
ASSESSORIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - ASCIN/CNPq
COORDENAÇÃO DE COOPERAÇÃO BILATERAL

EDITAL CNPq nº 004/2007

Convênios Bilaterais

ROTEIRO
DETALHAMENTO DO PROJETO CONJUNTO 

 (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO CONFORME  ROTEIRO ABAIXO. O  NÃO PREENCHIMENTO DE 
ACORDO COM O ROTEIRO PROPOSTO IMPLICARÁ  NA  DESQUALIFICAÇÃO DA PROPOSTA).  

Nome do proponente:           
Título do Projeto:           
Instituição do proponente: 

1.Relevância do tema    (máximo de 1 página)  
Justificar o problema abordado e sua importância 
          

2. Estado-da-arte   (máximo de 1 página)  
Apresentar o contexto de desenvolvimento do projeto conjunto quanto aos aspectos técnico-científicos, ressaltando: trabalhos relevantes 
sobre o tema realizados no País e/ou no exterior; análise comparativa entre a situação atual e a situação pretendida quanto ao estágio de 
desenvolvimento científico-tecnológico do tema
          

3. Justificativa para a cooperação internacional    (máximo de 1 página)  
Descrever a inserção/interesse do projeto de pesquisa nos cenários nacional e internacional, justificando os benefícios mútuos desta 
cooperação.
          

4. Objetivos   (máximo de 1 página)  
Explicitar claramente o objetivo: geral e os específicos do projeto conjunto
Geral:           
Específico:           

1



5. Metodologia   (máximo de 1 página)  
Descrever os métodos que planeja utilizar para abordar os objetivos do projeto conjunto em C&T&I. 
            

6. Plano de trabalho     (máximo de 1 página)  
Descrever as etapas de execução do projeto 
            

7. Interação e qualificação das parcerias   (máximo de 1 página)  
Descrever a qualificação das equipes participantes em relação à  competência, titularidade e produção científica e tecnológica
          

8. Infra-estrutura disponível para realização do projeto conjunto  (máximo de 1 página)
Descrever a infra-estrutura existente: material permanente, equipamentos, instalações disponíveis para o projeto, contrapartida de infra-
estrutura das instituições estrangeiras.
          

9.Fontes de financiamento

10. Existência de financiamento de outras fontes e/ou contrapartida dos países envolvidos
 (máximo de 1 página)
Detalhar os aportes financeiros já aprovados para o projeto.
          

11. Resultados Esperados    (máximo de 1 página)  
Listar possíveis  resultados esperados do projeto.
          

12. Indicadores de avaliação e acompanhamento e produtos esperados

13. Informações complementares   (máximo de 1 página)  
Assinalar outros aspectos que sejam considerados relevantes para a avaliação do projeto conjunto que não estejam especificados nos 
itens anteriores.
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