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A elaboração de projetos

• Qual o objetivo do edital? 

• O meu projeto está alinhado a este objetivo?
• PAPPE Integração

• TECNOVA







A elaboração de projetos

• Quais os requisitos para apresentação de propostas?

• Atendo aos critérios de elegibilidade estabelecidos no 
edital? 

• Edital PAPPE Integração:



• Edital TECNOVA:



A elaboração de projetos

• Atenção aos prazos do edital: submissão de propostas, 
resultados de enquadramento e seleção, interposição de 
recursos, apresentação de documentos

• Coerência da proposta: 

• Itens financiáveis e não financiáveis, contrapartida 
(mínima!)

• Como demonstrar coerência? 

Atenção aos critérios de avaliação de mérito



• Edital PAPPE Integração:



• Edital TECNOVA:



Fatores de sucesso –
Elaboração de projeto

• Objetivo do edital

• Elegibilidade

• Prazos

• Coerência da proposta



Gestão de projeto subvencionado

• Atenção para os termos do contrato de concessão de 
recursos: prazos, obrigações da contratada, relatórios 
técnicos e financeiros



Gestão de projeto subvencionado

• Adequação de Plano de Trabalho

Eventuais alterações no plano de trabalho 
contratado devem ser solicitadas à agência de 

fomento ANTES de incorporadas ao projeto



Gestão de projeto subvencionado

• Atenção para o Manual de Prestação de Contas e 
Aplicação de Recursos. 

Regras para:

• Realização de despesas

• Itens não financiáveis

• Fiscalização

• Prestação de Contas





Fatores de sucesso –
Gestão de projeto subvencionado

• Termos do contrato

• Adequação de Plano de Trabalho

• Manual de Prestação de Contas e Aplicação de Recursos



Fatores de sucesso na elaboração e 
gestão de projetos subvencionados 
de inovação

Perguntas?
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Obrigada!
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