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Formulário de Proposta de Uso dos
Supercomputadores SDumont (LNCC), 

Lovelace (Unicamp) e LoboC (UFRJ)
POR FAVOR, NÃO PREENCHER ESTE CAMPO
Proposta Número

ATENÇÃO: antes de preencher este formulário, leia atentamente em 
http://sdumont.lncc.br/call.php a definição dos Programas de Alocação disponíveis. 
Leia também em:
- http://sdumont.lncc.br/machine.php 
- https://www.cenapad.unicamp.br/parque-computacional/equipamentos/ambiente-dell-lovelace
- http://www.nacad.ufrj.br/pt/recursos/sgiicex
as respectivas características técnicas dos supercomputadores.

Selecionar um Programa de Alocação
Premium
Standard

Educacional

Dados do Projeto
Título

Áreas de Pesquisa: escolher de 1 a 4 áreas de pesquisa

Área 1: 

Área 2: 

Área 3: 

Outra: 

Dados do Proponente (coordenador do projeto)
Nome

Instituição

Departamento

Telefone
(      ) 

http://sdumont.lncc.br/call.php
http://www.nacad.ufrj.br/pt/recursos/sgiicex
https://www.cenapad.unicamp.br/parque-computacional/equipamentos/ambiente-dell-lovelace
http://sdumont.lncc.br/machine.php
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E-mail

Endereço do CV Lattes (formato http://lattes.cnpq.br/xxxxxxxxxxxxxxxx)

Endereço de correspondência
Logradouro:
Número:                                               
Complemento: 
CEP:                                                     
Caixa Postal:
Bairro:
Cidade:                                                                                         
UF:

Informações sobre projeto anterior
Proposta é de continuação de projeto anterior no SDumont/Lovelace/LoboC?

Qual a sigla do projeto anterior?

O projeto anterior ainda está ativo?

Resumo da a produção científica alcançada com o projeto anterior: artigos em 
periódicos, livros e capítulos, trabalhos em anais de congressos, patentes, 
dissertações de mestrado, teses de doutorado (Limite: 2400 caracteres):
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Detalhamento do Projeto
Resumo do Projeto: aqui, deve ser destacada a excelência científica e sua 
relevância no contexto da pesquisa brasileira, explicando a inovação, os aspectos 
transformadores e impacto científico esperado. A identificação de possíveis 
aplicações práticas, resultantes do projeto, é desejável. (Limite: 2400 caracteres)
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Aplicações científicas a serem empregadas

OBSERVAÇÃO: havendo outras aplicações, para cada uma, copiar e colar o 
modelo a seguir, preenchendo-o com os dados de cada aplicação 

Detalhes dos experimentos a serem conduzidos com as aplicações: quando 
pertinente, descrever o trabalho já feito para desenvolver códigos e/ou scripts, 
como eles foram implementados e paralelizados, seus principais gargalos de 
desempenho e as soluções planejadas para enfrentar eventuais problemas de 
desempenho em um supercomputador (Limite: 2.000 caracteres)
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Justificativa da necessidade real de uso de um supercomputador como 
SDumont/Lovelace/LoboC (Limite: 1.400 caracteres)

Especificação do tipo de recurso necessário (ex.: uso de CPU multicore, 
aceleradores, aplicação intensiva de memória/CPU/I-O etc). 

Neste campo pode-se também, opcionalmente, indicar uma preferência pelo 
uso de um dos supercomputadores (SDumont, Lovelace ou LoboC), que 
poderá ser levada em conta pelo Comitê Gestor quando da eventual 
implementação da proposta, se aprovada (Limite: 1000 caracteres)

Número de tarefas que espera-se executar 
simultaneamente
Tempo de execução previsto de uma tarefa (em horas)
Estimativa de número de núcleos de CPU e da quantidade de memória a ser 
utilizada por tarefa

Número de núcleos 
computacionais

Memória (GB)

Mínimo 
Médio
Máximo



www.lncc.br/sinapad   I  sdumont.lncc.br  |  nacad.ufrj.br  |   www.cenapad.unicamp.br

               

Estimativa de quantidade de Unidades de Alocação a serem utilizadas

Nó Unidades de Alocação (UAs)
CPU

CPU+GPU (só SDumont e Lovelace)
Fat-node (só SDumont [mesca2] e 
Lovelace [memlong,memshort])
GDL-IA (só SDumont)
TOTAL

**** ATENÇÃO ****
Ao preencher a tabela, observar a forma de contabilização diferenciada de UAs nos 
supercomputadores SDumont (https://sdumont.lncc.br/support_manual.php?pg=support#5)
e Lovelace (https://www.cenapad.unicamp.br/portal-do-usuario/contabilizacao)

Estimativa de quantidade máxima de armazenamento necessário

Partição Descrição Tamanho (GB)
Scratch Arquivos de entrada da aplicação, os arquivos de 

saída dos resultados da simulação
Home Códigos-fonte, bibliotecas e scripts

Equipe do Projeto
Informar os membros da equipe que poderão acessar o supercomputador, 
seguindo o formato abaixo

Resumo da produção intelectual da equipe, relacionada à proposta

https://www.cenapad.unicamp.br/portal-do-usuario/contabilizacao
https://sdumont.lncc.br/support_manual.php?pg=support#5
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Órgãos e agências de fomento
Informar, se houver, os órgãos/agências de fomento que dão suporte à 
pesquisa presente no projeto desta proposta, seguindo o formato abaixo

Confidencialidade
Informar, se necessário, as partes do projeto que estão protegidas por 
confidencialidade. Especificar quais aspectos são confidenciais, com 
justificativa. (Limite: 1200 caracteres)
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