recursos para participação em reuniões científicas, por favor, analise a
pertinência do trabalho apresentado.
-------------Os recursos do projeto foram bem aplicados em eventos de disseminaçãode ciência para a comunidade o que
merece destaque.
-------------Por favor, analise a aplicação dos recursos da Reserva Técnica.
-------------Analise os recursos sob responsabilidade exclusiva do Pesquisador Responsável pelo projeto.
-------------Analise a relevância da aplicação dos recursos da Reserva Técnica para o projeto de pesquisa.
[X] Os bens e serviços adquiridos foram muito importantes para o desenvolvimento do projeto.
[ ] Os bens e serviços adquiridos serviram para reforçar a infra-estrutura de pesquisa dos laboratórios ou centros
de pesquisa da equipe, mas só apoiaram indiretamente o desenvolvimento do projeto.
[ ] A relação entre as despesas onerando os recursos da Reserva Técnica e o desenvolvimento do projeto não foi
adequadamente explicada.
-------------Destaque as despesas sem compromisso aparente com o desenvolvimento do projeto.
Não há.
-------------Conclusão
O relatório deve ser aprovado e a equipe parabenizada pela alta produtividade apresentada, pela preocupação na
disseminação da ciência para os jovens e pela formação de um número alto de pesquisadores com suas dissertações e
teses defendidas.
--------------

Parecer do Relatório Científico 4
-------------O relatório científico mostra que o andamento do projeto está de acordo com a proposta e muito foi realizado no
período decorrido até o momento. Foram muitas publicações, orientações, transferências de tecnologia, cursos
proferidos, acordos de cooperação estabelecidos, os quais justificam o investimento realizado no projeto.
-------------Por favor, analise os relatórios individuais sintéticos dos bolsistas de Treinamento Técnico, se houver
bolsistas deste tipo na equipe do projeto. Considere que a(s) bolsa(s) tem duas finalidades: treinamento e
aperfeiçoamento do bolsista e apoio às atividades científicas do projeto.
-------------Não se aplica.
-------------Caso tenham sido concedidos recursos para participação em reuniões científicas, por favor, analise a
pertinência do trabalho apresentado.
-------------Foi observado que os recursos utilizados pelos participantes em reuniões científicas são referentes a trabalhos
pertinentes ao tema do projeto.
-------------Por favor, analise a aplicação dos recursos da Reserva Técnica.
-------------Analise os recursos sob responsabilidade exclusiva do Pesquisador Responsável pelo projeto.
-------------Analise a relevância da aplicação dos recursos da Reserva Técnica para o projeto de pesquisa.
[X] Os bens e serviços adquiridos foram muito importantes para o desenvolvimento do projeto.
[ ] Os bens e serviços adquiridos serviram para reforçar a infra-estrutura de pesquisa dos laboratórios ou centros
de pesquisa da equipe, mas só apoiaram indiretamente o desenvolvimento do projeto.
[ ] A relação entre as despesas onerando os recursos da Reserva Técnica e o desenvolvimento do projeto não foi
adequadamente explicada.
-------------Destaque as despesas sem compromisso aparente com o desenvolvimento do projeto.
-------------Conclusão

http://internet.caph.fapesp.br/SAGe_WEB/printDispatchExternal.do?method=prePrintDispatch&org.apache.struts.taglib.html.TOKEN=998710384…

2/3

25/08/2017

SAGe - Sistema de Apoio a Gestão

O projeto vem sendo conduzido com muita responsabilidade e eficiência havendo gerado conhecimento científico
comprovado pelo grande número de publicações em revistas internacionais, formado recursos humanos,
proporcionado cursos de divulgação da ciência para a comunidade, promovido interações entre centros de pesquisa de
renome internacional. Considero que o investimento no projeto foi muito bem justificado.
-------------Frases para Termo de Outorga
Não há frases associadas.

Relatório Científico 3 (Aprovado)
Compromisso

30/07/2016

Período Relacionado

30/04/2015 a 30/04/2016

Situação

Atendido

Relatório Científico 4 (Aprovado)
Compromisso

30/07/2017

Período Relacionado

30/04/2016 a 30/04/2017

Situação

Atendido
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