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PROGRAMA DE APOIO A OLIMPÍADAS DE CIÊNCIAS E A PROJETOS 

DE POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 
 

  
O Governo do Estado de Sergipe, por intermédio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação 

Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE, em parceria com o Conselho Nacional Científico e 
Tecnológico - CNPq, em conformidade com a Lei nº 5.771, de 12/12/2005 e no Decreto nº 23.695, de 

06/03/2006, a partir de recursos oriundos do CNPq e do Fundo Estadual para o Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - FUNTEC, gerido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da 
Ciência e Tecnologia e do Turismo - SEDETEC, torna público e convoca pesquisadores residentes no 

Estado de Sergipe a apresentarem propostas destinadas à obtenção de financiamento para a realização 
de Olimpíadas de Ciências e Projetos de Popularização da Ciência, no estado Sergipe, de acordo com o 

que estabelece o presente Edital e em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas 

posteriores alterações. 
 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 
1.1 Objetivo 

 

Linha 1 - Olimpíadas de Ciências ou Competições Científicas 
Apoiar a realização de Olimpíadas de Ciências ou Competições Científicas no âmbito do estado de 

Sergipe, voltadas para a melhoria da educação básica, dos ensinos fundamental e médio, bem como 
identificar e estimular jovens talentos para carreiras científico-tecnológicas; 

 

Linha 2 - Popularização da Ciência 
Apoiar, parcial ou integralmente, projetos de Popularização da Ciência voltados para divulgação, 

disseminação e democratização de informações sobre Ciência, Tecnologia e Inovação – CT&I, e que 
tenham como objetivos promover a inclusão social e a conseqüente redução das desigualdades, 

enquadrando-se em uma das modalidades abaixo: 

 
a) Projeto Individual de Pesquisadores: apresentado por um professor/pesquisador proponente, 

vinculado à Instituição de Ensino Superior e/ou Pesquisa (IES) ou Instituição Científico – Tecnológica 
(ICT), pública ou privada, sediada no estado de Sergipe; 

 
b) Projeto Individual de Professores da Rede Pública: apresentado por um professor vinculado à 

escola da rede pública de ensino ou escola administrada em consórcio público - privado, instituições 

do Terceiro Setor e associações em geral, desde que sem fins lucrativos, sediada no estado de 
Sergipe, e voltadas para a orientação técnica de comunidades escolares (alunos do ensino 

fundamental, médio ou profissionalizante) que tenham interesse em estimular os alunos para as 
atividades científicas; 

 

c) Projeto Institucional: apresentado por instituição de ensino/pesquisa ou museus, centros de 
ciência, planetários, fundações, unidades de conservação, entidades científicas entre outras, 

envolvendo vários departamentos (no mínimo 03) da mesma instituição, tendo como objetivo a 
obtenção de resultados científicos ou tecnológicos e socioeconômicos de maior impacto. Deverá ser 

encaminhado por meio de um representante institucional (coordenação de extensão ou setor 
equivalente).  

 

http://www.fapitec.se.gov.br/
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Dentre as modalidades estabelecidas para os projetos de Popularização da Ciência, o proponente, 

individual ou institucional, deverá enquadrar sua proposta em uma das temáticas especificadas no 
item 5.2 do presente Edital. 

 
1.2 Vigência do Edital 

 

a) O Edital terá vigência de 2 (anos) a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. 
 

1.3 Cronograma 
 

Atividades Data 

 Lançamento do Edital 05/08/2019 

 Período para envio eletrônico das propostas De 05/08/2019 até 18/09/2019 

 Divulgação dos resultados no portal da FAPITEC/SE A partir de 01/11/2019 

 Apresentação de recursos 
Até 05 (cinco) dias úteis a partir da 
data de divulgação do resultado. 

 

1.4 Prazo de realização do projeto 

a) Para efeitos deste Edital, poderão ser enquadrados projetos com o prazo máximo de duração de até 

12 (doze) meses, determinados a partir da data de liberação dos recursos, conforme o Termo de 

Outorga. 

 
 

2. FORMA DE APOIO 

2.1 Recursos financeiros 

a) Os auxílios concedidos serão financiados a partir de recursos não reembolsáveis oriundos do Fundo 

Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNTEC, sob a gestão da Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Econômico da Ciência e Tecnologia (SEDETEC), no valor global de R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais), divididos entre as Linhas 1 e 2, sendo que deste valor, R$ 

64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) refere-se a contrapartida do Acordo de Cooperação Técnica 
entre a FAPITEC/SE e o CNPq.  

i. Auxílio: destinado ao apoio à realização de Olimpíadas de Ciências ou Competições Científicas e 
a execução de projetos voltados à Popularização da Ciência; 

 

ii. Bolsas de Iniciação Cientifica (IC): será destinada, caso solicitado, 01 (uma) bolsa por 
projeto aprovado, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)/mês pelo período de até 12 meses, 

de acordo com as especificações e Tabela de Valores de Bolsa da FAPITEC/SE. O pagamento 
dessa bolsa será realizado diretamente pela FAPITEC/SE com recursos deduzidos do Auxílio do 

projeto aprovado. 

 
iii. Bolsas de Iniciação Científica Júnior (ICJ): será destinada, caso solicitado, 02 (duas) bolsas 

por projeto aprovado, aos alunos do ensino fundamental, médio ou profissionalizante de escola 
da rede pública de ensino (estadual e municipal) sediada no estado de Sergipe, no valor de R$ 

100,00 (cem reais)/mês pelo período de até 12 meses,  de acordo com as especificações e 
Tabela de Valores de Bolsa da FAPITEC/SE. O pagamento dessa bolsa será realizado diretamente 

pela FAPITEC/SE com recursos deduzidos do Auxílio do projeto aprovado. 

 
 

 

http://www.fapitec.se.gov.br/
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2.2 Distribuição dos recursos financeiros 

 

a) LINHA 1 - Olimpíadas de Ciências ou Competições Científicas: a distribuição dos recursos 

totais deverá observar o calendário das Olimpíadas Nacionais buscando alocá-los equitativamente. O 
Quadro a seguir apresenta o total de recursos destinados a Linha 1, bem como o valor máximo 

apoiado para cada projeto. 

 

PROPONENTE  

FORMA DE APOIO 

VALOR MÁXIMO DE 
CADA PROJETO (R$) 

BOLSA IC 
RECURSO ALOCADO  

NA LINHA (R$) 

Pesquisador  10.000,00 
*Até 1 bolsa IC 

/projeto 
40.000,00  

TOTAL - - 40.000,00 

 
b) LINHA 2 - Popularização da Ciência: o Quadro a seguir apresenta o total de recursos destinados 

a Linha 2 estratificado por tipo de projeto e proponente, bem como o valor máximo para cada projeto 
apoiado.  

 

PROJETO PROPONENTE 

FORMAS DE APOIO 

VALOR MÁXIMO DE 
CADA PROPOSTA 

(R$) 

BOLSA IC /  
ICJ 

RECURSO ALOCADO 
POR TIPO DE 
PROJETO (R$) 

INDIVIDUAL 

Pesquisador 10.000,00 
*Até 01 bolsa IC / 

projeto 
60.000,00 

Professor da Rede Pública 
ou representante de 

Instituições do Terceiro 
Setor e Associações 

5.000,00 
*Até 02 bolsas 
ICJ / projeto 

65.0000,00 

INSTITUCIONAL Instituição 15.000,00 
*Até 01 bolsa IC / 

projeto 
15.000,00 

TOTAL - - - 140.000,00 

* O pagamento dessa bolsa será realizado diretamente pela FAPITEC/SE com recursos deduzidos do auxílio, caso o pesquisador 
solicite a mesma. 

 

2.3 No momento da submissão da proposta caberá ao proponente escolher e registrar corretamente a 
natureza do seu projeto, considerando as Linhas e o perfil do proponente (quadros anteriores). As 

propostas serão avaliadas, separadamente, por Linha e por proponente. Por essa razão, serão 
desenquadradas as propostas que tiverem sua natureza registrada indevidamente. 

2.4 Os recursos estarão inicialmente distribuídos entre as Linhas e entre os tipos de projeto/proponente, 

como disposto anteriormente (item 2.1 – tabelas), podendo ser remanejados em caso de saldo ou à 
medida da existência de propostas de mérito e do atendimento à demanda por linha. 

 
3. ITENS FINANCIÁVEIS 

a) Passagem: aérea e terrestre e despesas com locomoção; 

b) Diárias; 

c) Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (STPJ) e Serviços de Terceiros Pessoa Física; 

http://www.fapitec.se.gov.br/
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d) Material de consumo; 

e) Material permanente, desde que devidamente justificado e adequadoao objetivo da proposta. Este 
item não é permitido para Linha 2 letra ‘b’ - Projeto Individual de Professores da Rede Pública; 

f) Bolsa de Iniciação Científica (IC), dentro do período de realização do projeto; 

g) Bolsa de Iniciação Científica Júnior (ICJ), dentro do período de realização do projeto. 

 

4. ITENS NÃO FINANCIÁVEIS 

a) Obras civis, instalações, mobiliário, veículos, pagamento de salários e/ou complementação salarial de 

qualquer natureza, bem como despesas de rotina tais como: contas de luz, água, telefone, entendidas 
como de contrapartida obrigatória da instituição de execução do projeto; 

b) É vedado o pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou assistência 

técnica; 

c) Custos de secretarias e de serviços auxiliares; 

d) Outros casos omissos no item 3 e considerados improcedentes pela FAPITEC/SE. 

 
5. REQUISITOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E RESTRIÇÕES 

a) As propostas deverão ser apresentadas por pessoa física, doravante denominada proponente, que 

possua vínculo empregatício com uma instituição de ensino superior e/ou pesquisa ou instituição 
científico-tecnológica (IES-ICT) ou escolas da rede pública de ensino, escolas administradas em 

consórcio público – privado ou vínculo formal com as instituições do Terceiro Setor¹, desde que sem 
fins lucrativos, pública ou privada, sediada no Estado de Sergipe, devendo ser encaminhadas à 

FAPITEC/SE, conforme o Cronograma apresentado neste Edital; 

b) Para Linha 2, Projeto Institucional, a proposta deverá ter âmbito institucional, encaminhada pelo 

representante com vinculo formal, conforme especificado no item 1. Informações Gerais; 

c) As propostas submetidas neste Edital que não se enquadrem nos objetivos e/ou que não atendam aos 
critérios de elegibilidade serão desclassificadas. 

¹O proponente deverá apresentar documentação que comprove o vínculo formal com a instituição, a aprovação 
da proposta está condicionada a apresentação e aceite, após análise, do referido comprovante. 

 
5.1 Para o Proponente – LINHA 1 e LINHA 2 

a) Ter vínculo formal2 com instituição de ensino superior e/ou pesquisa ou instituição científico-

tecnológica (IES-ICT) ou escolas da rede pública de ensino, escolas administradas em consórcio 
público – privado ou vínculo formal com as instituições do Terceiro Setor. É reservado a FAPITEC/SE o 

direito de solicitar, se julgar necessário, documentos que comprovem a atuação legal da Instituição e 
do Coordenador da proposta em atividades de pesquisa científica e tecnológica; 

b) Possuir o título de doutor com diploma reconhecido no Brasil, exceto para o proponente 

professor da rede pública de ensino ou representante de instituições do Terceiro Setor, 
que deverão possuir no mínimo o título de mestre; 

c) Apresentar cadastro on-line atualizado no SIGFAPITEC, assim como os demais membros da equipe 
técnica da proposta; 

d) Apresentar Currículo Lattes na plataforma do CNPq, atualizado no ato do envio da proposta pelo 
SIGFAPITEC; 

http://www.fapitec.se.gov.br/
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e) Não apresentar pendências de qualquer natureza junto à FAPITEC/SE ou à antiga FAP-SE. A eventual 

aceitação da documentação não garante que o projeto será avaliado, caso seja constatada 
inadimplência do proponente. 

2Vínculo formal é entendido como toda e qualquer forma de vinculação, seja ela empregatícia/funcional ou não, 
existente entre o proponente, pessoa física, e a instituição em questão. Na inexistência de vínculo 
empregatício/funcional, o vínculo estará caracterizado por meio de documento oficial que comprove haver 
concordância entre o proponente e a instituição em questão para o desenvolvimento de certa atividade de 
pesquisa e/ou ensino, documento esse expedido por autoridade competente da instituição. Esse documento 
deve ficar em poder do proponente, não sendo necessária a remessa à FAPITEC/SE. São exemplos de vínculo 
formal, além do empregatício ou funcional: pesquisadores visitantes, com ou sem bolsa, e jovens pesquisadores 
com bolsas de recém-doutor ou de pós-doutorado, bolsistas DCR ou outras modalidades de bolsas para 
doutores concedidas por agências de fomento à ciência e tecnologia. 

 

5.2 Para o Projeto – LINHA 2 
 

A proposta submetida à LINHA 2 – Popularização da Ciência deverá estar enquadrada em uma das 
temáticas a seguire estar, preferencialmente, voltada para projetos interativos (demonstrações de 

equipamentos, de resultados de laboratórios, protótipos, maquetes e similares), realizados regularmente 
no espaço das escolas ou em exposições públicas. 
 

a) Realização de eventos e exposições itinerantes de ciência e tecnologia, organizadas por temas, 

campos ou áreas do conhecimento para o público em geral; 

b) Estruturação ou aperfeiçoamento de acervo e exposições de centros de ciências, museus e parques de 

ciências, fixos ou itinerantes, visando a expansão, a melhoria da qualidade do ensino de ciências, 
além de treinamento e capacitação de professores; 

c) Produção, veiculação e distribuição de materiais educativos destinados a atividades de divulgação e 

aprendizagemde ciência e tecnologia (a exemplo de vídeos, programas radiofônicos e Tv, 
experimentos demonstrativos, softwares, jogos, etc.) voltadas para a revitalização do ensino de 

ciências na educação básica, visando incentivar o desenvolvimento de novas metodologias; 

d) Produção e veiculação de publicação sobre a história de pesquisadores sergipanos e de instituições 

científicas e tecnológicas do Estado. 

 

5.3 Para os bolsistas 
 

5.3.1 Bolsista IC 

a) O bolsista deverá ter o segundo grau completo ou perfil equivalente ou deverá estar regularmente 

matriculado em uma instituição de ensino superior, exercendo atividades técnicas de nível 

intermediário e de média complexidade; 
b) O bolsista deverá dedicar-se direta e exclusivamente às atividades programadas; 

c) O bolsista não poderá estar matriculado ou vir a matricular-se em curso de pós-graduação; 
d) O bolsista não poderá receber remuneração proveniente de qualquer tipo de vínculo empregatício, 

funcional ou advindo de qualquer atividade remunerada, concomitante com a bolsa da FAPITEC/SE; 
e) Plano de atividade do bolsista IC. O proponente e orientador deverá preencher o plano de atividades 

do bolsista; a contratação do bolsista está condicionada ao encaminhamento deste documento à 

FAPITEC/SE. 

 

5.3.2 Bolsista ICJ 

a) Estar regularmente matriculado no ensino fundamental, médio ou profissionalizante em escola 

http://www.fapitec.se.gov.br/
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pública, sediada no Estado de Sergipe; 

b) Não possuir vínculo empregatício ou receber remuneração regular de qualquer natureza; 
c) Possuir média igual ou superior a 7,0 (sete) no ano anterior; 

d) Apresentar histórico ou boletim escolar emitido e assinado pela coordenação, com frequência igual ou 
superior a 80% (oitenta por cento), referentes ao anterior; 

e) Plano de atividade do bolsista ICJ. O proponente e orientador deverá preencher o plano de atividades 

do bolsista; a contratação do bolsista está condicionada ao encaminhamento deste documento à 
FAPITEC/SE. 

 
6. COORDENAÇÃO E LIMITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

a) Para o caso das propostas contempladas, o proponente deverá ser o coordenador do projeto, 
responsável pela gestão e aplicação dos recursos, coordenação da equipe executora e prestação de 

contas (técnica e financeira) à FAPITEC/SE; 

b) O coordenador será o signatário do Termo de Outorga, juntamente com o representante legal da 
instituição executora da proposta contemplada; 

c) No âmbito deste Edital, cada proponente poderá apresentar apenas 01 (uma) proposta, optando por 
uma das 02 (duas) linhas e tipo de projeto; 

d) Caso seja recebida mais de 01 (uma) proposta de um mesmo proponente em mais de uma linha, 

apenas a última será levada em conta para análise, sendo a(s) anteriormente apresentada(s) 
automaticamente desclassificada(s). 

 
7. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

 
Observando o prazo estabelecido no Cronograma do presente Edital, toda a documentação deverá ser 

providenciada e transmitida de forma on-line pelo SIGFAPITEC, não havendo outra forma de submissão 

da proposta à FAPITEC/SE. 

7.1 Cadastro atualizado do coordenador da proposta e da equipe no SIGFAPITEC (Sistema de Informação 

e Gestão de Projetos da FAPITEC/SE). 

7.2 Currículo Lattes do coordenador da proposta atualizado com a indicação do link no cadastro do 

pesquisador do SIGFAPITEC. 

7.3 Preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição enviado pelo SIGFAPITEC, encaminhando os 
arquivos anexos correspondentes a Linha do Edital: 

 ANEXO I – Para Proposta de Olimpíadas Científicas  

 ANEXO II – Para Proposta de Popularização da Ciência  

 ANEXO III – Declaração de Pesquisador 

 ANEXO IV – Comprovante de Titulação3’ 

 Anexo V - Baremas das Áreas (apenas para a Linha 1) 

3Cópia do título de doutor ou mestre: escanear o diploma ou documento institucional que comprove a conclusão do 

doutorado ou mestrado (não serão aceitas declarações da defesa de dissertação ou tese com prazo de validade 
vencida), exceto para proponentes com título de Pesquisador FAPITEC/SE (Pesquisadores FAPITEC/SE), 
incluindo-o no arquivo do ANEXO IV. Títulos obtidos no exterior deverão necessariamente estar revalidados no 
Brasil por instituição de ensino superior credenciada para tal. 

 

8. APRESENTAÇÃO E SUBMISSÃO DA PROPOSTA 

http://www.fapitec.se.gov.br/
http://sigfapitec.ledes.net/
http://www.fapitec.se.gov.br/


 
GOVERNO DE SERGIPE 

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SERGIPE - 

FAPITEC/SE 

EDITAL FAPITEC/SE/FUNTEC/CNPq Nº 03/2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE 

Travessa Baltazar Góis, n° 86, Edifício Estado de Sergipe (Maria Feliciana), 10° Andar, Centro, CEP: 49010-907 Aracaju/SE. 
Tel.: (79) 3259-3007 site: www.fapitec.se.gov.br, Fax: (79) 3259-3007 

7 

a) Cada candidato proponente deverá enviar, exclusivamente, via internet pelo SIGFAPITEC, apenas uma 

proposta na forma de projeto, caso seja enviada uma segunda proposta, esta desenquadrará a 
anterior; 

b) O Formulário Eletrônico deverá ser transmitido e enviado à FAPITEC/SE até as 23 horas e 59 minutos, 
horário de Aracaju/SE, da data limite para submissão eletrônica das propostas, conforme o 

Cronograma deste Edital. O proponente receberá por e-mail, após o envio, um recibo eletrônico de 

protocolo da sua proposta no SIGFAPITEC, o qual servirá como comprovante da transmissão; 

c) Não serão aceitas propostas enviadas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo final definido 

no Cronograma; 

d) O proponente deverá preencher e enviar o Formulário Eletrônico por meio do Sistema SIGFAPITEC, 

disponível na página da FAPITEC/SE, a partir da data indicada no Cronograma deste Edital; 

e) Anexo ao Formulário Eletrônico deverá ser encaminhado os arquivos correspondentes a proposta; 

f) A FAPITEC/SE não se responsabilizará por propostas não recebidas eletronicamente em decorrência 

de eventuais problemas técnicos e congestionamentos das linhas de comunicação durante o envio no 
SIGFAPITEC. 

 
 

9. ANÁLISE E JULGAMENTO 

 
9.1 Análise Preliminar (análise de documentos)  

a) Consistirá na análise preliminar das propostas (PROCIT/FAPITEC/SE), quanto ao atendimento das 
exigências mediante exame de formulários, documentos anexos e demais solicitações e 

recomendações citadas no presente Edital. O não cumprimento de uma dessas exigências acarretará o 
não enquadramento da proposta; 

b) Somente as propostas enquadradas nesta fase serão encaminhadas à próxima fase. 

 
9.2 Julgamento do Mérito  

a) O julgamento do mérito das propostas será feito pela Câmara Especial de Avaliação formada por 
pesquisadores doutores e indicada pelas Câmaras Básicas de Assessoramento Técnico da FAPITEC/SE, 

podendo ser solicitado auxílio de consultores ad hoc; 

b) Não é permitido integrar o grupo de Consultores ad hoc e da Câmara Especial de Avaliação o 
pesquisador que tenha apresentado propostas a este Edital ou que participe da equipe do projeto. É 

vedado a qualquer membro julgar propostas de projetos em que: 

i. Haja interesse direto ou indireto seu; 

ii. Esteja participando da equipe do projeto seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou 
afim, em linha reta ou na colateral, até o terceiro grau; ou 

iii. Esteja litigando judicial ou administrativamente com qualquer membro da equipe do projeto ou 

seus respectivos cônjuges ou companheiros. 

c) A Câmara Especial de Avaliação emitirá o parecer sobre o mérito técnico-científico indicando a relação 

dos projetos qualificados com o respectivo valor do financiamento; 

d) Os auxílios serão concedidos respeitando-se a disponibilidade financeira e a classificação das 

propostas, utilizando-se os valores decrescentes da soma dos pontos obtidos na produção acadêmica 

e nas características da proposta; 

http://www.fapitec.se.gov.br/
http://sigfapitec.ledes.net/


 
GOVERNO DE SERGIPE 

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SERGIPE - 

FAPITEC/SE 

EDITAL FAPITEC/SE/FUNTEC/CNPq Nº 03/2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE 

Travessa Baltazar Góis, n° 86, Edifício Estado de Sergipe (Maria Feliciana), 10° Andar, Centro, CEP: 49010-907 Aracaju/SE. 
Tel.: (79) 3259-3007 site: www.fapitec.se.gov.br, Fax: (79) 3259-3007 

8 

e) Para o julgamento do mérito das propostas serão utilizados os critérios específicos de avaliação para 

cada Linha, conforme é descrito a seguir: 

Linha1 - Olimpíadas Científicas ou Competições Científicas 

 

a) A pontuação final de cada proposta submetida ao Edital na Linha 1 será obtida pela Câmara de 

Assessoramento utilizando peso de 20% (trinta por cento) para a pontuação do currículo do 

proponente, baseado na tabela de pontuação de currículo por área de conhecimento conforme 
Resolução nº 05/2010 CONSAD/FAPITEC/SE, de 23 de fevereiro de 2010, 10% (dez por cento) para 

pesquisadores que estão localizados fora da “Grande Aracaju” e de 70% (setenta por cento) para a 
pontuação da proposta, a partir das características apresentadas, neste item, no referido quadro 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Critérios para avaliação dos projetos submetidos à Linha 1 do Edital (Olimpíadas Científicas ou 

Competições Científicas). 
 
 

Elementos Gerais (peso 80) Pontuação 

a) Qualificação da equipe executora e sua experiência na organização de competições 
similares. 

0 – 25 

b) Abrangência territorial da competição. 0 – 25 

c) Número de concorrentes em potencial. 0 – 25 

d) Possibilidade de inserção dos vencedores em competições regionais, nacionais e 
internacionais.  

0 – 25 

Regularidade (peso 20) Pontuação 

a) Com mais de 10 anos de regularidade. 40 

b) Entre 5 a 10 anos de regularidade. 30 

c) Com menos de 5 anos de regularidade. 20 

d) Novo (primeira edição). 10 

Obs.  Pontuação máxima de 100 (cem) pontos 

 

Linha 2 - Popularização da Ciência 

a) Para Linha 2, a pontuação final de cada proposta submetida ao Edital será obtida por meio da 
avaliação de mérito da proposta, conforme os critérios especificados no Quadro 2. Serão contratadas 

as propostas que apresentarem maior pontuação, até o limite de recursos disponíveis no Edital. 

Quadro 2. Critérios para avaliação dos projetos submetidos à Linha2 do Edital (Popularização da Ciência). 
 

Especificação do Critério Pontuação 

a) JUSTIFICATIVA E PUBLICO ALVO: Abrangência dos projetos de pesquisa passíveis de 
divulgação, considerado as instituições executoras e as áreas científicas (os projetos devem 
visar uma cobertura mais diversificada tanto em relação aos temas quanto às instituições). 

0 – 25 

b) OBJETIVOS E METAS: Alcance e produtividade da divulgação proposta, considerando o 
número de veículos de comunicação potencialmente atendidos pelos projetos e a adequação 
do conteúdo proposto conforme o suporte tecnológico e o público alvo. 

0 – 25 

c) METODOLOGIA E VEICULAÇÃO DOS RESULTADOS: Adequação dos procedimentos a 
serem adotados pelos proponentes para assimilar, difundir e explorar os resultados, 
produtos e processos a serem desenvolvidos. Devem ser explicitados os mecanismos de 
veiculação para atingir o público alvo e aqueles referentes ao controle dos resultados. 

0 – 25 

d) Exequibilidade da proposta considerando o plano de trabalho, a justificativa, o cronograma, 
as condições institucionais e os recursos financeiros, além de mecanismos de veiculação e 
controle de resultados do projeto. 

0 – 25 

http://www.fapitec.se.gov.br/
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10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

a) Os resultados serão divulgados aos proponentes através do site da FAPITEC/SE e publicados no Diário 

Oficial do Estado de Sergipe; 

b) Poderá receber recurso administrativo da decisão proferida, desde que sejam observadas as questões 

de legalidade. Este deverá ser protocolado na FAPITEC/SE em até 05 (cinco) dias úteis a partir da 

data da divulgação do resultado no site da Fundação, conforme estabelecia a Resolução 
CONSAD/FAPITEC/SE nº 13/2011, de 29/03/2011; 

c) O recurso deverá ser dirigido à Diretoria Executiva da FAPITEC/SE, que poderá encaminhá-lo para 
Comissão de Avaliação do Edital; 

d) A Câmara Especial de Avaliação designada pela FAPITEC/SE apreciará os recursos referentes ao 
mérito científico e a Diretoria Executiva da Fundação, apoiada pela Procuradoria Jurídica (PROJUR), 

apreciará as demandas de ordem legal. A resposta ao proponente recorrente será encaminhada 

através de parecer definitivo, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 

11. CONTRATAÇÃO 

A contratação do auxílio será efetuada sob a forma de Auxílio Financeiro a Pesquisador, formalizada 

mediante a celebração de Termo de Outorga, entre FAPITEC/SE e pesquisador (com a anuência do 

dirigente institucional), onde estarão estipulados compromissos entre as partes; 

Os bolsistas IC e ICJ serão contratados diretamente pela FAPITEC/SE, formalizada mediante a celebração 

de Termo de Outorga, entre FAPITEC/SE e bolsista (com a anuência do dirigente institucional e do 
orientador), onde estarão estipulados compromissos entre as partes; 

 
12. OBRIGAÇÕES 

 

12.1 Gerais do Proponente e Coordenador de Projeto 
 

a) Examinar o Termo de Outorga para certificar-se dos direitos, deveres e responsabilidades; 

b) Responsabilizar-se por todas as obrigações contratuais, permitindo que a FAPITEC/SE, a qualquer 

tempo, possa confirmar a veracidade das informações prestadas; 

c) Fornecer qualquer informação solicitada pela FAPITEC/SE para o bom acompanhamento do auxílio 
aprovado e da bolsa concedida, quando for o caso; 

d) Apresentar relatórios técnicos conforme modelos disponíveis na “Área do Contratado” do Sigfapitec, 
sendo o parcial até 30 dias após 50% da execução do projeto e o final, até 30 (trinta) dias após o 

encerramento do projeto, este último acompanhado da prestação de contas do auxílio financeiro 
recebido, de acordo com o Manual de Prestação de Contas; 

e) Emitir pareceres de mérito, quando solicitado pela FAPITEC/SE, em matéria específica à sua 

área/especialidade, sem ônus adicionais para a Fundação; 

f) É vedado efetuar despesas fora do período de vigência do Termo de Outorga; 

g) Fazer citação da FAPITEC/SE e do CNPq em todo material de divulgação, bem como em qualquer 
produto (publicações) decorrente do evento; 

h) Realizar a veiculação e distribuição (escolas, bibliotecas e similares) de todos os materiais educativos 

produzidos pelo projeto informando à FAPITEC/SE as respectivas destinações, quando for o caso; 

http://www.fapitec.se.gov.br/
http://www.fapitec.se.gov.br/
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i) Acompanhar o desenvolvimento das atividades do(s) bolsista(s) sob sua responsabilidade, segundo 

o(s) cronograma(s) de atividades apresentado(s) no ato de inscrição, quando for o caso; 

j) Acompanhar e estimular a apresentação dos resultados parciais e finais pelo bolsista nos eventos de 

iniciação científica e tecnológica promovidos pela FAPITEC/SE e por outras instituições relacionadas, 
fazendo referência obrigatória à condição da FAPITEC/SE e do CNPq como financiadoras; 

k) Emitir parecer sobre o relatório do bolsista, a ser apresentado à FAPITEC/SE, quando for o caso; 

l) Avaliar o desempenho do bolsista ao final de sua participação, quando for o caso; 

m) Quando necessário, solicitar à FAPITEC/SE por escrito o cancelamento e/ou substituição do bolsista, 

com a devida justificativa e assinatura; 

n) Esclarecer o bolsista sobre o cumprimento de suas obrigações, bem como sobre as sanções que lhe 

serão imputadas, caso haja descumprimento, quando for o caso; 

o) Encaminhar à FAPITEC/SE, nos prazos estabelecidos, a documentação necessária à implementação e 

avaliação do programa, assim como prestação de contas e relatório sobre os auxílios e quotas de 

bolsas recebidas; 

p) Providenciar implementação da bolsa junto a FAPITEC/SE e CNPq;  

q) Definir as prioridades de aplicação dos recursos do projeto; 

r) Aprovar a indicação dos bolsistas; 

s) Emitir parecer nos editais da FAPITEC/SE, quando solicitado; 

t) Providenciar, quando for o caso, a substituição do bolsista; 

u) Para as propostas contratadas na Linha 2 (Popularização Científica), o coordenador 

compromete-se em desenvolver a(s) atividades(s)/resultado(s) do projeto durante a 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT; 

v) Redigir pelo menos 01 (um) artigo para divulgação científica, a partir dos trabalhos do projeto 
aprovado, autorizando previamente a FAPITEC/SE a fazer a sua veiculação. 

 

12.4 Do bolsista IC  

a) O bolsista deverá dedicar-se integralmente e exclusivamente as atividades acadêmicas e de pesquisa 

previstas no plano de atividades, sendo vedada, inclusive, participação em estágio, monitoria ou 
atividades afins, concomitante com a bolsa da FAPITEC/SE; 

b) O bolsista deverá enviar ao orientador (que irá anexar ao seu projeto no Sigfapitec) uma cópia do 

Relatório Técnico Parcial, após completar 6 (seis) meses do início da bolsa, e Final, até 30 (trinta) dias 
após o término da vigência da bolsa, segundo modelo fornecido pela FAPITEC/SE, o mesmo deverá 

estar devidamente preenchido e assinado pelo bolsista e orientador; 

c) O bolsista, ao publicar os trabalhos decorrentes das atividades apoiadas pela FAPITEC/SE, assume o 

compromisso de fazer referência ao apoio recebido nas publicações científicas e quaisquer outros 
meios de divulgação de trabalho de pesquisa (artigos, livros, resumos de trabalhos apresentados em 

reuniões etc.), devendo citar, obrigatoriamente, a FAPITEC/SE; 

d) É vedado ao bolsista acumular bolsas da FAPITEC/SE com as de outras agências nacionais ou 
internacionais; 

e) Estar desvinculado do mercado de trabalho; 

http://www.fapitec.se.gov.br/
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f) Fazer, obrigatoriamente, referência à sua condição de bolsista da FAPITEC/SE nas publicações, nos 

trabalhos apresentados em eventos de qualquer natureza e em qualquer meio de comunicação, 
utilizando as identidades visuais da FAPITEC/SE e do CNPq; 

g) Participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT. 

 

12.5 Do bolsista IC Jr 

a) Cumprir as atividades previstas no plano de trabalho apresentado pelo orientador, com dedicação 
mínima de oito horas semanais, participando ativamente das atividades e demonstrando interesse, 

criatividade e iniciativa própria; 

b) O bolsista deverá enviar ao orientador (que irá anexar ao seu projeto no Sigfapitec) uma cópia do 

Relatório Técnico Parcial, após completar 6 (seis) meses do início da bolsa, e Final, até 30 (trinta) dias 
após o término da vigência da bolsa, segundo modelo fornecido pela FAPITEC/SE, o mesmo deverá 

estar devidamente preenchido e assinado pelo bolsista e orientador. A não apresentação do relatório 

parcial no prazo determinado poderá acarretar a suspensão da bolsa; 

c) Participar do seminário final de avaliação do Programa, apresentando os resultados de seu trabalho de 

pesquisa e, eventualmente, de outros eventos, sempre que convocado pela FAPITEC/SE; 

d) Entregar o relatório final no prazo previsto, sobre pena de arcar com as consequências legais; 

e) Estar desvinculado do mercado de trabalho; 

f) Fazer, obrigatoriamente, referência à sua condição de bolsista da FAPITEC nas publicações, nos 
trabalhos apresentados em eventos de qualquer natureza e em qualquer meio de comunicação, 

utilizando as identidades visuais da FAPITEC/SE; 

g) Participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT. 

 
12.6 Da FAPITEC/SE 

Assumir o compromisso de efetivar a liberação dos auxílios, bem como do pagamento das bolsas IC e 

ICJ, após a assinatura do Termo de Outorga, de acordo com a disponibilidade financeira do FUNTEC, sob 
a gestão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (SEDETEC). 

 
12.7 Da instituição de execução do projeto 

a) Efetuar a anuência do pedido; 

b) Fiscalizar e acompanhar da execução do projeto, adotando todas as medidas necessárias ao seu fiel 
cumprimento, sendo responsável solidária pelas obrigações contratuais; 

c) Apoiar as atividades de desenvolvimento do projeto, inclusive para a realização de exposições 
regulares e durante a SNCT. 

 

12.8 Da instituição onde o bolsista desenvolverá as atividades (Linha 2) 

a) Disponibilizar as condições administrativas e estruturais para desenvolvimento das atividades do 

programa; 

b) Oferecer condições para a elaboração de relatórios das atividades e apresentação dos resultados em 

seminários; 

c) Prestar quaisquer informações sobre o aluno à FAPITEC/SE, sempre que solicitadas; 

http://www.fapitec.se.gov.br/
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d) Acompanhar o desenvolvimento das atividades do bolsista, interagindo com o orientador, por meio da 

Coordenação; 

e) Responsabilizar-se pela segurança e integridade física e mental do aluno; 

f) Responsabilizar-se, conjuntamente com o orientador do bolsista, pela seleção dos bolsistas IC Jr; 

g) Apoiar a fiscalização de o não acúmulo da bolsa com qualquer modalidade de bolsa de outro 

programa da FAPITEC/SE ou de outra agência de fomento, pública ou privada, nacional e/ou 

internacional, exceto quando devidamente autorizado pela FAPITEC/SE indicar professores para 
participarem da seleção e avaliação dos bolsistas e do Programa ICJr, de acordo com a solicitação da 

FAPITEC/SE e critérios estabelecidos por esta Fundação; 

h) Realizar evento de apresentação de resultados do projeto/bolsista, podendo incluí-lo na Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT. 

 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

13.1 Impugnação do edital 
 

Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, aquele que, tendo-o aceito sem objeção, venha 

apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

 
13.2 Revogação ou anulação do edital 

 

A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, por motivo de 

interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de 

qualquer natureza. 

 

13.3 Fator impeditivo 
 

Constitui fator impeditivo para concessão do apoio financeiro a existência de qualquerinadimplência (de 

ordem financeira ou não cumprimento das cláusulas estipuladas no Termo de Outorga) do proponente 
com a FAPITEC/SE e/ou com a antiga FAP-SE. 

 
13.4 Comunicação 

 

a) Deverá ser comunicada à FAPITEC/SE pelo coordenador do projeto, qualquer alteração relativa à 

execução do auxílio, que deverá ser encaminhada até 30 dias antes do término da vigência do 

projeto, através SIGFAPITEC. Caberá à FAPITEC/SE as devidas providências; 

b) Toda a comunicação referente a relatórios técnicos, prestação de contas e demais solicitações entre 

FAPITEC/SE e coordenador do projeto aprovado também serão por meio da “Área do Contratado” no 
SIGFAPITEC. As demais serão encaminhadas por meio do “Correio Eletrônico”; 

c) Deverá ser observada a vigência do projeto para todasolicitação referente a alteração de prazo de 

vigência do projeto e substituição de coordenador. 

 

http://www.fapitec.se.gov.br/
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14. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste Edital podem ser obtidos junto a 
Gerência do Programa de Comunicação em Ciência e Tecnologia - PROCIT da FAPITEC/SE, através do 

telefone (79) 3259-3007 ou pelo e-mail procit@fapitec.se.gov.br. 

 
15. CLÁUSULA DE RESERVA 

A Diretoria Executiva da FAPITEC/SE se reserva o direito de resolver os casos omissos e as situações não 
previstas no presente Edital. 

 

 

Aracaju (SE), 02 de agosto de 2019 

 
 

 
Gildásio Barreto Muniz 

Diretor-Presidente da FAPITEC/SE em exercício 

http://www.fapitec.se.gov.br/
mailto:procit@fapitec.se.gov.br

