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(Fonte Sans Pro, tamanho 10) 
 

Programa de 

financiamento: 

Cooperação alemã-brasileira em pesquisa no setor de energia - NoPa 2.0/ 

cooperação nas áreas de hidrogênio verde/PtX, eletrificação direta e 

armazenamento de energia 

Meta(s) (Outcomes) do programa de apoio1: 
Os outcomes são predeterminados e não podem ser alterados 

Objetivo do programa 

(Outcome) 1: 

Resultados de pesquisas recém-desenvolvidas são aplicáveis e/ou resultados de 

pesquisas (existentes) foram transferidos para aplicações concretas e estão 

sendo cada vez mais utilizados. 

Objetivo do programa 
(Outcome) 2: 

Fortalecimento do desempenho científico e da capacidade inovadora dos 

parceiros de cooperação. 

Objetivo do programa 

(Outcome) 3: 
Fortalecimento da rede internacional e nacional de parceiros de cooperação e 

outros atores (institutos de pesquisa, autoridades brasileiras). 

Objetivo do programa 
(Outcome) 4: 

Aquisição de expertise em cooperação sustentável pelas universidades 

brasileiras e alemãs.  

Resultados (Outputs) das medidas/atividades do programa de financiamento2: 
Os outputs são predeterminados e não podem ser alterados 

Resultado (Output) 1: Foram iniciados e/ou aprofundados projetos e/ou atividades de cooperação em 

pesquisa Brasil-Alemanha orientadas para a aplicação no setor de energia nas 

áreas de hidrogênio verde/PtX, eletrificação direta e/ou armazenamento de 

energia 

Resultado (Output) 2: Estudantes brasileiros e alemães, bolsistas e/ou  

pesquisadores realizam seus  

estudos e pesquisas (de pós-graduação). 

Resultado (Output) 3: Os contatos entre as universidades e instituições envolvidas (institutos de 

pesquisa, autoridades brasileiras) são iniciados, ampliados e/ou consolidados. 

 

Informações gerais 

Descrição do projeto Especifique 

Candidatos 

Instituição 
Especifique 

Área organizacional Especifique 

Responsabilidade do 

projeto (PV) 
Digite nome e sobrenome 

Período de aprovação 

solicitado 

a partir de: especificar 

data 
No caso de um pedido 

de acompanhamento3:  

a partir de: especificar 

data 

 
1O projeto não precisa necessariamente se esforçar para atingir todas as metas do programa (Outcomes do programa de 

financiamento). "Programa de financiamento" e "programa" são usados como sinônimos. 
2 Apenas os resultados das medidas/atividades (Outcomes do programa de financiamento) relevantes para os objetivos do 

programa selecionado (Outputs do programa de financiamento) devem ser considerados. 
3 Candidatura posterior para um projeto em curso ou concluído do ano anterior no mesmo programa. 
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até: especificar data período de concessão 

anterior 

até: especificar data 

Parceiro de cooperação/ 

instituição parceira 

(nacional e estrangeira) 

Nome da instituição Nome do PV Especifique o país 

Financiamento paralelo e/ou aplicação paralela em outro programa do DAAD? sim ☐ não ☐ 

Se sim, qual? Especifique 

Financiamento(s) paralelo(s) e/ou candidatura paralela a outra organização 

financiadora? 
sim ☐ não ☐ 

Se sim, por qual? Especifique 

 

Breve descrição do projeto 

Descreva o projeto planejado (máx. uma página DIN A4). 

Especifique 

 

Objetivos do projeto, descrição detalhada do projeto e referência à lógica de impacto 

1. Nomeie os objetivos do projeto (Outcomes), que devem ser consistentes com os objetivos do programa 

acima (Outcomes), e descreva o projeto em termos de conteúdo técnico. Explique a lógica de impacto 

com a qual são alcançados os Outputs concretos desses objetivos (Outcomes) do projeto (produtos ou 

resultados das medidas/atividades)4.  

2. Aborde a relevância do seu projeto e certifique-se de que atendam todos os critério de seleção da 

estrutura de financiamento, que também estão listados aqui: 

(1) Preencha a relação do projeto com os objetivos do programa (de acordo com a estrutura de 

impacto), bem como planejamento orientado ao impacto com indicadores que atendem aos 

critérios SMART5. (peso 15%) 

(2) Necessidade das despesas para a implementação das medidas (você aborda este critério de 

seleção na seção "Planejamento de medidas/atividades"). (peso 10%) 

(3) Técnico – qualidade do conteúdo do aplicativo (peso 20%) 

✓ Combinação de vários tópicos de pesquisa: a proposta de projeto se refere a mais de um 

tópico de pesquisa 

✓ Potencial e relevância da inovação: a proposta inclui soluções inovadoras que sejam 

relevantes para o lado brasileiro e que tenham impacto positivo 

✓ Escalabilidade dos resultados pretendidos: a proposta inclui mecanismos e/ou estratégias 

para multiplicar os resultados (por exemplo, por meio de parcerias com fabricantes) 

✓ Os parceiros envolvidos no projeto coordenam-se entre si e contribuem para a viabilidade 

das medidas planejadas 

 
4 Para a definição de "Outcomes" e "Outputs", consulte "Diretrizes para planejamento e monitoramento de projetos 

orientados a impacto". 
5 Consulte "Diretrizes para planejamento e monitoramento de projetos orientados a impacto" Seção 2. 
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(4) Adequação profissional do candidato e da universidade parceira (peso 10%) 

(5) Experiência anterior do gerente de projeto com projetos em cooperação sustentável (peso 10%)  
✓ Consideração de gênero e diversidade: propostas de projetos de diversas equipes de projeto 

(de preferência com a participação de pelo menos 30% de mulheres), e equipes de projeto 

lideradas por mulheres terão preferência se a qualidade profissional for a mesma 

(6) Experiência do gestor de projeto na gestão de projetos internacionais (também no 

processamento financeiro dos projetos) (peso 5%) 

(7) Conhecimento de inglês dos parceiros de projeto alemão e brasileiro em nível científico (peso 

10%) 

(8) Viabilidade desses objetivos do projeto com as medidas planejadas no tempo planejado (peso 

20%) 

3. Se aplicável, descreva possíveis riscos em relação ao sucesso do projeto geral e como lidar com eles. 

Nota: 

As metas do projeto (Outcomes) e os resultados desejados (Outputs) das medidas/atividades do projeto 

devem ser consistentes com o planejamento do projeto orientado para o impacto na visão geral do 

planejamento do projeto tabelada.  

 

Especifique 

 

Planejamento de medidas/atividades  

Descrição das medidas/atividades  

Descreva as medidas/atividades previstas (observe o título "Medidas elegíveis para financiamento" no 

quadro de financiamento) e explique as despesas com material e pessoal necessárias. (Descreva as medidas 
de forma breve e concisa).  

Insira novas linhas de tabela para outras medidas/atividades planejadas. 

Aviso:  

As medidas/atividades devem ser consistentes com o planejamento do projeto orientado ao impacto na 

visão geral do planejamento do projeto tabelada. 

Título da 

medida/atividade 1: 
Especifique 

Descrição: Especifique 

Período Especifique 

Título da 

medida/atividade 2: 
Especifique 

Descrição: Especifique 

Período Especifique 

Título da 

medida/atividade 3: 
Especifique 

Descrição: Especifique 

Período Especifique 



 
 

 

Descrição do projeto 

 

Descrição do projeto com WoM – NoPa 2.0 – P31 – 09/2022 – V 3.0 Página 4 de 5 

 

Título da 

medida/atividade 4: 
Especifique 

Descrição: Especifique 

Período Especifique 

Título da 

medida/atividade 5: 
Especifique 

Descrição: Especifique 

Período Especifique 

Título da 

medida/atividade 6: 
Especifique 

Descrição: Especifique 

Período Especifique 

Título da 

medida/atividade 7: 
Especifique 

Descrição: Especifique 

Período Especifique 

Título da 

medida/atividade 8: 
Especifique 

Descrição: Especifique 

Período Especifique 

Título da 

medida/atividade 9: 
Especifique 

Descrição: Especifique 

Período Especifique 

Título da 

medida/atividade 10: 
Especifique 

Descrição: Especifique 

Período Especifique 

 

Notas sobre o plano de financiamento (opcional) 

Se necessário para compreensão, especifique os itens de receita e/ou despesa do plano de financiamento 

(máx. meia página A4).  

Especifique 

 

Efeitos sustentáveis e outras perspectivas 

Descreva como você gostaria de obter efeitos sustentáveis após o período de financiamento e as perspectivas 

adicionais para o projeto. Inclua fatores de risco e responsabilidades, bem como possíveis estratégias para 

lidar com isso. 
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Especifique 

 

Outras informações 

Papéis dos parceiros do projeto/parceiros de cooperação no projeto   
Liste quais parceiros de projeto na Alemanha e no exterior realizam quais tarefas do projeto. 

Especifique 

 

Honorários    
Explique para que finalidade e para quem (com função profissional/acadêmica) se destinam os honorários. 

Especifique 

 

Receitas/despesas não documentadas em caso de financiamento deficitário:  

explique as receitas/despesas que não são obrigatórias de acordo com o plano de financiamento em 

detalhes (explicação e cálculo do valor exato) 

Especifique 

 

 


