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SUGESTÃO DE DADOS PARA PREENCHIMENTO DO ANEXO II SAGe  

“Informação aprovada pela Instituição Sede sobre a infraestrutura Institucional”  

PARA SUBMISSÃO DE AUXÍLIOS E BOLSAS FAPESP 

Prezados,  
 

Buscando padronizar e esclarecer quanto ao preenchimento do Anexo II do SAGe “Informação 
aprovada pela Instituição Sede sobre a infraestrutura Institucional” para Submissão de Auxílios e 
Bolsas da FAPESP, apresento abaixo sugestão de dados para preenchimento do referido Anexo.  
 

Saliento que se trata de sugestão, cabendo ao docente/pesquisador adequar as respostas de 
acordo com a necessidade de cada projeto ou como julgar mais conveniente. 
 

Em caso de dúvidas, por gentileza, consultar o Apoio à Pesquisa por e-mail como é feito 
atualmente. 
 
Dados para Preenchimento – Anexo II – Pedido de Auxílios  
 
1 – Infraestrutura existente 
1.a) A Instituição Sede oferece serviços técnicos ou pessoal técnico de apoio ao projeto de pesquisa 
proposto? Em caso afirmativo, por favor, detalhe. 
 
Sugestão: Sim. O IMECC conta com diversos laboratórios de informática, uma área de suporte à 
videoconferências e às atividades técnico-científicas e também possui uma biblioteca com um 
acervo de mais de 65.000 exemplares. 
 
 
1.b) A Instituição Sede oferece serviços de administração e gestão de projetos (incluindo 
contabilidade, prestação de contas, compras, importações, preparação de propostas de 
financiamento, agendamento de reuniões, acompanhamento, supervisão de equipamentos, 
contatos com visitantes, representação em eventos, etc.)? Em caso afirmativo, por favor, detalhe. 
 
Sugestão: Sim. O IMECC possui uma área de Apoio à Pesquisa, EAIP-FAPESP, que realiza as 
prestações de contas dos auxílios e também auxilia os pesquisadores na gestão e 
acompanhamento dos saldos dos projetos. 
 
 
2 – Infraestrutura adicional 
2.a) Pessoal; 2.b) Instalações; 3.c) Serviços 
 
Sugestão: Não 
OBS.: a resposta para esses três itens costuma ser ‘não’. Contudo, cabe ao responsável pela 
submissão observar o que melhor se aplicaria para a execução plena do projeto. Caso a resposta 
seja ‘sim’, o docente/pesquisador deve detalhar o que será necessário para a execução do projeto 
no que se refere a cada item. 
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Dados para Preenchimento – Anexo II – Pedido de Bolsas  
 
1 – Infraestrutura existente 
1.a) A Instituição Sede oferece serviços técnicos ou pessoal técnico de apoio ao projeto de pesquisa 
proposto? Em caso afirmativo, por favor, detalhe. 
 
Sugestão: Sim. O IMECC conta com diversos laboratórios de informática, uma área de suporte à 
videoconferências e às atividades técnico-científicas e também possui uma biblioteca com um 
acervo de mais de 65.000 exemplares. 
 
 
1.b) A Instituição Sede oferece serviços de administração e gestão de projetos (incluindo 
contabilidade, prestação de contas, compras, importações, preparação de propostas de 
financiamento, agendamento de reuniões, acompanhamento, supervisão de equipamentos, 
contatos com visitantes, representação em eventos, etc.)? Em caso afirmativo, por favor, detalhe. 
 
Sugestão: Não. O serviço de prestação de contas é ofertado apenas para os auxílios, pois a área 
não consegue atender grandes demandas. 
 
OBS.: o fato de preencher ‘não’ no item 1.b não prejudicará a análise e/ou concessão da bolsa 
solicitada. Pois a Fapesp tem conhecimento das limitações de infraestrutura e de pessoal dos 
EAIP’s existentes. 
 
 
2 – Infraestrutura adicional 
2.a) Pessoal; 2.b) Instalações; 3.c) Serviços 
 
Sugestão: Não 
OBS.: a resposta para esses três itens costuma ser ‘não’. Contudo, cabe ao responsável pela 
submissão observar o que melhor se aplicaria para a execução plena do projeto. Caso a resposta 
seja ‘sim’, o docente/pesquisador deve detalhar o que será necessário para a execução do projeto 
no que se refere a cada item. 
 
 


