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PT/FCT/JNICT/DSPP-DFACC/001 - Iniciativas científicas financiadas

Nível de descrição

SR

Código de referência

PT/FCT/JNICT/DSPP-DFACC/001

Tipo de título

Atribuído

Título

Iniciativas científicas financiadas

Datas de produção

1978 - 1998

Dimensão e suporte

Documentos textuais: papel, A4

Entidade detentora

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.

Âmbito e conteúdo

A série inclui documentação decorrente dos processos de apoio do Programa "Fundo de Apoio à
Comunidade Científica". Em cada processo encontra-se: candidatura (formulário próprio consoante o tipo
de financiamento a requerer) e curriculum vitae dos membros da equipa que solicita o apoio; cópia do
ofício com a comunicação da decisão enviado ao candidato; relatório de execução material; relatório
financeiro (com cópias e cópias autenticadas de comprovativos de pagamentos efectuados no âmbito da
actividade apoiada); verificação do relatório e correspondência trocada entre as partes envolvidas. Para
os casos em que o apoio é recusado numa primeira análise, e atribuído- somente - após reavaliação, o
processo inclui o pedido de recurso ou comunicação de não-aceitação, enviado(a) pelo candidato, e cópia
do ofício de resposta da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. O processo inclui
também material de suporte à candidatura e/ou à realização do evento (programas, panfletos, listas de
participantes, entre outros) e bibliografia produzida no âmbito da realização do evento e/ou do apoio
concedido (actas de encontros, comunicações, recursos bibliográficos, entre outros).
A série foi sujeita a avaliação de acordo com o estabelecido no Relatório de Avaliação de Documentação
Acumulada.
A série foi sujeita a selecção e eliminação com recurso aos processos de mistura, moagem e prensagem.

Avaliação e seleção
Eliminação
Sistema de organização
Idioma e escrita
Tipo u.i.
Unidades de descrição relacionadas

Nesta série, as unidades de instalação estão organizadas, num primeiro nível, cronologicamente e, num
segundo nível, por número de processo atribuído no momento de entrada da candidatura.
Em português (por), contendo documentos em outras línguas, nomeadamente inglês (eng), francês (fra),
espanhol (spa), italiano (ita) e alemão (deu).
Caixa
Relação sucessora: Iniciativas científicas financiadas (Sr), do Arquivo da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia [PT/FCT/FCT/DAI-EPPFACC/001]
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