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1 INTRODUÇÃO 

A finalidade deste documento é orientar o usuário quanto à utilização do Formulário de Projetos Chesf - 
FPC. Este documento possui uma descrição completa das funcionalidades do sistema e servirá de guia 
para sua utilização. 

2 COMO ESTÁ ORGANIZADO O MANUAL 

A seção 3 – Visão Geral do Processo, descreve de forma breve o processo para gestão de projetos de 
P&D. A seção 4 – Visão Geral do FPC, descreve de forma breve as principais funcionalidades do sistema. 
As seções seguintes descrevem detalhadamente as funcionalidades e demais opções do menu. 

3 VISÃO GERAL DO PROCESSO 

O Formulário de Projetos Chesf – FPC é um aplicativo disponibilizado pela Chesf para a elaboração de  
projetos de Pesquisa,Desenvolvimento e Inovação – P&D+I relativos às demandas tecnológicas divulgadas 
pela Chesf. 
 
As demandas tecnológicas são divulgadas no Portal Corporativo da Chesf e os interessados devem 
inicialmente enviar proposta de projeto que será avaliado pela Companhia. Os projetos aprovados é que 
passaram para a proxima fase de consolidação para posterior contratação. 
  
Será avaliado pela Chesf a coerência e a mantenabilidade das informações da proposta inicial do projeto 
durante todo o processo de submissão, consolidação e contratação.  
 
Após a contratação, o FPC será utilizado para acompanhamento do projeto através de envio de relatórios 
quadrimestrais e finais. 
 
Lembramos que, para o devido preenchimento da proposta do projeto, deverá ser consultado com atenção 
o documento da Chamada Pública de P&D da Chesf que contém toda orientação pertinente para 
formulação da proposta, bem como deve estar plenamente familirizado com a regulamentação do Programa 
de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL Vigente. As orientações deste manual não tem a finalidade de 
atualizar ou muito menos de alterar as orientações da Chamada Pública de P&D Chesf e da 
regulamentação do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL Vigente.  
 
Sabe-se que a formulação de uma boa proposta de projeto deve levar em consideração todas as expertises 
necessárias para o devido alcance dos objetivos pretendidos no projeto, seja dos objetivos principais como 
dos intermediários. A proposta deve estar totalmente alinhada com a Chamada Pública de P&D Chesf bem 
como todas as orientações da regulamentação do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL 
Vigente.  
 
Solicitamos que as entidades leiam atentamente a regulamentação do Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento da ANEEL Vigente para que possa preencher sua proposta de projeto visando atender 
todos os critérios para o desenvolvimento de projeto de P&D ANEEL. 
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4 VISÃO GERAL DO FPC 

Conforme descrito na seção anterior, o FPC é utilizado para a elaboração de projetos de P&D+I. Além 
disso, o FPC também é utilizado durante a execução dos projetos como ferramenta para dar apoio ao 
acompanhamento. 

5 CADASTRO DE PROJETO DETALHADO 

O objetivo desta seção é auxiliar o usuário no que se refere ao preenchimento do formulário de um 
projeto detalhado.  

As informações para preenchimento detalhado estarão organizadas de acordo com as seguintes 
subseções: 
 

 Identificação: nesta seção será descrito o preenchimento dos dados de identificação de um projeto 
detalhado; 

 Áreas: nesta seção será descrito o preenchimento dos dados das áreas de conhecimento relacionadas 
ao projeto detalhado; 

 Descrição: nesta seção será descrito o preenchimento dos dados de descrição de um projeto 
detalhado; 

 Riscos: nesta seção será descrito o preenchimento dos dados referente aos riscos identificados para o 
projeto detalhado; 

 Resultados: nesta seção será descrito o preenchimento dos resultados esperados para um projeto 
detalhado; 

 Entidades: nesta seção será descrito o preenchimento das entidades participantes de um projeto 
detalhado; 

 Etapas: nesta seção será descrito o preenchimento dos dados referente às etapas previstas para o 
projeto detalhado; 

 Recursos: nesta seção será descrito o preenchimento dos dados de recursos necessários para um 
projeto detalhado;  

 Equipe: nesta seção será descrito o preenchimento dos dados de equipe de um projeto detalhado; 
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Figura 1 – Tela Padrão de Um Cadastro de Projeto Detalhado 

5.1 Identificação 

Nesta tela o usuário deverá informar os dados de identificação de um projeto detalhado além do tema e 
subtemas relacionados. Os dados de identificação são: 

5.1.1 Aba Identificação 

Nesta aba deverão ser preenchidas as informações básicas da identificação do projeto.  
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Figura 2 – Cadastro de Projeto – Tela Identificação – Aba Identificação 

 
 
As seguintes informações deverão ser preenchidas pelo usuário: 
 

 Título do projeto: Descreve o título do projeto.  

 Página da internet: Deverá ser informado o link do site do projeto, caso exista a informação. 

 Duração em meses: Este campo descreve a duração esperada para o projeto. A duração máxima 
permitida para execução de um projeto deverá ser de até 60 meses, incluindo possíveis 
prorrogações, conforme Manual de P&D Aneel. 

 Ano de Início: Deverá ser informado o ano de início esperado para o projeto. 

 Mês de Início: Deverá ser informado o mês de início esperado para o projeto. 

 Avaliação inicial: Este campo é para utilização da Chesf.  

 Fase da Inovação: Este campo indica a fase de inovação que o projeto deverá ser considerado. Os 
seguintes valores podem ser informados: Cabeça de série, Desenvolvimento Experimental, Inserção 
no Mercado, Lote Pioneiro, Pesquisa Aplicada e Pesquisa Básica Dirigida. As fases são descritas a 
seguir: 

o Pesquisa Básica Dirigida: Fase teórica ou experimental destinado à busca de 
conhecimento sobre novos fenômenos, com vistas ao desenvolvimento de produtos e 
processos inovadores. Envolve a análise de propriedades, estruturas e conexões para 
formular ou comprovar hipóteses, teorias e leis. Dentre outros, podem ser considerados os 
seguintes aspectos:  

 Investigação de materiais, como supercondutores, novos isolantes e 
ferromagnéticos;  

 Síntese e caracterização de propriedades elétricas e morfológicas de polímeros 
condutores e luminescentes para aplicação tecnológica.  
 

o Pesquisa Aplicada: Fase destinada à aplicação de conhecimento adquirido, com vistas ao 
desenvolvimento ou aprimoramento de produtos e processos. Conduz à descoberta de 
aplicações do conhecimento advindo da pesquisa básica dirigida ou de novos métodos e 
maneiras de alcançar um objetivo específico. Envolve o conhecimento disponível e sua 
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aplicação na busca de oportunidades ou na solução de problemas e desafios. Exemplos de 
atividades nesta fase são:  

 Desenvolvimento de equipamentos, componentes e sistemas utilizando, por 
exemplo, supercondutores, materiais ferromagnéticos e novos isolantes;  

 Desenvolvimento de projetos ou protótipos de novos equipamentos para ensaios;  
 Desenvolvimento de projetos ou protótipos que incorporem novas funções;  
 Desenvolvimento de modelos de funções ou de processos em sistemas de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica;  
 Desenvolvimento de modelos digitais que representem situações reais. 

 
o Desenvolvimento Experimental: Fase sistemática, delineada a partir de conhecimento 

pré-existente, visando à comprovação ou à demonstração da viabilidade técnica ou 
funcional de novos produtos, processos, sistemas e serviços ou, ainda, o aperfeiçoamento 
do já produzido ou estabelecido. É, portanto, o processo de transformação ou refinamento 
de conhecimento advindo da pesquisa básica ou aplicada em programas operacionais, 
incluindo projetos de demonstração e testes, para posterior aplicação comercial. São 
exemplos de atividades desta fase:  

 Desenvolvimento de software para aplicação no setor de energia elétrica;  
 Desenvolvimento de equipamentos (protótipos), processos e sistemas;  
 Aperfeiçoamentos graduais em produto, processo, ou serviço existentes;  
 Implantação de projeto-piloto de geração ou substituição de energia elétrica (célula 

combustível, eólica, biomassa, solar, etc.), que incorporem novos processos ou 
funções. 
 

o Cabeça de série: Fase que considera aspectos relativos ao aperfeiçoamento de protótipo 
obtido em projeto de P&D anterior. Procura-se, assim, melhorar o desenho e as 
especificações do protótipo para eliminar peças e componentes com dificuldade de 
reprodução em larga escala. Definem-se também as características básicas da linha de 
produção e do produto. 
 

o Lote Pioneiro: Fase que considera aspectos relativos à produção em “escala piloto” de 
cabeça de série desenvolvida em projeto de P&D anterior. Nessa fase realiza-se uma 
primeira fabricação, em “escala piloto”, para ensaios de validação, análise de custos e 
refino do projeto, com vistas à produção industrial e/ou à comercialização.  

 
o Inserção no Mercado: Fase que encerra a cadeia da inovação e busca a difusão no setor 

elétrico dos resultados obtidos. São previstas as seguintes atividades: estudos 
mercadológicos, material de divulgação, registro de patentes, viagens, diárias e serviços 
jurídicos. 

 

 Segmento: Este campo indica o segmento tecnológico para o qual o projeto será submetido. Deve 
estar de acordo com o segmento tecnológico definido para demanda tecnológica. Os seguintes 
segmentos poderão ser informados: 

o Comercialização 
o Distribuição 
o Geração 
o Transmissão 

5.1.2 Aba Tema 

Nesta aba o usuário deverá informar os temas e subtemas que relacionados ao projeto. 
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Figura 3 – Cadastro de Projeto – Tela Identificação – Aba Tema 

 
 
As seguintes informações deverão ser preenchidas: 
 

 Tema: Indica o tema que o projeto melhor de enquadra. Os temas e subtemas são divulgados pela 
ANEEL e indicam os temas de interesse para investimentos em projetos de P&D que expressam os 
principais desafios tecnológicos e prioridades do Setor Elétrico Brasileiro. Todo projeto deve ser 
enquadrado em um tema e subtema. Os temas não são excludentes, o que torna possível a um 
projeto se enquadrar em mais de um tema, devendo neste caso optar por enquadra o projeto no 
tema predominante. Importante informar que o projeto poderá se enquadrar em outro tema que não 
os disponibilizados no formulário. 

 Subtema: Indica o(s) subtema(s) que o projeto se enquadra. É permitido o usuário informar mais de 
um subtema para o projeto, devendo neste caso indicar o subtema principal.  

 

5.1.3 Aba Palavra-chave 

Nesta aba o usuário deverá informar as palavras-chave para o projeto. 
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Figura 4 – Cadastro de Projeto – Tela Identificação – Aba Palavra-Chave 

 
O usuário deverá informar no mínimo três palavras-chave para o projeto. 
 
Após preenchimento de todas as abas, deve-se confirmar a digitação clicando no botão “Confirmar” (canto 
inferior direito). 

5.2 Áreas 

 

Figura 5 – Cadastro de Projeto – Tela Áreas 
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Nesta tela deverão ser informadas as áreas de conhecimento relacionadas ao projeto. Cada área de 
conhecimento possui suas subáreas associadas. As áreas de conhecimento foram classificadas conforme a 
listagem abaixo: 
 

Áreas de Conhecimento 

Ciências Agrárias 

Ciências Biológicas 

Ciências Exatas e da Terra 

Ciências Humanas 

Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências da Saúde 

Engenharia 

Linguística, Letras e Artes 

Outros 

Tabela 1 – Áreas de conhecimento 

 

 

Figura 6 – Cadastro de Projeto – Tela Áreas – Consultar Áreas de Conhecimento 

 

5.2.1 Incluir Área 

Para incluir uma área, o usuário deverá pressionar o botão “Inserir” (canto inferior direito). Na próxima tela, o 
usuário seleciona a área que deseja adicionar ao projeto, e indica se a área a ser adicionada é a área de 
conhecimento predominante. Em seguida pressiona o botão “Confirmar” (canto inferior direito). 
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Figura 7 – Cadastro de Projeto – Tela Áreas – Inserir Área de Conhecimento 

 

5.2.2 Pesquisar Área 

Nesta seção o usuário poderá pesquisar uma área para selecionar ao projeto. Para pesquisar uma área, o 
usuário deverá informar o nome da área no campo “Pesquisa” e pressionar o botão “Pesquisar”.  
 
O FPC exibirá o resultado no campo “Resultados da Pesquisa”. Caso o usuário queira associar área exibida 
no resultado da pesquisa, basta selecionar a área desejada no campo Resultados da Pesquisa e em 
seguida pressionar o botão “Confirmar” (canto inferior direito). 
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Figura 8 – Cadastro de Projeto – Tela Áreas – Pesquisar Área de Conhecimento 

 

5.2.3 Excluir Área 

Para excluir uma área, o usuário deverá selecionar a área que deseja excluir e pressionar o botão “Excluir” 
(canto inferior direito). O FPC exibirá uma mensagem de confirmação de exclusão. Após o usuário confirmar 
a exclusão da área, o FPC exclui do projeto a área selecionada. 



 

Manual do Usuário  

 

 
FPC - Formulário de Projetos Chesf - FPC  Pág. 16 de 73 

 
 

 

Figura 9 – Cadastro de Projeto – Tela Áreas – Excluir Área de Conhecimento 

 
Após preenchimento de todas as informações, ou após a Inclusão, Alteração ou Exclusão de uma área, 
deve-se confirmar a operação clicando no botão “Confirmar” (canto inferior direito). 
 

5.3 Descrição 

Nesta tela o usuário deverá informar: motivação, originalidade, aplicabilidade, relevância, metodologia, 
viabilidade econômica e pesquisas correlatas do projeto. Os campos deverão ser preenchidos de forma 
clara e objetiva.  
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Figura 10 – Cadastro de Projeto – Tela Descrição 

 

5.3.1 Aba Motivação 

Nesta aba está disponível para preenchimento o campo Motivação: descrição, sucinta, das justificativas 
para proposição do projeto. Identificar, se houver alternativa de alto custo similar (até 1.000 caracteres). 
 

 

Figura 11 – Cadastro de Projeto – Tela Descrição - Aba Motivação 
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5.3.2 Aba Originalidade 

Nesta aba está disponível para preenchimento o campo Originalidade - Descrição da originalidade do 
produto principal do projeto, em relação ao estado da arte, com foco no setor elétrico brasileiro. O texto 
pode descrever o problema a ser solucionado e a ausência ou o custo elevado de solução disponível no 
mercado, quando pertinente. Pode descrer os desafios e os avanços propostos, em termos científicos e/ou 
tecnológicos, considerando-se o produto principal do projeto. A descrição deste campo deverá estar 
fundamentada com o estado da arte do que se pretende desenvolver que deverá estar listadas na aba 
Pesquisas Correlatas (item 5.3.6 - Aba Pesquisas Correlatas). O texto deste campo deve ter no máximo 
2.000 caracteres. 
 

 

Figura 12 – Cadastro de Projeto – Tela Descrição - Aba Originalidade 

 

5.3.3 Aba Aplicabilidade 

Nesta aba está disponível para preenchimento o campo Aplicabilidade - Descrição do âmbito (entidade 
executora, empresa de energia elétrica ou setor elétrico) e abrangência (área, segmento, classe e numero 
de consumidores, etc.) de aplicação do produto principal do projeto. A aplicabilidade avalia o potencial de 
aplicação do produto ou técnica desenvolvida, fundamentada na abrangência e nos testes de 
funcionalidade, tendo como referência a fase da cadeia da inovação da pesquisa e possíveis restrições de 
utilização. (até 1.000 caracteres).  
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Figura 13 – Cadastro de Projeto – Tela Descrição - Aba Aplicabilidade 

 
 

5.3.4 Aba Relevância 

Nesta aba está disponível para preenchimento o campo Relevância: descrição da relevância do produto 
para as entidades participantes do projeto e o setor elétrico brasileiro. Neste campo devem-se descrever as 
contribuições ou impactos do projeto em termos científicos (capacitação profissional: cursos de Pós-
Graduação), tecnológicos (produção técnico-ciêntifica, apoio à infraestrutura, propriedade intelectual), 
econômicos e socioambientais, incluindo todos os resultados do projeto (até 1.000 caracteres).  
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Figura 14 – Cadastro de Projeto – Tela Descrição - Aba Relevância 

 
 

5.3.5 Aba Viabilidade Econômica 

Nesta aba está disponível para preenchimento o campo Viabilidade econômica: descrição do estudo de 
viabilidade econômica do projeto. Ressalte-se que este estudo deve ser incluído independentemente do 
valor do projeto. Neste estudo deve-se estimar, de forma claramente quantificável, o retorno a se conseguir 
com o investimento proposto. Podem ser utilizados conceitos variados para este Estudo de Viabilidade 
Econômica – EVE: como Valor Presente Líquido - VPL, Taxa Interna de Retorno - TIR, Tempo de Retorno 
do Investimento - pay back, etc. 

 
Este estudo deve ser pautado com fins de estimar ganhos para a Empresa advindos da implantação dos 
resultados do projeto, ou conforme o caso, para os consumidores: impacto na tarifa ou nas atividades 
desenvolvidas pelos consumidores, por exemplo. Para a Empresa podemos citar alguns parâmetros para a 
avaliação do impacto econômico: aumento da produtividade; qualidade do fornecimento; gestão de ativos; 
perdas não técnicas; mercado e eficiência energética (do lado da oferta e da demanda). Poderão ser 
utilizados outros parâmetros que julgar conveniente, desde que apresentado o respectivo benefício 
econômico. 
 
Na impossibilidade de descrição e mensuração dos benefícios econômicos, notadamente para projetos 
enquadrados na fase pesquisa básica dirigida, a razoabilidade dos custos poderá ser avaliada pelos 
resultados do projeto, em termos de capacitação profissional e tecnológica, com base nos benefícios 
científicos, tecnológicos e/ou socioambientais.  
 
Para projetos caracterizados como “Nacionalização de Produto” ou enquadrados nas fases Cabeça de Série 
- CS, Lote Pioneiro - LP ou Inserção no Mercado - IM é obrigatória a apresentação de EVE. Sua ausência 
implica reprovação do projeto e glosa total dos investimentos. Os resultados do EVE e os indicadores 
econômicos, desde que apresentados e embasados, podem refletir no conceito do projeto, porém não 
determinam a reprovação sumária neste critério. 
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Figura 15 – Cadastro de Projeto – Tela Descrição - Aba Viabilidade Econômica 

 

5.3.6 Aba Pesquisas Correlatas 

Nesta aba está disponível para preenchimento o campo Pesquisas Correlatas: lista de pesquisas 
correlatas ao projeto de P&D. Este item tem a finalidade de evidenciar o estado da arte no qual o (s) 
objetivo(s) do projeto está (ão) inserido (s). Ele fundamenta o texto que foi inserido na defesa da 
Originalidade (ver item 5.3.2 - Aba Originalidade). 
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Figura 16 – Cadastro de Projeto – Tela Descrição - Aba Pesquisa Correlatas 

 
Após preenchimento de todas as abas, deve-se confirmar a digitação clicando no botão “Confirmar” (canto 
inferior direito). 
 

5.3.7 Aba Metodologia 

Nesta aba está disponível para preenchimento o campo Metodologia - Descrição da metodologia do projeto. 
A metodologia deve ser bem detalhada e coerente com os demais itens da proposta, notadamente em 
relação às etapas, cujos resultados previstos devem convergir para os objetivos do projeto. A metodologia 
não deve se resumir à citação ou mesmo à descrição das etapas do projeto. Nesse item, devem ser 
descritos os procedimentos que serão adotados na execução do projeto, de forma objetiva e sistemática, 
observando-se princípios ou critérios da ciência e da tecnologia. Trata-se, portanto, de um dos itens mais 
importantes da proposta. Além de descrever os procedimentos a serem adotados na execução do projeto, 
possibilita comparações com outras propostas e projetos já desenvolvidos, uma vez que um mesmo 
resultado pode ser obtido de diferentes maneiras. 
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Figura 17 – Cadastro de Projeto – Tela Descrição - Aba Metodologia 

 
 
Após preenchimento de todas as abas, deve-se confirmar a digitação clicando no botão “Confirmar” (canto 
inferior direito). 

5.4 Riscos 

Nesta tela o usuário deverá informar os riscos do projeto, descrevendo as causas e as probabilidades. 
 

 

Figura 18 – Cadastro de Projeto – Tela Riscos 
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5.4.1 Aba Fatores 

Descrever nesta aba os fatores que podem causar ou impedir a implementação do projeto como proposto 
originalmente. 
 
 

 

Figura 19 – Cadastro de Projeto – Tela Riscos – Aba Fatores 

 

5.4.2 Aba Classificação 

Informar nesta aba a probabilidade para os seguintes tipos de riscos: 

 Atrasos no cronograma 

 Financeiro 

 Técnico 
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Figura 20 – Cadastro de Projeto – Tela Riscos – Aba Classificação 

 
O usuário deverá informar probabilidade alta, média ou baixa para cada tipo de risco apresentado. 
 
Após preenchimento de todas as abas, deve-se confirmar a digitação clicando no botão “Confirmar” (canto 
inferior direito). 

5.5 Resultados 

Nesta tela o usuário deverá informar os resultados esperados para o projeto.  
 
Os resultados de um projeto de P&D variam em função da natureza, da fase ou das características 

do projeto. De acordo com a fase da inovação que o projeto está classificado, o resultado em termos de 
produto principal pode se enquadrar em:  

 

Resultados esperados por Fase da inovação 

Fase da inovação Tipo de resultado 

Pesquisa básica dirigida Novo material, estrutura, modelo ou algoritmo. 

Pesquisa Aplicada 

Metodologia ou técnica 

Protótipo ou projeto demonstrativo 

Novos modelos digitais; modelos de funções ou de processos 

Desenvolvimento Experimental 

Softwares ou serviços (novos ou aperfeiçoados), Implantação de projeto piloto 

Protótipo de equipamento 

Protótipo de dispositivo  

Protótipo de material 
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Cabeça de série 

Aprimoramento do produto com vistas à produção industrial ou à 
comercialização 

Lote Pioneiro 

Inserção no mercado 

Tabela 2 – Resultados esperados por Fase de Inovação 

 

 

Figura 21 – Cadastro de Projeto – Tela Resultados 

5.5.1 Aba Capacitação 

Nesta aba o usuário deverá informar os seguintes campos: 
 

 Capacitação dos profissionais: Deve ser informada a quantidade de títulos de mestrado, 
doutorado e especialização.  

 Especificações complementares: Este campo é reservado para descrição de informações 
complementares. 
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Figura 22 – Cadastro de Projeto – Tela Resultados – Aba Capacitação 

 

5.5.2 Aba Instituições 

Nesta aba o usuário deverá informar os resultados esperados pelas entidades participantes do projeto.  
 

 Contribuições: Os tipos de contribuições disponíveis são: 
o Reconhecimento como centro de excelência 
o Prêmios  
o Demanda por serviços de consultoria 
o Artigos em revistas e anais 
o Participação em conferência, seminários e congressos. 

 

 Especificações complementares: Este campo é reservado para descrição de informações 
complementares. 
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Figura 23 – Cadastro de Projeto – Tela Resultados – Aba Instituições 

5.5.3 Aba Concessionária 

Nesta aba o usuário deverá informar os resultados esperados pelas empresas concessionárias. 
Os campos a serem preenchidos são: 
 

 Tipo de aperfeiçoamento e melhorias 
o Melhoria de processo interno 
o Melhoria de qualidade de serviços prestados 
 

 Exemplos: Este campo é reservado para descrição de informações complementares. 
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Figura 24 – Cadastro de Projeto – Tela Resultados – Aba Concessionária 

 
Após preenchimento de todas as abas, deve-se confirmar a digitação clicando no botão “Confirmar” (canto 
inferior direito). 

5.6 Entidades 

Nesta tela deverão ser informadas as entidades participantes do projeto. Para cada entidade participante 
deverá ser informada à função que esta entidade desempenhará no projeto. Entre as possíveis funções 
temos: 

Funções das entidades participantes 

Função Descrição 

Consultora 
 

Entidade que concede consultoria ao projeto. 

Cooperada 
 

Empresa de energia elétrica que participa da execução de projeto de 
P&D com aporte ou não de recursos. Caso haja realização de 
despesas, cada Empresa cooperada deve enviar seus comprovantes 
para a Empresa proponente do projeto, com vistas ao 
reconhecimento por parte da ANEEL dos gastos realizados por cada 
Empresa. 

Executora 
 

Centros de pesquisa e desenvolvimento, instituições de ensino 
superior, empresas de consultoria, empresas de base tecnológica, 
empresas incubadas e a própria Empresa. Toda entidade executora 
deve ser nacional.  

Fabricante de Material/Equipamento elétrico 
 

Empresa fabricante de material ou equipamento elétrico. 

Parceira 
 

Empresa que participa da execução de projeto de P&D com aporte 
de recursos. A entidade parceira não é uma entidade contratada do 
projeto. 

Tabela 3 – Funções das entidades participantes 
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Figura 25 – Cadastro de Projeto – Tela Entidades 

5.6.1 Aba Participantes 

Nesta aba o usuário deverá informar entidades que participarão do projeto. Estas entidades deverão estar 
cadastradas no Cadastro de Entidades disponibilizado internamente no FPC. As seguintes ações são 
possíveis nesta aba e serão descritas a seguir: Inserir, Alterar e Excluir. 
 

 

Figura 26 – Cadastro de Projeto – Tela Entidades – Aba Participantes 
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5.6.1.1 Incluir Entidade Participante 

Esta opção permite que o usuário selecione uma entidade do Cadastro de Entidades do FPC para participar 
do projeto detalhado. 
 

5.6.1.1.1 Incluir Entidade Participante – já cadastrada 

Inicialmente o usuário deve pressionar o botão “Inserir”, será aberta a tela a seguir: 
 

 

Figura 27 – Cadastro de Projeto – Tela Entidades – Aba Participantes – Incluir Entidade Participante 

 
 
Para incluir uma entidade como participante do projeto e que já esteja cadastrada no Cadastro de Entidades 
do FPC o usuário deverá pesquisar a entidade desejada utilizando as informações: 
 

 Nome ou Sigla: deverá ser informado o nome ou sigla da entidade que deseja pesquisar; 

 UF: deverá ser informada a UF da entidade que deseja pesquisar; 

 CNPJ: deverá ser informado o CNPJ da entidade que deseja pesquisar; 
 
Após informar os campos para pesquisa o usuário deverá solicitar a pesquisa através do botão “Pesquisar”. 
Serão listadas as entidades do Cadastro de Entidades que satisfizerem aos critérios utilizados na pesquisa. 
Para cada entidade listada serão exibidas as seguintes informações na tabela: nome, sigla, tipo, UF e 
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CNPJ. Onde tipo indica se a entidade é uma: Associação, Cooperativa, Empresa, Fornecedor, Fundação, 
Instituição de Pesquisa, Instituição Financeira, Instituto, Organização não governamental, Sindicato, 
Universidade, entre outros. 
 
O usuário deverá selecionar a entidade desejada entre as entidades listadas e confirmar a seleção através 
do botão “Confirmar” (canto inferior direito). Em seguida, deverão ser informadas a função da entidade no 
projeto e uma breve descrição da entidade de acordo com a figura a seguir. 
  
Após a confirmação o usuário deverá preencher as informações de acordo com a tela a seguir: 
 

 

Figura 28 – Cadastro de Projeto – Tela Entidades – Aba Participantes - Participação 

 
As funções disponíveis no FPC e que poderão ser informadas pelo usuário são as descritas na Tabela 3 – 
Funções das entidades participantes. 
 
Após preenchimento, deve-se confirmar a digitação clicando no botão “Confirmar” (canto inferior direito). 
 

 Aba Participação 
 
Nesta aba o usuário deverá informar além da função da entidade no projeto. 
 

 Aba Tributos e Taxas 
 
Nesta aba deverão ser preenchidas as informações de tributos e taxas relacionadas à entidade que está 
sendo incluída. 
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Figura 29 – Cadastro de Projeto – Tela Entidades – Aba Participantes – Tributos e Taxas 

 
 
O usuário deverá informar: 
 

o Percentual COFINS: deverá ser informado o percentual da base de cálculo que será pago 
ou retido de COFINS relativo ao projeto.  

o Percentual ISS: deverá ser informado o percentual da base de cálculo que será pago ou 
retido de ISS relativo ao projeto.  

o Percentual PIS: deverá ser informado o percentual da base de cálculo que será pago ou 
retido de PIS relativo ao projeto.  

o Percentual Taxa Administrativa: deverá ser informado o percentual da base de cálculo 
que será pago como taxa administrativa para o projeto (limitado a 5%).  

o Percentual Taxa Institucional: deverá ser informado o percentual da base de cálculo que 
será pago como taxa institucional para o projeto (limitado a 5%). 

o Base de cálculo: para cada percentual informado acima o usuário deverá informar a base 
de cálculo. A base de cálculo poderá ser: 

 Custo direto: neste caso serão considerados todos os valores informados para os 
recursos previstos para o projeto independente da classificação do recurso. 

 Custo total: neste caso será considerado o custo direto acrescido do valor 
informado para tributos e taxas e encargos. 

 Homem/hora: neste caso serão considerados todos os valores informados para os 
recursos previstos para o projeto classificados como Recursos Humanos.  
 

Obs.: Para a taxa administrativa e institucional, a base de calculo sempre será Custo 
direto ou Homem/hora. 
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 Aba Encargos 
 

Nesta aba deverão ser preenchidas as informações de encargos relacionadas à entidade que está sendo 
incluída. 
 

 

Figura 30 – Cadastro de Projeto – Tela Entidades – Aba Participantes - Encargos 

 
O usuário poderá informar uma ou mais tabelas de encargos para entidade que está sendo incluída. Para 
cada tabela de encargos que será informada, o usuário deverá definir um nome e acrescentar na lista de 
tabelas de encargos. 
 
Além do nome da tabela de encargos que está sendo informado, o usuário deverá informar: 

 Vínculo Empregatício: Deve-se selecionar este campo quando a tabela de encargos informada 
será utilizada para os casos onde existe vínculo empregatício do participante da equipe com a 
entidade. 

 Percentual por encargo: o usuário deverá preencher o percentual aplicado para cada encargo 
que faça parte da tabela de encargos que está sendo criada.  

5.6.1.1.2 Incluir Entidade Participante – nova 

Para incluir uma nova entidade no Cadastro de Entidades do FPC para então selecioná-la como entidade 
participante do projeto, o usuário deverá solicitar a inclusão através do botão “Inserir” da tela a seguir (canto 
inferior esquerdo) e preencher o formulário de cadastro de entidade conforme descrito na 6.1- Cadastro de 
Entidades no FPC. 
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Figura 31 – Cadastro de Projeto – Tela Entidades – Aba Participantes – Incluir Entidade Participante 

 
Após o cadastro, o usuário deverá selecionar a nova entidade de acordo com as instruções da seção 
5.6.1.1.1 - Incluir Entidade Participante – já cadastrada. 
 

5.6.1.2 Alterar Entidade Participante 

Para alterar uma entidade participante do projeto, o usuário deverá solicitar a alteração através do botão 
“Alterar”. Através desta opção o usuário poderá alterar a “Função” e a “Descrição” de uma entidade do 
projeto. Além disso, poderão ser alteradas as informações de tributos, taxas e impostos da entidade. Após 
realizar a alteração desejada o usuário deverá confirmar a alteração no botão “Confirmar”. 

5.6.1.3 Excluir Entidade Participante 

Para excluir uma entidade participante do projeto o usuário deverá seguir as instruções descritas nesta 
seção. Esta exclusão permite retirar uma entidade participante do projeto. A entidade excluída continua no 
Cadastro de Entidades do FPC apenas não estará mais como entidade participante do projeto. Ao se 
confirmar a exclusão de uma entidade, serão perdidos todos os recursos e pessoas vinculadas à mesma.  
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Após preenchimento de todas as informações, ou após a Inclusão, Alteração ou Exclusão de uma entidade 
participante, deve-se confirmar a operação clicando no botão “Confirmar” (canto inferior direito). 
 

5.6.2 Aba Direitos de propriedade intelectual 

Nesta aba o usuário deverá informar quais as entidades que deterão os direitos de propriedade intelectual 
desse projeto. 
 

 

Figura 32 – Cadastro de Projeto – Tela Entidades – Aba Direitos de Propriedade Intelectual 

 
Após preenchimento de todas as abas, deve-se confirmar a digitação clicando no botão “Confirmar” (canto 
inferior direito). 

 

5.7 Etapas 

Nesta tela deverão ser informadas as etapas previstas para o projeto.  
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Figura 33 – Cadastro de Projeto – Tela Etapas 

 
 
A partir desta tela o usuário poderá: 

 Inserir uma etapa no projeto; 

 Excluir uma etapa do projeto; 

 Informar equipe e recursos para a etapa; 

 Consultar desembolsos para a etapa; 

5.7.1 Inserir etapa 

Nesta opção o usuário poderá inserir uma nova etapa no projeto, para isso deverá pressionar o botão 
“Inserir” (canto inferior direito).  A cada clique no botão “Inserir” será incluída uma nova etapa na lista de 
etapas previstas para o projeto. 
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Figura 34 – Cadastro de Projeto – Tela Etapas – Inserir Etapa 

 
Para cada etapa prevista no projeto as seguintes informações deverão ser preenchidas: 
 

 Nome: deverá ser definido um nome para etapa prevista para o projeto. 

 Predecessora: deverá ser informada uma etapa predecessora, caso exista.  

 Produto: deverá ser informado o que se espera ao final da etapa. O produto de uma etapa não é 
obrigatoriamente um produto do projeto. 

 Descrição da etapa: deverá ser informada uma breve descrição para etapa. 

 Meses: deverão ser selecionados os meses em que a etapa será realizada.  

5.7.2 Excluir etapa 

Nesta opção o usuário poderá excluir uma etapa do projeto. O usuário deverá selecionar a etapa que deseja 
excluir e escolher a opção “Excluir” (canto inferior direito). 

5.7.3 Equipe e Recursos 

 
Após a criação da etapa, o usuário deverá selecioná-la e pressionar o botão “Equipe & Recursos” (canto 
inferior esquerdo) para informar a equipe e os recursos necessários para realização da etapa.  
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Figura 35 – Cadastro de Projeto – Tela Etapas – Equipe e Recursos 

 

5.7.3.1 Aba Participantes 

Nesta aba o usuário poderá: 

 Inserir um participante da equipe do projeto como participante da etapa; 

 Excluir um participante da etapa; 

 Cadastrar um novo participante para equipe do projeto. 
 

5.7.3.1.1 Cadastrar Participantes na equipe do projeto 

Primeiramente deve-se pressionar o botão “Cadastrar Participante” (canto inferior esquerdo). Esta opção 
deverá ser utilizada para primeiramente incluir um novo participante na equipe do projeto para depois incluí-
lo como participante da etapa. Ao pressionar o botão “Cadastrar Participantes”, será aberto à tela a seguir 
onde temos basicamente as mesmas funcionalidades do item 5.9 - Equipe do Projeto que deverá neste 
momento ser consultado. 
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Figura 36 – Cadastro de Projeto – Tela Participantes da Equipe – Inserir na Equipe 

 

 Nome: nome da pessoa participante do projeto de acordo com o Cadastro de Pessoas do FPC. 

 Função: função que a pessoa desempenhará na equipe do projeto, que pode ser: Auxiliar técnico, 
Auxiliar administrativo, Auxiliar técnico bolsista, Coordenador, Gerente ou Pesquisador; 

 
Todo projeto de P&D deverá ter um Coordenador da equipe de P&D.  
 
O Coordenador da equipe de P&D é o principal responsável pela execução do projeto perante a 
empresa de energia elétrica e, portanto, deverá ter formação compatível com o tema proposto e 
sólida experiência no assunto. Ele será responsável pela coordenação dos trabalhos da equipe, 
deverá prestar contas do progresso dos trabalhos ao Gerente de Projeto e deverá estar vinculado 
profissionalmente à entidade executora. Cada projeto deverá ter um único Coordenador, mesmo 
que haja mais de uma entidade executora participando do projeto.  

 

 Titulação: titulação da pessoa participante da equipe do projeto, que pode ser: Doutor, Especialista, 
Mestre, Superior ou Técnico. 

 Entidade Vinculada: entidade participante do projeto com a qual a pessoa possui vínculo.  

 Entidade Faturista: Entidade que emitirá fatura à Chesf ou à entidade Parceira, contendo o custo 
do participante; 

 Custo Horário: valor da hora que será recebido pela pessoa participante do projeto. Os valores da 
hora não deverão exceder os valores limites informados na Chamada Pública de P&D Chesf de 
lançamento da(s) demanda(s); 
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 Bolsista: Selecionar sim ou não informado se o profissional irá receber bolsa pelo trabalho no 
projeto; 

 Tabela de Encargos: informar a tabela de encargos que será utilizada para o participante. As 
tabelas de encargos foram preenchidas na inclusão das entidades do projeto.  

 Os demais campos (telefone, celular, fax e email) devem ser preenchidos conforme o caso. 
Lembrando que é importante o preenchimento do telefone e email para que seja possível o contato 
com as pessoas da equipe a fim de se obter a melhor governança do projeto 
 

Após o preenchimento dos campos acima, ainda com o participante selecionado, deve-se informar o 
percentual da(s) Entidade(s) Pagadora(s), conforme mostrado na tela abaixo. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

Figura 37 – Cadastro de Projeto – Tela Participantes da Equipe – Inserir na Equipe 

 
 
Será mostrado como padrão o percentual de 100% para Chesf, entende-se assim, contabilmente, que será 
coberto integralmente pela Chesf, o custo total do participante selecionado. Também será listada Entidade 
que no cadastro de entidades, tenha sido informada a função como Parceira (Tabela 3 – Funções das 
entidades participantes). Neste sentido, pode ser informado percentual de pagamento diferenciado para a 
Chesf e para a entidade Parceira, ou se for o caso, o percentual de 100% coberto integralmente pela 
entidade Parceira. 
 
Lembramos aqui que prevendo a participação na divisão da propriedade intelectual sobre os resultados da 
proposta do projeto, as entidades devem se cadastrar no campo entidades como “Parceira” para habilitar 
neste campo o nome da entidade possibilitando alocar percentual de cobertura do custo de algum recurso 
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humano, ou seja, a entidade cobriria alguns custos de homem/hora e desta forma estaria alocando a 
proposta de projeto uma contrapartida financeira. 
 
Após preenchimento de todas as informações, deve-se confirmar a digitação clicando no botão “Confirmar” 
(canto inferior direito). 
 

5.7.3.1.2 Inserir Participante na etapa 

 
Esta opção deverá ser utilizada quando o usuário desejar incluir um participante da equipe do projeto como 
participante da etapa. Com o quadro de etapas aberto, o usuário deve selecionar a etapa e pressionar o 
botão “Equipe & Recursos” (canto inferior esquerdo). Na próxima tela o usuário deverá pressionar o botão 
“Inserir” para que seja inserida uma linha, possibilitando selecionar o novo participante da etapa.  
 

 

Figura 38 – Cadastro de Projeto – Tela Etapas – Equipe e Recursos – Aba Participantes 

 
As seguintes informações são necessárias para o participante incluído: 
 

 Nome: deverá ser selecionado um participante da equipe a partir da lista de participantes já 
cadastrados no projeto. 

 Função: será utilizada a função definida para o participante no cadastro da equipe do projeto.  

 Total de Horas: este valor será calculado pelo FPC. O usuário não deverá informá-lo. Este valor 
será obtido pela soma de todos os valores de horas informada para cada mês da etapa. 

 Custo horário: será utilizado o valor de hora informado para o participante no cadastro da equipe 
do projeto. 

 Desembolso: é o valor total que será gasto com este participante na etapa. Este valor é obtido 
multiplicando-se o “Custo horário” pelo “Total de Horas”. 
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 Sazonal: deverá ser informado nos casos em que o participante estará alocado em mais de uma 
etapa no mesmo período. 

 Justificativa para sazonalidade: deverá ser informada uma justificativa para que o participante 
esteja alocado em mais de uma etapa do projeto. 

 Número de horas por mês: para cada mês definido para realização da etapa o usuário deverá 
informar a quantidade de horas que está prevista para que o participante execute atividades da 
etapa. Este valor será considerado no cálculo do “Total de Horas”. 

 

5.7.3.1.3 Excluir Participante da etapa 

Esta opção deverá ser utilizada quando o usuário desejar excluir um participante da etapa. O usuário 
deverá selecionar o participante na lista de participantes da etapa e pressionar o botão “Excluir”. O 
participante será excluído como participante da etapa, mas continuará como participante da equipe do 
projeto. 
 
Após preenchimento de todas as informações, ou após a Inclusão ou Exclusão de um participante, deve-se 
confirmar a operação clicando no botão “Confirmar” (canto inferior direito). 
 

5.7.3.2 Aba Recursos 

Nesta aba o usuário poderá: 

 Inserir um recurso previsto para o projeto como recurso para etapa; 

 Excluir um recurso da etapa; 

 Incluir um recurso como recurso previsto para o projeto; 

 Alterar um recurso já cadastrado como recurso previsto para o projeto; 
 

 

Figura 39 – Cadastro de Projeto – Tela Etapas – Equipe e Recursos – Aba Recursos 
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5.7.3.2.1 Incluir recurso previsto para o projeto  

Primeiramente deve-se pressionar o botão “Inserir Recurso” (canto inferior esquerdo) e seguir as instruções 
de preenchimento descritas na seção 5.8 - Recursos. Será aberta tela que deverá ser utilizada para 
cadastrar um novo recurso no banco de recursos do projeto, após cadastro o recurso poderá ser incluído na 
etapa.  

 

5.7.3.2.2 Inserir recurso na etapa 

Esta opção deverá ser utilizada quando o usuário desejar inserir um recurso previsto para o projeto como 
recurso para etapa. O usuário deverá pressionar o botão “Inserir” para que seja inserida uma linha, 
possibilitando selecionar o novo recurso para a etapa. . 
 

 

Figura 40 – Cadastro de Projeto – Tela Etapas – Equipe e Recursos – Aba Recursos – Inserir recurso 
na etapa 

 
As seguintes informações serão necessárias para o recurso incluído: 
 

 Título: deverá ser selecionado um recurso previsto do projeto a partir da lista de recursos 
disponibilizada. 

 Categoria Contábil: será utilizada a Categoria Contábil definida para o recurso no cadastro de 
recursos previsto para o projeto.  

 Entidade Adquirente: será utilizada a Entidade Adquirente definida para o recurso no cadastro de 
recursos previsto para o projeto.  

 Custo unitário (R$): será utilizado o Custo Unitário definido para o recurso no cadastro de recursos 
previsto para o projeto.  
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 Quantidade: este valor será calculado pelo FPC. O usuário não deverá informá-lo. Este valor será 
obtido pela soma das quantidades informadas para cada mês de realização da etapa. 

 Desembolso: é o valor total que será gasto com este recurso na etapa. Este valor é obtido 
multiplicando-se o “Custo unitário” pela “Quantidade”. Este valor será calculado pelo FPC. 

 Quantidade por mês: para cada mês definido para realização da etapa o usuário deverá informar a 
quantidade de recursos que está prevista para a etapa. Este valor será considerado no cálculo do 
“Desembolso”. 

 

5.7.3.2.3 Alterar recurso previsto para o projeto  

 
Esta opção permite que o usuário altere os dados do recurso já inserido na etapa e que foi inicialmente 
cadastrado no bando de recursos do projeto, conforme seção 5.8 - Recursos. O usuário deverá selecionar 
a linha do recurso que foi inserido na etapa e pressionar o botão “Alterar Recurso” (canto inferior esquerdo). 
Após realizar as alterações deve-se pressionar o botão “Confirmar” (canto inferior direito). 
 

5.7.3.2.4 Excluir recurso da etapa 

Esta opção deverá ser utilizada quando o usuário desejar excluir um recurso da etapa. O usuário deverá 
selecionar o recurso na lista de recursos da etapa e pressionar o botão “Excluir”. O recurso será excluído da 
etapa, mas continuará como recurso previsto para o projeto. 
 
Após preenchimento de todas as informações, ou após a Inclusão, Alteração ou Exclusão de um recurso, 
deve-se confirmar a operação clicando no botão “Confirmar” (canto inferior direito). 
 

5.7.4 Ver desembolsos 

Nesta opção o usuário poderá consultar os desembolsos previstos por etapa. O usuário deverá selecionar a 
etapa para qual deseja consultar os desembolsos e pressionar o botão “Ver desembolsos” (canto inferior 
esquerdo).  
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Figura 41 – Cadastro de Projeto – Tela Etapas – Ver Desembolsos 

 
 

As seguintes informações serão exibidas para os desembolsos da etapa selecionada: 
 

 Recurso: exibe o título do recurso relacionado à etapa. 

 Tipo Recurso: exibe o tipo do recurso relacionado à etapa de acordo com o cadastro de recursos 
previstos para o projeto. 

 Custo horário/Valor unitário: exibe o valor da hora no caso do recurso ser classificado como 
Recurso Humano e exibe o Valor unitário para as demais classificações. 

 Total de horas/Quantidade: exibe o total de horas no caso do recurso ser classificado como 
Recurso Humano e exibe a quantidade total para as demais classificações. 

 Total: exibe o valor total gasto com este recurso na etapa selecionada. 

 Valor mensal: exibe o valor previsto para este recurso no mês de realização da etapa. 

5.8 Recursos 

 
Para ter acesso ao banco de recursos do projeto, que será utilizado durante a elaboração das etapas do 
projeto, o usuário pode clicar diretamente na opção “Recursos” na tela principal do software ou pode 
acessá-lo na barra de menu principal, item “Projetos”, opção “Recursos”. 
 
Nesta tela deverão ser informados os recursos materiais e serviços a serem utilizados no projeto. O usuário 
poderá incluir alterar e excluir novos recursos.  
 
Para inserir um recurso o usuário deverá pressionar o botão “Inserir” (canto inferior direito). 
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Figura 42 – Cadastro de Projeto – Tela Recursos 

 
Após pressionar o botão “Inserir” (canto inferior direito), será mostrado à tela a seguir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43 – Cadastro de Projeto – Tela Recursos – Inserir Recursos 
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Para cada recurso a ser inserido no projeto o usuário deverá informar os dados das seguintes abas: 
 

5.8.1 Aba Identificação 

 Título: título do recurso. 

 Percentual referente às entidades pagadoras: percentuais custeados por cada entidade 
pagadora. Como padrão, será admitido inicialmente o percentual de 100% à Chesf, entende-se 
assim, contabilmente, que será coberto integralmente pela Chesf, o custo total do recurso 
informado. Também será listada Entidade que no cadastro de entidades, tenha sido informada a 
função como Parceira (Tabela 3 – Funções das entidades participantes). Neste sentido, pode 
ser informado percentual de pagamento diferenciado para a Chesf e para a entidade Parceira, 
ou se for o caso, o percentual de 100% coberto integralmente pela entidade Parceira. 
 
Lembramos aqui que prevendo a participação na divisão da propriedade intelectual sobre os 
resultados da proposta do projeto, as entidades devem se cadastrar no campo entidades como 
“Parceira” para habilitar neste campo o nome da entidade possibilitando alocar percentual de 
cobertura de algum recurso que seja disponibilizado ao projeto, ou seja, a entidade cobriria 
alguns custos de recursos ao projeto desta forma estaria alocando a proposta de projeto uma 
contrapartida financeira ou econômica. 
 

 Categoria contábil: categoria contábil do recurso. As possíveis categorias contábeis são: 
 

o Serviços de Terceiros (ST): valor total em Reais previsto para ser gasto com 
despesas referente aos itens classificados como serviços de terceiros. Deverão ser 
considerados neste item os custos previstos com serviços prestados por pessoas 
físicas ou jurídicas contratadas para realizar serviço(s) que não seja(m) 
caracterizado(s) como objeto principal do projeto.  
 

o Material Permanente e Equipamentos (MP): valor total em Reais previsto para ser 
gasto com despesas referente aos itens classificados como materiais permanentes e 
equipamentos. Deverão ser considerados neste item os custos previstos com 
materiais permanentes e equipamentos para a execução da etapa, tais como 
computador, software, impressora, scanner, material bibliográfico, ferramentas e 
utensílios de laboratório e oficinas, dispositivos e/ou equipamentos eletroeletrônicos e 
de informática. São de uso exclusivo, durante a execução dos projetos de P&D. Os 
materiais permanentes e equipamentos deverão ser detalhados quanto a sua 
especificação e utilização quando for submetido o projeto detalhado; 

 
o Viagens e Diárias (VD): valor total em Reais previsto para ser gasto com despesas 

referente aos itens classificados como viagens e diárias. Deverão ser considerados 
neste item os custos previstos com viagens e diárias vinculadas às atividades da 
etapa, tais como passagens, taxas de embarque, locação ou uso de veículos e diárias 
(hospedagem e refeições).  

 
o Material de Consumo (MC): valor total em Reais previsto para ser gasto com 

despesas referente aos itens classificados como material de consumo. Deverão ser 
considerados neste item os custos previstos com materiais de consumo para a 
execução da etapa, tais como material gráfico e de processamento de dados, material 
para fotografia, material para instalação elétrica e de telecomunicações, material 
químico e outros bens perecíveis. 

 
o Outros: valor total em Reais previsto para ser gasto com despesas referente aos 

itens classificados como “Outros”. Deverão ser considerados neste item os custos 
previstos com serviços de registro de patentes, comunicação, impressão, 
encadernação, fretes, locação de equipamentos. Taxas de inscrição para participação 
de membros da equipe técnica do projeto em eventos como congressos, simpósios, 
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conferências, etc. Custeio de cursos de pós-graduação, relacionados ao tema do 
projeto. Taxas para administração do projeto, mobilização da infraestrutura existente 
(taxa institucional).  

 

Os custos relativos serviços de terceiros, materiais e equipamentos, viagem e diárias e material de 
consumo, devem ser balizados pela média de preços praticados nas regiões onde os projetos serão 
executados.  

Os recursos destinados à participação de membros da equipe em eventos internacionais (taxa de 
inscrição, passagens e diárias) serão exclusivos para o apresentador do trabalho, desde que o mesmo seja 
resultado do projeto.  
 

 Entidade adquirente: Entidade Executora que se beneficiará ou utilizará o recurso; 

 Entidade faturista: Entidade que emitirá fatura à Chesf ou à entidade Parceira, contendo o 
valor do recurso adquirido no mercado. 

 Custo unitário: indica o custo unitário do recurso. 

 Origem: a origem do recurso pode ser: 
o Nacional 
o Importado 

 

 

Figura 44 – Cadastro de Projeto – Tela Recursos – Aba Identificação 

5.8.2 Aba Descrição 

Nesta aba o usuário deverá preencher uma descrição para o recurso. Quando a categoria contábil do 
recurso for Material ou Equipamento, este campo deve ser utilizado principalmente para informar toda a 
especificação técnica, quantidade e valor unitário, a fim de possibilitar a cotação no mercado. Para o caso 
da categoria contábil do recurso for Material de Consumo ou Serviços de Terceiros, este campo também 
deve ser utilizado para especificá-los, possibilitando também a cotação no mercado. 
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Figura 45 – Cadastro de Projeto – Tela Recursos – Aba Descrição 

 

5.8.3 Aba Justificativa 

Nesta aba o usuário deverá preencher uma justificativa para o recurso. 
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Figura 46 – Cadastro de Projeto – Tela Recursos – Aba Justificativa 

 
 

Após o preenchimento de todas as abas o usuário deverá pressionar o botão “Confirmar” (canto inferior 
direito). 
 
Para excluir um recurso cadastrado no banco de recursos do projeto, o usuário deverá selecionar o recurso 
desejado e pressionar o botão “Excluir” (canto inferior direito). 
 
Para alterar um recurso cadastrado no bando de recursos do projeto, o usuário deverá selecionar o recurso 
desejado e pressionar o botão “Alterar” (canto inferior direito). 
 
Após preenchimento de todas as informações, ou após a Inclusão, Alteração ou Exclusão de um recurso, 
deve-se confirmar a operação clicando no botão “Confirmar” (canto inferior direito). 
 
O quadro de recursos poderá ser organizado de acordo com a seleção da coluna correspondente: Titulo 
Categoria Contábil, Origem, entidade Adquirente, Entidade Faturista, Entidade Pagadora. A exibição das 
Entidades Pagadoras se limitará a entidade que percentualmente aporte valor maior.  

 

5.9 Equipe do Projeto 

Para ter acesso ao banco Equipe do projeto, que será utilizado durante a elaboração das etapas do projeto, 
o usuário pode clicar diretamente na opção “Equipe” na tela principal do software ou pode acessá-lo na 
barra de menu principal, item “Projetos”, opção “Equipe”. Também temos acesso durante a elaboração das 
etapas. 
 
Após clicar em qualquer das opções acima, será apresentado à seguinte tela: 
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Figura 47 – Cadastro de Projeto – Tela Participantes da Equipe 

 
Nesta tela deverão ser informados os dados das pessoas que irão participar da equipe do projeto. 
Importante ressaltar que as pessoas participantes do projeto deverão estar cadastradas no Cadastro de 
Pessoas do FPC e possuir currículo na plataforma Lattes, no site do CNPQ www.cnpq.br. 
 
Para cada pessoa participante do projeto as seguintes informações são necessárias: 
 

 Nome: nome da pessoa participante do projeto de acordo com o Cadastro de Pessoas do FPC. 

 Função: função que a pessoa desempenhará na equipe do projeto, que pode ser: Auxiliar técnico, 
Auxiliar administrativo, Auxiliar técnico bolsista, Coordenador, Gerente ou Pesquisador; 

 
Todo projeto de P&D deverá ter um Coordenador da equipe de P&D.  
 
O Coordenador da equipe de P&D é o principal responsável pela execução do projeto perante a 
empresa de energia elétrica e, portanto, deverá ter formação compatível com o tema proposto e 
sólida experiência no assunto. Ele será responsável pela coordenação dos trabalhos da equipe, 
deverá prestar contas do progresso dos trabalhos ao Gerente de Projeto e deverá estar vinculado 
profissionalmente à entidade executora. Cada projeto deverá ter um único Coordenador, mesmo 
que haja mais de uma entidade executora participando do projeto.  

 

 Titulação: titulação da pessoa participante da equipe do projeto, que pode ser: Doutor, Especialista, 
Mestre, Superior ou Técnico. 

 Entidade Vinculada: entidade participante do projeto com a qual a pessoa possui vínculo.  

 Telefone: número do telefone para contato com a pessoa participante do projeto. 

http://www.cnpq.br/
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 Celular: número do telefone celular para contato com a pessoa participante do projeto. 

 Fax: número do fax para contato com a pessoa participante do projeto. 

 E-mail: e-mail para contato com a pessoa participante do projeto. 

 Entidade Faturista: Entidade que emitirá fatura à Chesf ou à entidade Parceira, contendo o custo 
do participante; 

 Custo Horário: valor da hora que será recebido pela pessoa participante do projeto. Os valores da 
hora não deverão exceder os valores limites informados na Chamada Pública de P&D Chesf de 
lançamento da(s) demanda(s).  

 Bolsista: indicação se o participante receberá por bolsa ou não no projeto. 

 Tabela de Encargos: informar a tabela de encargos que será utilizada para o participante. As 
tabelas de encargos foram preenchidas na inclusão das entidades do projeto. 

 Os demais campos (telefone, celular, fax e email) devem ser preenchidos conforme o caso. 
Lembrando que é importante o preenchimento do telefone e email para que seja possível o contato 
com as pessoas da equipe a fim de se obter a melhor governança do projeto 

 
Após o preenchimento dos campos acima, deve-se indicar a Entidade Pagadora e seu respectivo percentual 
de aporte para o custo de cada participante do projeto. 
 
Lembramos aqui que prevendo a participação na divisão da propriedade intelectual sobre os resultados da 
proposta do projeto, as entidades devem se cadastrar no campo entidades como “Parceira” para habilitar 
neste campo o nome da entidade possibilitando alocar percentual de cobertura do custo de algum recurso 
humano, ou seja, a entidade cobriria alguns custos de homem/hora e desta forma estaria alocando a 
proposta de projeto uma contrapartida financeira. 
 
Caso seja necessário incluir novo participante na equipe do projeto, basta clicar em “Inserir na Equipe” para 
que seja criada nova linha. 

 
Nesta tela o usuário poderá: Alterar Pessoa, Cadastrar Pessoa, Inserir na Equipe e Excluir da Equipe. As 
próximas seções descrevem como o usuário deverá proceder para cada situação. 
 

5.9.1 Alterar Cadastro de Pessoa 

Esta opção permite que o usuário altere os dados da pessoa já inserida como participante da equipe do 
projeto. Esta alteração é feita nos dados do participante no Cadastro de Pessoas do FPC. Para isto o 
usuário deverá selecionar a pessoa na lista de participantes do projeto e solicitar a alteração no botão 
“Alterar Pessoa” (canto inferior esquerdo). As alterações deverão ser realizadas na tela apresentada abaixo.  
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Figura 48 – Cadastro de Projeto – Tela Participantes da Equipe – Alterar Pessoa 

 
Os seguintes dados são disponibilizados para alteração: Nome, Data de Nascimento, CPF, País de 
Nascimento e Passaporte. As alterações realizadas pelo usuário deverão ser confirmadas no botão 
“Confirmar” (canto inferior direito). 
 

5.9.2 Cadastrar Pessoa 

Esta opção deverá ser utilizada para inclusão de uma nova pessoa no Cadastro de Pessoas do FPC. Para 
incluir uma pessoa o usuário deverá solicitar a inclusão através do botão “Cadastrar Pessoa” (canto inferior 
esquerdo) e realizar o cadastro conforme descrito na seção 6.2- Cadastro de Pessoas no FPC. 
 
Após o cadastro, a pessoa cadastrada poderá ser associada como participante da equipe do projeto de 
acordo com as instruções da seção 5.9.3 - Inserir na Equipe. 
 

5.9.3 Inserir na Equipe 

Esta opção deverá ser utilizada quando o usuário deseja definir uma nova pessoa como participante da 
equipe do projeto. A inclusão deverá ser solicitada através do botão “Inserir na Equipe” (canto inferior 
direito). Será incluído um novo participante na lista de participantes da equipe e o usuário deverá informar 
os dados do participante na lista apresentada.  
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Figura 49 – Cadastro de Projeto – Tela Participantes da Equipe – Inserir na Equipe 

 
Entre os dados a serem informados estão: Nome da pessoa participante, Função da pessoa participante no 
projeto, Titulação, Entidade Vinculada, Telefone, Celular, Fax e E-mail. Todos os dados deverão ser 
informados. 

5.9.4 Excluir da Equipe 

Esta opção deverá ser utilizada quando o usuário desejar excluir uma pessoa participante da equipe do 
projeto. Para excluir uma pessoa participante da equipe do projeto o usuário deverá solicitar a exclusão 
através do botão “Excluir da Equipe”. Esta exclusão permite retirar uma pessoa participante da equipe do 
projeto. A pessoa excluída continua no Cadastro de Pessoas do FPC apenas não estará mais como 
participante da equipe do projeto. 
 
Após preenchimento de todas as informações, ou após a Inclusão, Alteração ou Exclusão de um 
participante, deve-se confirmar a operação clicando no botão “Confirmar” (canto inferior direito). 

5.10 Cronograma 

Nesta função, o software informa através de quadros, resumo das Despesas, Pessoas (R$), Pessoas 
(Horas), Recursos, Desembolsos, Etapas e aporte das Entidades Parceiras. 
 
Nos quadros de Pessoas e Recursos, podemos organizar seu conteúdo de acordo com o titulo da coluna 
selecionada. 

5.11 Quadro Despesas 

O quadro de despesas permite visualizar os valores das despesas dos participantes e dos recursos 
agrupados por categoria contábil e ano, conforme a figura abaixo.  
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Figura 50 – Cronograma – Quadro de Despesas 

5.12 Quadro pessoas (R$) 

O quadro de pessoas (R$) permite visualizar a lista dos participantes do projeto com as informações do 
valor da hora, total de horas e a distribuição dos custos mensais para o ano selecionado. 
 

 

Figura 51 – Cronograma – Quadro de Pessoas (R$) 

5.13 Quadro pessoas (Horas) 

O quadro de pessoas (horas) permite visualizar a lista dos participantes do projeto com as informações da 
quantidade de horas e a distribuição das horas pelos meses para o ano selecionado, conforme a figura 
abaixo: 
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Figura 52 – Cronograma – Quadro de Pessoas (Horas) 

5.14 Quadro recursos 

O quadro de recursos permite visualizar para cada recurso, o título, entidade adquirente/vinculada, custo 
unitário, quantidade, subtotal e a distribuição dos custos pelos meses para o ano selecionado, conforme a 
figura abaixo: 
 

 

Figura 53 – Cronograma – Quadro Recursos 

5.15 Quadro desembolsos 

O quadro de desembolsos permite visualizar a alocação dos recursos por categoria contábil. Onde, para 
cada categoria contábil, será exibido o desembolso pela entidade(s) faturista(s) e entidade(s) pagadora(s) e 
os valores distribuídos pelos meses para o ano selecionado. 
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Figura 54 – Cronograma – Quadro Desembolsos 

5.16 Quadro etapas 

O quadro de etapas permite visualizar para cada etapa, o desembolso pelos responsáveis (entidade 
faturista, entidade pagadora, recursos próprios) e os valores distribuídos pelos meses para o ano 
selecionado. 
 

 

Figura 55 – Cronograma – Quadro Etapas 

5.17 Quadro parceiras 

O quadro de parcerias permite visualizar as instituições parceiras do projeto, bem como o tipo da instituição 
parceira e o valor dos recursos financeiros aportados para o ano selecionado. 
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Figura 56 – Cronograma – Quadro Parceiras 

6 CADASTROS BÁSICOS – BANCO DE DADOS DO FPC 

6.1 Cadastro de Entidades no FPC 

Nesta tela serão cadastradas as entidades de pesquisa que serão utilizadas no cadastramento do projeto. 
Para inserir, consultar, alterar ou excluir uma entidade de pesquisa é necessário acessar o menu 
Ferramentas, no item Cadastro de Entidades.  
 
 

 

Figura 57 – Cadastro de Entidades no FPC 

6.1.1 Pesquisar Entidades 

Nesta seção o usuário poderá consultar as entidades já cadastradas no FPC. O usuário poderá informar ou 
não um nome, sigla e CNPJ e solicitar a pesquisa da entidade pressionando o botão “Pesquisar”. Serão 
apresentados os dados da entidade. 
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Figura 58 – Cadastro de Entidades – Pesquisar Entidades 

6.1.2 Incluir Entidade 

Nesta seção o usuário poderá incluir uma entidade no cadastro de entidades do FPC, bastando pressionar 
o botão “Inserir” localizado abaixo do campo ”Entidades”. Após o usuário ter pressionado o botão “Inserir” 
será acrescentado uma linha e serão apresentados os dados da entidade para preenchimento. 
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Figura 59 – Cadastro de Entidades – Inserir Entidade 

 
O usuário deverá informar os seguintes campos: 

 Nome: nome da entidade que será cadastrada. 

 Sigla: sigla da entidade que será cadastrada. 

 CNPJ: CNPJ da entidade que será cadastrada. 

 Tipo: Deve ser informado o tipo da entidade, entre eles: 
o A definir 
o Associação 
o Boletim energia 
o Fornecedor 
o Comitê 
o Confederação 
o Cooperativa 
o Empresa 
o Fornecedor 
o Fundação 
o Instituição de pesquisa 
o Instituição financeira 
o Instituto 
o Organização não governamental 
o Sindicato 
o Universidade 

 URL: endereço na internet da entidade. 
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 Estatuto: deverá ser anexado documento digital (PDF ou DOC) contendo o Estatuto da entidade 
que está sendo cadastrada. 

 Logradouro: endereço da entidade que está sendo cadastrada. 

 Bairro: bairro da entidade que está sendo cadastrada. 

 UF: UF da entidade que está sendo cadastrada. 

 Cidade: Cidade da entidade que está sendo cadastrada. 

 CEP: CEP da entidade que está sendo cadastrada. 

 Caixa Postal: Caixa Postal da entidade que está sendo cadastrada. 

 Entidade Executora: entidade executora relacionada à entidade que está sendo cadastrada. 

 Código do Duto: esta informação deverá ser preenchida pela Chesf. 
 

Contatos: Na mesma tela, temos abaixo o campo onde deverá ser informado o nome dos representantes 
da instituição que assinarão o contrato com a Chesf e com a entidade Parceira. Para incluir deve-se 
pressionar o botão “Inserir” em baixo do campo “Contatos”. Será incluída uma linha, nesta deve-se informar 
Nome completo, Nome usual, indicar se é Representante Formal, numero do CPF, Telefone Fixo, Ramal, 
Telefone Celular (quando for o caso), Fax e Email. O usuário também tem a opção de alterar o cadastro de 
um contato formal da entidade, para isto basta localizar a entidade e no campo correspondente alterar o 
cadastro. Existe também a possibilidade da exclusão do contato formal, basta pressionar o botão “Excluir” 
localizado em baixo do campo “Contatos”. 
  
Após informar todos os dados da entidade, o usuário deverá pressionar o botão “Confirmar” (canto inferior 
direito) para que seja finalizado o cadastro da entidade. 

6.1.3 Alterar Cadastro de Entidade 

Nesta seção o usuário poderá alterar uma entidade. Para isto, o usuário deverá primeiro localizar a entidade 
que deseja alterar. A seção 6.1.1 - Pesquisar Entidades descreve como pesquisar uma entidade. Após ter 
localizado a entidade, o usuário deverá selecionar a linha referente à entidade que deseja alterar e 
preencher os campos a serem alterados. Após o usuário ter preenchido os dados da entidade, o mesmo irá 
pressionar o botão “Confirmar” (canto inferior direito) para confirmar a alteração. 
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Figura 60 – Cadastro de Entidades – Alterar Cadastro de Entidade 

6.1.4 Excluir Entidade 

Nesta seção o usuário poderá excluir uma entidade. Para isto, o usuário deverá primeiro localizar a entidade 
que deseja alterar. A seção 6.1.1 - Pesquisar Entidades descreve como pesquisar uma entidade. Após ter 
localizado a entidade, o usuário deverá selecionar a linha referente à entidade que deseja excluir e solicitar 
a exclusão da entidade pressionando o botão “Excluir” localizado abaixo do campo ”Entidades”. 
 
Após preenchimento de todas as informações, ou após a Inclusão, Alteração ou Exclusão de uma entidade, 
deve-se confirmar a operação clicando no botão “Confirmar” (canto inferior direito). 

6.2 Cadastro de Pessoas no FPC 

Nesta tela serão cadastradas as pessoas que poderão estar como participantes no cadastro do projeto. 
Para inserir, consultar, alterar ou excluir uma pessoa, é necessário acessar o menu Ferramentas, no item 
Cadastro de Pessoas.  
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Figura 61 – Cadastro de Pessoas 

6.2.1 Pesquisar Pessoas 

Nesta tela o usuário poderá consultar as pessoas já cadastradas no FPC. O usuário poderá informar ou não 
um nome e CPF e solicitar a pesquisa da pessoa pressionando o botão “Pesquisar”. Serão apresentados os 
dados da pessoa. 
 
  

 

Figura 62 – Cadastro de Pessoas – Pesquisar Pessoas 

6.2.2 Incluir Pessoa 

Nesta seção o usuário poderá incluir uma pessoa, bastando pressionar o botão “Inserir”. Após o usuário ter 
pressionado o botão “Inserir” será incluído uma linha e serão apresentados os dados da pessoa para 
preenchimento. 
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Figura 63 – Cadastro de Pessoas – Inserir Pessoa 

 
O usuário deverá informar os seguintes campos: 

 

 Nome: nome da pessoa que está sendo cadastrada; 

 Data de nascimento: data de nascimento pessoa que está sendo cadastrada; 

 CPF: CPF da pessoa que está sendo cadastrada; 

 País de nascimento: país de nascimento da pessoa que está sendo cadastrada; 

 Brasileiro: indicativo se a pessoa que está sendo contratada é brasileira; 

 Passaporte: passaporte da pessoa que está sendo cadastrada; 
 

Após informar os dados da pessoa, o usuário deverá pressionar o botão “Confirmar” (canto inferior direito) 
para que seja finalizado o cadastro da pessoa. 
 

6.2.3 Alterar Cadastro de Pessoa 

Nesta seção o usuário poderá alterar o cadastro de uma pessoa. Para isto, o usuário deverá primeiro 
localizar a pessoa que deseja alterar. A seção 6.2.1 - Pesquisar Pessoas descreve como pesquisar e 
localizar o cadastro de uma pessoa. Após ter localizado a pessoa, o usuário deverá selecionar a linha 
referente à pessoa que deseja alterar o cadastro e preencher os campos a serem alterados. Após o usuário 
ter preenchido os novos dados da pessoa, o mesmo irá pressionar no botão “Confirmar” (canto inferior 
direito) para finalizar a alteração. 
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Figura 64 – Cadastro de Pessoas – Alterar Pessoa 

 

6.2.4 Excluir Cadastro de Pessoa 

Nesta seção o usuário poderá excluir uma pessoa do cadastro do FPC. Para isto, o usuário deverá primeiro 
localizar a pessoa que deseja excluir. A seção 6.2.1 - Pesquisar Pessoas descreve como pesquisar e 
localizar o cadastro de uma pessoa. Após ter localizado o cadastro da pessoa, o usuário deverá selecionar 
a linha referente à pessoa que deseja excluir e solicitar a exclusão da pessoa pressionando o botão 
“Excluir”.  
 
Após preenchimento de todas as informações, ou após a Inclusão, Alteração ou Exclusão de uma pessoa, 
deve-se confirmar a operação clicando no botão “Confirmar” (canto inferior direito). 
 

6.3 Cadastro de Localidades no FPC 

Nesta tela serão cadastradas as localidades que poderão ser utilizadas no cadastro do projeto. Para inserir, 
consultar, alterar ou excluir uma localidade, é necessário acessar o menu Ferramentas, no item Cadastro de 
Localidades.  
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Figura 65 – Cadastro de Localidades 

 

6.3.1 Pesquisar Localidades 

Nesta tela o usuário poderá consultar as localidades já cadastradas no FPC. O usuário poderá informar ou 
não um nome e solicitar a pesquisa da localidade pressionando o botão “Pesquisar”. Serão apresentados os 
dados da localidade. 
 
  

 

Figura 66 – Cadastro de Localidades – Pesquisar Localidades 

6.3.2 Incluir Localidade 

Nesta seção o usuário poderá incluir uma localidade, bastando pressionar o botão “Inserir”. Após o usuário 
ter pressionado o botão “Inserir” será incluído uma linha e serão apresentados os dados da localidade para 
preenchimento. 
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Figura 67 – Cadastro de Localidades –Incluir Localidade 

 
O usuário deverá informar um nome para a localidade e em seguida pressionar o botão “Confirmar” (canto 
inferior direito) para que seja finalizado o cadastro da localidade. 
 

6.3.3 Alterar Cadastro de Localidade 

Nesta seção o usuário poderá alterar o cadastro de uma localidade. Para isto, o usuário deverá primeiro 
localizar a localidade que deseja alterar. A seção 6.3.1 - Pesquisar Localidades descreve como pesquisar 
uma localidade. Após ter localizado a localidade, o usuário deverá selecionar a linha referente à localidade 
que deseja alterar o cadastro e preencher os campos a serem alterados. Após o usuário ter preenchido os 
novos dados da localidade, o mesmo irá pressionar o botão “Confirmar” (canto inferior direito) para finalizar 
a alteração. 
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Figura 68 – Cadastro de Localidades – Alterar Localidade 

 

6.3.4 Excluir Cadastro de localidade 

Nesta seção o usuário poderá excluir uma localidade. Para isto, o usuário deverá primeiro localizar a 
localidade que deseja excluir. A seção 6.3.1 - Pesquisar Localidades descreve como pesquisar e localizar 
o cadastro de uma localidade. Após ter localizado o cadastro de uma localidade, o usuário deverá 
selecionar a linha referente à localidade que deseja excluir e solicitar a exclusão pressionando o botão 
“Excluir”.  
 
Após preenchimento de todas as informações, ou após a Inclusão, Alteração ou Exclusão de uma 
localidade, deve-se confirmar a operação clicando no botão “Confirmar” (canto inferior direito). 

7 MENU 

Nesta seção será apresentada uma breve descrição dos itens disponíveis no menu do FPC: 
 

 

Figura 69 – Menu 
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7.1 Arquivo 

Neste item de menu estão disponíveis as seguintes funcionalidades: 
 

 

Figura 70 – Menu – Opção Arquivo 

 

 Novo Projeto Detalhado: esta opção deverá ser utilizada quando o usuário desejar criar um novo 
projeto detalhado para uma demanda tecnológica divulgada pela Chesf. Para o preenchimento do 
formulário de um novo projeto o usuário deverá selecionar a opção “Novo Projeto-Detalhado” e 
realizar o preenchimento do formulário conforme descrito na seção 5 - Cadastro de Projeto. 

 

 Abrir Projeto Detalhado: esta opção deverá ser utilizada quando o usuário desejar abrir um projeto 
detalhado já existente. Para abrir um projeto detalhado já existente, o usuário deverá selecionar a 
opção “Abrir Projeto Detalhado”. Alterações e novos preenchimentos deverão estar de acordo com 
as instruções descritas na seção 5 - Cadastro de Projeto. 

 

 Salvar: esta opção deverá ser utilizada quando o usuário desejar salvar o projeto detalhado. Para 
isto precisa selecionar a opção “Salvar” no menu “Arquivo”. Caso o projeto detalhado ainda não 
tenha sido salvo o usuário deverá informar o local onde o arquivo deverá ser armazenado. 

 Salvar Como: esta opção deverá ser utilizada quando o usuário desejar salvar o projeto em outro 
local ou salva-lo com outro nome. Para isto precisa selecionar a opção “Salvar Como” no menu 
“Arquivo”. O usuário deverá informar o local onde o novo arquivo deverá ser armazenado. 

 

 Fechar: esta opção deverá ser utilizada quando o usuário desejar fechar o formulário do projeto 
detalhado. 

 

 Verificar Pendências de Projeto: esta opção deverá ser utilizada pelo usuário para verificar se 
existem pendências de preenchimento para o projeto detalhado. Para solicitar a verificação de 
pendências deve haver um formulário de projeto detalhado aberto.  

 

 Imprimir Projeto: esta opção deverá ser utilizada pelo usuário quando desejar imprimir o projeto 
detalhado. Para solicitar a impressão deve haver um formulário do projeto detalhado aberto. 
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7.2 Ferramentas 

Neste item de menu estão disponíveis as seguintes funcionalidades: 
 

 

Figura 71 – Menu – Opção Ferramentas 

 

 Exportar -> Exportar Proposta Comercial: esta opção deverá ser utilizada quando o usuário 
desejar exportar o arquivo com a proposta comercial referente ao projeto detalhado. Esta opção 
estará disponível apenas quando existir um projeto detalhado aberto. 

 

 Cadastro de Entidades: esta opção deverá ser utilizada quando o usuário desejar consultar, 
incluir, alterar ou excluir entidades do Cadastro de Entidades do FPC. O usuário deverá selecionar a 
opção “Cadastro de Entidades” e seguir as instruções descritas na seção 6.1 - Cadastro de 
Entidades no FPC. 

 

 Cadastro de Pessoas: esta opção deverá ser utilizada quando o usuário desejar consultar, incluir, 
alterar ou excluir pessoas do Cadastro de Pessoas do FPC. O usuário deverá selecionar a opção 
“Cadastro de Pessoas” e seguir as instruções descritas na seção 6.2 - Cadastro de Pessoas no 
FPC. 

 

 Cadastro de Localidades: esta opção deverá ser utilizada quando o usuário desejar consultar, 
incluir, alterar ou excluir localidades do Cadastro de Localidades do FPC. O usuário deverá 
selecionar a opção “Cadastro de Localidades” e seguir as instruções descritas na seção 6.3 - 
Cadastro de Localidades no FPC. 

 

 Salvamento automático: esta opção deverá ser utilizada para configurar se o FPC deverá fazer o 
salvamento automático do arquivo do projeto. 

 

7.3 Projeto 

Neste item de menu estão disponíveis as seguintes funcionalidades: 
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Figura 72 – Menu Projeto 

 

 Equipe: esta opção deverá ser utilizada quando o usuário desejar informar as pessoas participantes 
da equipe do projeto. Esta opção estará disponível sempre que existir projeto detalhado aberto. O 
usuário deverá selecionar a opção “Equipe” e seguir as instruções da seção 5.9 - Equipe do 
Projeto. 

 

 Recursos: esta opção deverá ser utilizada quando o usuário desejar informar os recursos previstos 
para execução do projeto. Esta opção estará disponível sempre que existir um projeto detalhado 
aberto. O usuário deverá selecionar a opção “Recursos” e seguir as instruções da seção 5.8 - 
Recursos. 

8 BARRA DE FERRAMENTAS 

A barra de ferramentas deverá ser utilizada como acesso rápido a opções disponíveis no menu descrito 
na seção 7- Menu. 
 

 

Figura 73 – Barra de Ferramentas 

 
 
Os seguintes acessos são disponibilizados na barra de ferramentas. 
 

 

  : o usuário deverá utilizar esta opção quando desejar criar um novo projeto detalhado 
conforme descrito na seção 7.1- Arquivo opção “Novo projeto detalhado”; 

 
 

  : o usuário deverá utilizar esta opção quando desejar abrir um projeto detalhado 
existente conforme descrito na seção 7.1- Arquivo opção “Abrir Projeto Detalhado”; 

 
 

  : o usuário deverá utilizar esta opção quando desejar salvar o projeto detalhado 
conforme descrito na seção 7.1- Arquivo opção “Salvar”; 
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  : o usuário deverá utilizar esta opção quando desejar imprimir o projeto detalhado 
conforme descrito na seção 7.1- Arquivo opção “Imprimir projeto”; 

 
 

  : o usuário deverá utilizar esta opção quando desejar verificar pendências do projeto 
detalhado conforme descrito na seção 7.1- Arquivo opção “Verificar pendências de projeto”; 

 

  : o usuário deverá utilizar esta opção quando desejar verificar pendências do relatório de 
acompanhamento do projeto detalhado conforme descrito na seção 7.1- Arquivo opção 
“Verificar Pendências do Relatório de Acompanhamento”; 

  
 

  : o usuário deverá utilizar esta opção quando desejar verificar pendências do relatório 
final do projeto detalhado conforme descrito na seção 7.1- Arquivo opção “Verificar Pendências 
do Relatório Final”; 

 

  : o usuário deverá utilizar esta opção quando desejar atualizar as tabelas de domínio 
utilizadas pelo FPC conforme descrito na seção 7.2 - Ferramentas opção “Atualizar -> Tabelas 
de domínio”; 

 

9 CONTATOS 

Para qualquer esclarecimento sobre a utilização do software, disponibilizamos canal direto com a 
Assessoria de Planejamento, Inovação e Sustentabilidade – APP: 
 
inovacao@chesf.gov.br 
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