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EDITAL CAPES/FAPITEC/SE N° 10/2016 

   

PROGRAMA DE ESTÍMULO A MOBILIDADE E AO AUMENTO DA COOPERAÇAO 
ACADÊMICA DA PÓS-GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR DE SERGIPE (PROMOB) 

 

 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, em parceria 
com o Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação 

Tecnológica do Estado de Sergipe – FAPITEC/SE, torna público e convoca as Instituições de Ensino 

Superior - IES sediadas no Estado de Sergipe, que possuam Cursos de Pós-Graduação stricto sensu e 
profissionais em nível de mestrado ou doutorado reconhecidos pela CAPES, a apresentarem propostas 

para o PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA COOPERAÇAO ACADÊMICA DA PÓS-
GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE 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 e oAcordo de Cooperação celebrado entre a CAPES e a FAPITEC/SE. 

 

APRESENTAÇÃO 
 

Em abril de 2015 foi celebrado entre a CAPES e a FAPITEC/SE, por intermédio à época da 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SEDETEC, 

um Acordo de Cooperação Técnica cujo objetivo é a implementação pela CAPES e pela FAPITEC/SE de 

ações e de metas que visam ampliar e consolidar o Sistema de Pós-Graduação stricto sensu do estado de 
Sergipe. Este Acordo prioriza, em determinados casos, as áreas de competência relevantes para o 

desenvolvimento acadêmico e para o incremento de projetos de inovação, esperando alcançar como 
resultado a formação de recursos humanos de alto nível em áreas estratégicas do estado de Sergipe. 

A execução deste Acordo tem ocorrido mediante o planejamento e o financiamento conjunto, pela 

CAPES e pela FAPITEC/SE, das iniciativas propostas por ambas às agências, para apoiar os Programas 
de Pós-Graduação stricto sensu contemplando um investimento estimado da ordem de R$ 70.090.586,00 

(setenta milhões, noventa mil quinhentos e oitenta e seis mil reais), sendo, R$ 16.708.210,00 (dezesseis 
milhões setecentos e oito mil duzentos e dez reais) oriundos do orçamento da FAPITEC/SE, com recursos 

do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNTEC gerido pela Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Econômico da Ciência e Tecnologia -  SEDETEC, e R$ 53.382.376,00 

(cinquenta e três milhões, trezentos e oitenta e dois mil e trezentos e setenta e seis reais) da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.  
 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

1.1 Objetivo 

 
O presente Edital visa atender o cumprimento da Meta 2  prevista no Acordo de Cooperação Técnica 

firmado entre a FAPITEC/SE e a CAPES que tem como objetivo a concessão de apoio financeiro para 
proporcionar melhores condições na formação de recursos humanos e na cooperação acadêmica, na 

produção e no aprofundamento dos projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito dos Programas de 
Pós-Graduação stricto sensu acadêmicos e profissionais do Brasil recomendados pela CAPES, sendo o 

proponente uma IES do Estado de Sergipe, pública ou privada. 

 
1.1.1 Objetivos Específicos 

 
a) Promover a consolidação de programas de pós-graduação;  

b) Estimular a interação científico-acadêmica de modo a constituir redes de cooperação; 

c) Consolidar as linhas temáticas e estimular novas áreas dentro de programas de pós-graduação 
estabelecidos; 
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d) Apoiar o desenvolvimento de projetos inovadores de pesquisa; 

e) Promover a mobilização de docentes/pesquisadores e estudantes de pós-graduação entre os grupos 
de pesquisa envolvidos no projeto. 

 
 

1.2 Vigência do Edital 

 
a) O presente Edital terá vigência a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado e dará 

suporte aos projetos contratados pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. Excepcionalmente, 
mediante apresentação de justificativa, após iniciar a execução do projeto, o prazo poderá ser 

prorrogado, conforme decisão da Diretoria Executiva da FAPITEC/SE, obedecendo a vigência do 

Acordo de Cooperação Técnica firmado. 
 

1.3 Cronograma 
 

ATIVIDADES DATA 

 Lançamento do Edital 31/08/2016 

 Período para envio eletrônico das propostas Até 14/10/2016 

 Data limite para apresentação impressa da proposta no setor de 

protocolo da FAPITEC/SE 
Até 17/10/2016 às 13 horas 

 Divulgação do resultado do enquadramento no portal da 
FAPITEC/SE 

19/10/2016 

 Divulgação dos resultados no portal da FAPITEC/SE A partir de 15/12/2016 

 Implementação A partir de 16/01/2017 

 
2. DEFINIÇÕES 

 
2.1 Para efeitos deste Edital, entende-se por: 

 
a) IES Proponente: Instituições de Ensino Superior (IES), públicas ou privadas, localizadas no Estado 

de Sergipe e que representa o foco principal do projeto; 

b) IES Associada: Instituições de Ensino Superior, públicas ou privadas, sediadas fora do Estado de 
Sergipe, que possuam programa de pós-graduação similar ao da IES proponente com,no mínimo, 

nota 5 na avaliação da CAPES; 
c) Coordenador-Geral do Projeto: O professor/pesquisador que lidera a equipe da IES proponente, 

vinculado como professor/orientador de quadro permanente de Programa de Pós-Graduação stricto 
sensu acadêmico ou profissional da referida IES;  

 

3. FORMAS DE APOIO 
 

3.1 RECURSOS FINANCEIROS 

 
Serão aplicados no presente Edital recursos financeiros no valor global de até R$ 6.600.000,00 (seis 

milhões e quinhentos mil reais) sendo que caberá a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – CAPES o pagamento dos Programa de Pós-graduação stricto sensu acadêmico 

aprovados e a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - 
FAPITEC/SE o pagamento dos Programa de Pós-graduação profissionais aprovados, com recursos 

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.  
 

3.2 MECANISMOS DE APOIO AO PROGRAMA 
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 Serão concedidos auxílios-pesquisa individuais no valor máximo de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) e até R$ 100.000,00 (cem mil reais), de acordo com as FAIXAS abaixo. As propostas deverão ser 
enquadradas pelos proponentes em uma das duas FAIXAS a seguir, cujos requisitos/critérios estão 

descritos abaixo: 
 

- FAIXA A: poderão solicitar recursos financeiros nesta faixa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), o  

professor/pesquisador, vinculado como professor/orientador de quadro permanente de Programa de Pós-
graduação stricto sensu acadêmico que se destaquem por atividades de cooperação (nacional e 

internacional);ou  
 

- FAIXA B: poderão solicitar recursos financeiros nesta faixa de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

o professor/pesquisador, vinculado como professor/orientador de quadro permanente a mestrados 
profissionais que se destaquem por atividades de cooperação (nacional e internacional). 

 
4. CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS DOS PROJETOS A SEREM APRESENTADOS 

 
Os projetos deverão conter as seguintes características e requisitos: 

 

a) cada projeto deverá indicar uma instituição líder que possua pelo menos um programa de pós-
graduação acadêmico em nível de mestrado ou doutorado, avaliado pela CAPES. O Coordenador-Geral 

do Projeto deverá pertencer ao quadro de programa de pós-graduação da IES proponente e será o 
responsável pela interlocução com a CAPES; 

b) em  razão da característica multiinstitucional do Edital, o projeto deverá indicar um coordenador para 

cada instituição participante, o qual ficará responsável pela coordenação operacional do projeto no 
âmbito de sua instituição e deverá articular-se com o Coordenador-Geral do Projeto. Cada projeto 

deverá contemplar, no máximo, 3 (três) equipes, sendo as equipes associadas vinculadas a IES 
sediadas fora do Estado de Sergipe, conforme especificado no item 2.1; 

c) o projeto deverá, prioritariamente, ter caráter multidisciplinar. Além disso, é desejável que contemple 
o uso interativo de novas tecnologias da informação e da comunicação, com vistas a estimular a 

formação de redes de pesquisadores e a troca de conhecimentos e informações entre as instituições 

participantes; 
d) é desejável que o projeto tenha como foco a disseminação de resultados das pesquisas desenvolvidas 

para o conjunto da sociedade brasileira, preferencialmente por meio da internet; 
e) a critério da parceria estabelecida, será admitida a divisão dos recursos entre as instituições 

participantes, desde que os valores estejam devidamente indicados no projeto. O Coordenador-Geral 

do Projeto será o gestor financeiro do projeto; 
f) as parcerias estabelecidas no âmbito deste edital devem ser fundamentadas em instrumento de 

cooperação que defina responsabilidades e competências devidas a cada uma das instituições 
envolvidas; 

g) o projeto selecionado no âmbito deste Edital deverá ter a duração de 2 (dois) anos; 

h) a avaliação do projeto, a ser realizada mediante a análise de relatórios e outros mecanismos a serem 
estabelecidos pela Capes e pela FAPITEC/SE, será anual. 

 
5. MODALIDADES DE APOIO 

 
Os projetos serão apoiados por meio do financiamento de Missões de Estudo e Missões de Docência 

& Pesquisa no País. As missões devem ser planejadas de modo a assegurar a implementação das 

ações necessárias, destinadas a facilitar e possibilitar a interação entre as equipes, consolidando, desse 
modo, as redes de cooperação. 

 
5.1 MISSÃO DE ESTUDO NO PAÍS 

 

a) A Missão de Estudo no País destina-se a financiar a mobilidade dos discentes de pós-graduação stricto 
sensu (acadêmico) e de mestrados profissionais integrantes das equipes; 



 

 
 

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

FAPITEC/SE                                            
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE 
Travessa Baltazar Gois nº 86 - Centro - Edifício Estado de Sergipe (Maria Feliciana) - 10º andar Aracaju/SE - CEP: 49.009-900  

Tel.: (79) 3259-0363, site: www.fapitec.se.gov.br,  Fax: (79)3259-3007 

4 

 

b) O financiamento será feito por meio da concessão de passagens aéreas e auxílio moradia no valor de 

R$ 1.100,00 (mil e cem reais) pago diretamente aos discentes integrantes das equipes; 
c) Os discentes candidatos a missão deverão estar matriculados em um dos Programas de Pós-

Graduação envolvidos no projeto e a missão de estudos deverá ser realizada em outro Programa de 
Pós-Graduação participante do projeto; 

d) A duração da missão de estudos deverá ser de no mínimo 1 (um) mês e de, no máximo, 6 (seis) 

meses para alunos de mestrado e de 12 (doze) meses, para alunos de doutorado. 
 

5.2 MISSÃO DE DOCÊNCIA E PESQUISA NO PAÍS 
 

a) A Missão de Docência e Pesquisa no País destina-se às atividades de ensino e pesquisa realizada nos 

Programas de Pós-Graduação participantes do projeto; 
b) Deverá ser executada, exclusivamente, por docentes/pesquisadores doutores membros das equipes; 

c) O financiamento destas atividades será feito por meio da concessão de diárias e da aquisição de 
passagens aéreas. 

d) A duração de cada missão de docência e pesquisa é de no mínimo 3 (três) dias e no máximo 4 
(quatro) semanas. 

 

6. ITENS FINANCIÁVEIS 
 

a) Passagens aéreas, adquiridas na classe econômica e tarifa promocional, para missões de estudos 
e missões de docência e pesquisa; 

b) Diárias para missões de docência e pesquisa, conforme valores estabelecidos na legislação vigente; 

c) Recursos de custeio (parcela fixa) para o desenvolvimento das atividades do projeto. Para custeio, 
desde que justificado, poderão ser contemplados recursos para realização de seminários técnicos e de 

apresentação dos resultados finais do projeto. 
 

Nota3: O orçamento da proposta deverá apresentar de forma clara, na justificativa dos 
recursos, o que caberá a instituição proponente e as associadas, assim como, a 

divisão dos valores para execução no primeiro e segundo ano do projeto. 

 
7. ITENS NÃO FINANCIÁVEIS 

 
Não será permitida, no âmbito dos projetos, a execução das seguintes despesas: 

 

a) Aquisição de equipamentos e material permanente (capital); 
b) Despesas que caracterizem vínculo empregatício; 

c) Passagens e diárias para realização de trabalhos ou participação em eventos de qualquer espécie no 
exterior; 

d) Pagamentos com contratação ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo, bem 

como as despesas de rotina como contas de luz, água, telefone, entendidas como despesas de 
contrapartida obrigatória das IES envolvidas no projeto; 

e) Obras civis; 
f) Pagamentos de coffee break; 

g) Pagamentos, a qualquer título, a servidor ou empregado público, integrante do quadro de pessoal ou 
entidade pública da administração direta ou indireta por serviços de consultoria ou assistência técnica.  

h) Gastos de qualquer espécie que não estejam diretamente relacionados com as atividades previstas no 

projeto. 
 

8. REQUISITOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 
 

Os requisitos abaixo são obrigatórios. O atendimento aos mesmos é considerado imprescindível para o 

enquadramento, análise e julgamento da proposta. 
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8.1 Para a Instituição do Coordenador Proponente 

 
a) estar localizada no Estado de Sergipe; 

b) ser instituição de ensino superior ou pesquisa, de direito público, federal ou estadual, ou; 
c) oferecer cursos vinculados à Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu acadêmico e/ou mestrados 

profissionais reconhecidos pela CAPES com nota igual ou superior a três (no momento do envio da 

proposta). 
 

8.2 Para o Coordenador-Geral do Projeto 
 

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; 

b) residir no Estado de Sergipe; 
c) ter obtido título de doutor; 

d) ser servidor efetivo de instituição de ensino superior pública, ou privada, localizada no Estado de 
Sergipe, denominada instituição proponente; 

e) ser professor/pesquisador permanente vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
acadêmico e/ou mestrado profissional reconhecido pela CAPES com nota igual ou superior a três (no 

momento do envio da proposta), vinculado à instituição. É reservado a CAPES e a FAPITEC/SE o 

direito de solicitar, se julgar necessário, documentos que comprovem a atuação legal do coordenador 
nas atividades de pós-graduação. 

 
8.3 Da equipe do projeto 

 

O projeto deverá ser constituído por uma equipe formada por docentes/pesquisadores, estudantes e 
técnicos vinculados a um programa de pós-graduação recomendado pela CAPES e deve possuir as 

seguintes características: 
 

a) A equipe proponente do Coordenador-Geral do Projeto deve, obrigatoriamente, pertencer a programa 
com nível de mestrado acadêmico ou doutorado com nota igual ou superior a 3;  

b) As demais equipes, no máximo 2 (duas) equipes, denominadas de equipes associadas, devem 

pertencer a programas de pós-graduação stricto sensu acadêmico recomendados pela CAPES, com 
nota igual ou superior a 5. Com relação aos mestrados profissionais as demais equipes, no máximo 2 

(duas) equipes, denominadas de equipes associadas, devem pertencer a programas de pós-graduação 
profissionais  recomendados pela CAPES, com nota igual ou superior a 5;  

c) As equipes devem pertencer a diferentes IES de estado e/ou região diversa; 

d) As equipes associadas deverão eleger um Coordenador para cada instituição que deve, 
obrigatoriamente, pertencer ao quadro da IES, ser doutor e ter reconhecida competência na área de 

atuação do projeto; 
e) Cada equipe, liderada por um Coordenador-Geral do Projeto, poderá apresentar somente um único 

projeto no presente edital; 

f) Cada equipe deve ser constituída de pelo menos 3 docentes/pesquisadores doutores, incluindo o 
Coordenador-Geral do Projeto; 

g) É vedada a participação de membros das equipes em mais de um projeto, de um mesmo Programa de 
Pós-Graduação, submetido a este edital;  

 
8.4 Do projeto 

 

Os projetos poderão ser apresentados por qualquer IES pública ou privada de Sergipe que possua 
programa de pós-graduação recomendado com nota igual ou superior a 3 pela Capes e atenda aos 

seguintes requisitos: 
 

a) Ter explícita concordância da Pró-Reitoria de Pesquisa e/ou Pós-Graduação, bem como do Colegiado 

do Programa de Pós-Graduação ao qual o coordenador está vinculado; 
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b) Justificar a pertinência da cooperação acadêmica proposta em termos do aproveitamento das 

potencialidades, capacitações e recursos de infraestrutura das IES participantes; 
c) Demonstrar a contribuição do projeto na consolidação dos programas de pós-graduação, no avanço 

de novas áreas de concentração ou linhas de pesquisa em programas existentes, na formação de 
mestres e doutores e na produção intelectual e científica.  

 

 
 

9. APRESENTAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA 
 

9.1 O coordenador e os membros da equipe de execução do projeto de pesquisa deverão ter cadastro 

atualizado no SIGFAPITEC (Sistema de Informação e Gestão de Projetos da FAPITEC/SE – 
http://sigfapitec.ledes.net/); 

 
9.2 Formulário Eletrônico de Apresentação do Projeto (FAP) no SIGFAPITEC, anexando os seguintes 

documentos: 
 

9.2.1 O arquivo contendo a proposta do Programa de Pós-Graduação deve ser gerado fora do Formulário 

Eletrônico de Apresentação do Projeto (FAP) no SIGFAPITEC e anexado a este, nos formatos 
“doc”, “pdf” ou “rtf”, limitando-se a 2Mb (dois megabyte). Caso seja necessário utilizar figuras, 

gráficos, etc, para esclarecer a argumentação da proposta, estas não devem comprometer a 
capacidade do arquivo, pois a proposta que exceder o limite de 2Mb terá dificuldade de ser 

recebida pelo SIGFAPITEC. 

Recomenda-se que a proposta apresente as seguintes informações, de forma a permitir sua 
adequada análise e avaliação (Anexo I – SIGFAPITEC):  

 
I. Justificativa; 

II. Objetivos; 
III. Identificação das linhas de atuação pretendidas após o término do projeto; 

IV. Metas e resultados esperados; 

V. Orçamento detalhado das missões de estudos e das missões de docência e pesquisa, por 
equipe, para os dois anos de execução do projeto; 

VI. Cronograma de atividades. 
 

9.3 Submissão da proposta 

 
A propostadeverá ser encaminhada à FAPITEC/SE em dois momentos: 

 
a) Por meio eletrônico (SIGFAPITEC): Formulário Eletrônico de Apresentação do Projeto (FAP) e 

arquivo anexo (Anexo I); e  

b) Impresso: Formulário Eletrônico de Apresentação do Projeto (FAP), preenchido e impresso 
diretamente do SIGFAPITEC, e o projeto de pesquisa conforme o subitem 9.2.1 deste Edital. 

 
9.3.1 Submissão de proposta por meio eletrônico: 

 
a) Cada coordenador deverá enviar, exclusivamente pelo SIGFAPITEC, apenas uma proposta no formato 

de projeto de pesquisa, acompanhada dos documentos descritos no item 9.; 

b) O candidato deverá preencher e enviar o formulário eletrônico por meio do Sistema 
SIGFAPITEC, disponível na página da FAPITEC/SE (http://www.fapitec.se.gov.br), a partir da data 

indicada no item 1.3 CRONOGRAMA deste Edital; 
c) O Formulário Eletrônico deverá ser transmitido à FAPITEC/SE até as 23h (vinte e três horas), horário 

de Aracaju/SE, da data limite para submissão eletrônica das propostas, conforme subitem 1.3 deste 

Edital. O candidato receberá por e-mail, após a transmissão, um recibo eletrônico de protocolo da sua 
proposta no SIGFAPITEC, o qual servirá como comprovante; 

http://sigfapitec.ledes.net/
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d) Além do envio do Formulário Eletrônico no SIGFAPITEC, a efetivação de submissão da 

proposta requer também a entrega obrigatória de uma cópia impressa, conforme 
detalhada a seguir nos subitens 9.3.3 e 9.3.4 deste Edital; 

e) 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. 

 
9.3.3 Submissão da proposta por meio impresso: 

 
a) A proposta deverá ser protolada na FAPITEC/SE até às 13 horas do dia da submissão (ver item 

1.3 Cronograma), em envelope lacrado, com a seguinte identificação no exterior: 

 

EDITAL CAPES/FAPITEC/SE Nº 10/2016 

 
PROGRAMA DE ESTÍMULO A MOBILIDADE E AO AUMENTO DA COOPERAÇAO 

ACADÊMICA DA PÓS-GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

DE SERGIPE 
Instituição: 

Nome do Programa de Pós-Graduação: 
Coordenador: 

 

b) Será aceita uma única proposta para cada candidato. Caso seja recebida uma segunda solicitação, ela 
será considerada como substituta da anterior; 

c) Não deverão ser aceitos envelopes que não atendam as exigências acima. Expirado o prazo limite 
indicado no Edital nenhuma outra proposta será recebida, assim como, não serão aceitos adendos, 

substituições ou esclarecimentos que não forem formalmente solicitados a FAPITEC/SE por meio de 

ofício a Presidência; 
d) Caso haja propostas idênticas apresentadas por pesquisadores diferentes, estas estarão 

automaticamente desclassificadas; 
e) No caso de divergência entre o arquivo do projeto, encaminhado através do SIGFAPITEC e o 

impresso, protocaldo na FAPITEC/SE, prevalecerá a avaliação e julgamento do projeto encaminhado 

por meio eletrônico (SIGFAPITEC). 
 

9.3.4 Documentação necessária para submissão de proposta impressa 
 

a) Formulário Eletrônico de Apresentação do Projeto (FAP), impresso do SIGFAPITEC; 
b) Cópia da proposta do Programa de Pós-Graduação, conforme o subitem 9.2.1, correspondente ao 

Anexo I (Formulário para Inscrição da Proposta – SIGFAPITEC); 

c) Documento de anuência explicita ao projeto emitido pela instituição proponente e assinado pelo Pró-
Reitoria de Pesquisa ou Pós-Graduação, bem como pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

ao qual o coordenador está vinculado, conforme modelo (Anexo II); 
d) Termo de Solicitação e Concessão de Apoio Financeiro a Projeto: Auxílio Financeiro a Projeto 

Educacional e de Pesquisa – AUXPE (Anexo III).  

 
10. ANÁLISE E JULGAMENTO 

 
A seleção das propostas submetidas a CAPES e a FAPITEC/SE, em atendimento a este Edital, obedecerá 

às seguintes Etapas: 

 
a) análise de enquadramento das propostas apresentadas pela Diretoria Técnica da FAPITEC/SE; 

b) análise da adequabilidade aos objetivos do Edital, pela Comissão de Avaliação designada pela CAPES e 
FAPITEC/SE;  

c) homologação do resultado e recomendações pelas Diretorias da CAPES e da FAPITEC/SE; 
 



 

 
 

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

FAPITEC/SE                                            
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE 
Travessa Baltazar Gois nº 86 - Centro - Edifício Estado de Sergipe (Maria Feliciana) - 10º andar Aracaju/SE - CEP: 49.009-900  

Tel.: (79) 3259-0363, site: www.fapitec.se.gov.br,  Fax: (79)3259-3007 

8 

 

Não é permitido integrar o grupo da Comissão de Avaliação, o membro que tenha apresentado propostas 

a este Edital, ou que participe da equipe do projeto. É vedado a qualquer membro dos Consultores ou da 
Comissão 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, consangüíneo 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. 

 
10.1 Análise de enquadramento 

 

São dois os critérios básicos de enquadramento da proposta: (i) o atendimento aos requisitos básicos do 
edital e (ii) o adequado preenchimento do formulário de proposta. As propostas que não atenderem a 

estes critérios serão eliminadas do processo seletivo.  
 

10.2 Análise da adequabilidade aos objetivos do Edital 
 

Esta etapa consistirá na análise e julgamento de mérito e relevância das propostas, por Comissão de 

Avaliação indicada pela FAPITEC/SE e chancelada pela Capes. A referida Comissão deverá contar com 
participação de um representante da FAPITEC/SE e por pesquisadores doutores, que não estejam 

relacionados aos projetos e de unidade da federação distinta daquela onde será executado. A esta 
Comissão caberá avaliar os critérios relacionados ao mérito das propostas e apresentar o resultado final, 

podendo definir os parâmetros para distribuição dos recursos considerando as especificações e 

pontuações da Tabela 1. 
 

Tabela 1. Critérios para análise de mérito da proposta pelos consultores ad hoc e respectivas 
pontuações. 

ESPECIFICAÇÃO DO CRITÉRIO Nº de pontos 

Qualidade do projeto conjunto: justificativa, objetivos, atividades propostas, 

orçamento e metas estabelecidas 
20 

Coerência entre as partes cooperantes 20 

Importância do projeto em níveis institucional, regional e nacional 20 

Capacidade das equipes proponentes para desenvolver a cooperação proposta 10 

Formação e aperfeiçoamento de mestres e doutores 15 

Integração e cooperação com outros Cursos/Programas (nacional ou internacional) 
com vistas ao desenvolvimento da pós-graduação 

15 

TOTAL 100 

 
A distribuição dos recursos totais para os projetos contemplados deverá obedecer à demanda qualificada, 

entre as áreas do conhecimento. A demanda qualificada será computada levando-se em conta o total dos 
recursos solicitados pelas propostas recomendadas em cada área do conhecimento, proporcionalmente à 

soma dos recursos solicitados das propostas recomendadas em todas as áreas. Se em uma determinada 

área, após o processo de avaliação, se constatar a inexistência de projetos recomendados, os recursos 
migrarão para as demais áreas, na mesma proporção. 

 
10.3 Homologação do resultado 

 

O resultado apresentado pela Comissão de Avaliação, contendo a seleção das propostas, será 
encaminhando à Diretoria da CAPES e da FAPITEC/SE para homologação e parecer final. 

 
11. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
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a) A FAPITEC/SE fará a divulgação dos resultados aos candidatos através do site www.fapitec.se.gov.br 

e publicará no Diário Oficial do Estado de Sergipe; 
b) Cabe 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. O recurso deverá ser dirigido a Diretoria Executiva da 

FAPITEC/SE que encaminhará para Comissão de Avaliação do Edital para emissão de parecer 

definitivo, razão pela qual não caberão recursos adicionais; 
c) O resultado publicado poderá vir a ser modificado em função de deliberação ulterior sobre os recursos 

administrativos eventualmente interpostos após a publicação; 
d) O coordenador da proposta tomará conhecimento do resultado por intermédio de correspondência 

eletrônica na ferramenta de Correio Eletrônico do SIGFAPITEC. 

 
12. IMPLEMENTAÇÃO 

 
12.1 Os projetos aprovados serão implementados diretamente pela CAPES, que fará a liberação dos 

recursos, e obedecerão as normas previstas neste Edital e nos regulamentos da CAPES e da FAPITEC/SE 
 

12.2 A implementação dos projetos será formalizada mediante a assinatura do Termo de Solicitação e 

Concessão de Apoio Financeiro a Projeto: Auxílio Financeiro a Projeto Educacional e de Pesquisa – 
AUXPE, a ser encaminhado à FAPITEC respeitando os trâmites e cronogramas da agência, no que couber.  

 
12.3 Os recursos de custeio serão liberados de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária da 

CAPES e com o progresso do trabalho produzido pelos projetos. 

 
12.4 A existência de alguma inadimplência do proponente com a Administração Pública Federal, direta ou 

indireta, não regularizada no prazo de 30 (trinta) dias após a divulgação dos resultados, constituirá fator 
impeditivo para recebimento dos recursos do projeto. 

 
13. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

 

O acompanhamento do projeto será feito por intermédio da análise do relatório técnico de execução, 
com a descrição das principais ações desenvolvidas e em andamento no período, e estágio de 

consecução das metas estabelecidas. Por ocasião do relatório anual, deverá ser apresentado o 
cronograma detalhado de atividades e missões até a conclusão do projeto. A implementação das missões 

dependerá da análise e aprovação do cronograma detalhado. 

Ao término de dois anos deverá ser apresentado o relatório consolidado das atividades realizadas.  
 

14. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

Para informações relativas a prestação de contas, o beneficiário do auxílio a pesquisa deverá consultar a 

Portaria 059, de 14 de maio de 2013 e seus anexos, disponíveis no site da CAPES.  
 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

15.1 Impugnação do Edital 
Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a CAPES e a FAPITEC/SE, aquele que, o 

tendo aceitado sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que 

acarretem em vício, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 

15.2 Revogação ou anulação do Edital 
A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado por motivo de interesse público ou por 

ilegalidade, no todo ou em parte, sem que isso implique no direito a indenização ou reclamação de 

qualquer natureza. 
 

http://www.fapitec.se.gov.br/
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15.3 Recursos administrativos 

Serão considerados apenas os recursos que apontem questões de legalidade no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a partir da data da divulgação do resultado no site da FAPITEC/SE – www.fapitec.se.gov.br. 

 
15.4 Fator impeditivo 

 

a) A existência de alguma inadimplência do professor/pesquisador, coordenador do projeto, com a 
CAPES ou FAPITEC/SE, constituirá fator impeditivo para a implementação do auxílio; 

b) A CAPES e a FAPITEC/SE reservam-se o direito de suspender ou cancelar o auxílio, a qualquer tempo, 
por motivo técnico ou administrativo justificado; 

 

15.7 Comunicação de alteração 
 

Deverá ser comunicada a CAPES ou a FAPITEC/SE, pelo coordenador, qualquer alteração relativa à 
execução do auxílio, acompanhada da devida justificativa. 

 
15.8 Obrigatoriedade de citação 

Toda publicação apoiada com recursos provenientes do presente Edital deverá citar, obrigatoriamente, o 

apoio da CAPES e da FAPITEC/SE. 
 

16. CLÁUSULA DE RESERVA 
 

A Diretoria Executiva da CAPES e da FAPITEC/SE reservam-se o direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas no presente Edital. 
 

17. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

a) Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste Edital podem ser obtidos junto à 
Diretoria Técnica da FAPITEC/SE, através da Coordenação do Programa de Apoio e Fomento à Ciência e 

Tecnologia - PROAF da FAPITEC/SE, pelo telefone (79) 3259-3007 / 3259-0363 ou pelo e-mail 

proaf@fapitec.se.gov.br; 

 
b) Por questões de segurança o SIGFAPITEC (Sistema de Informação e Gestão de Projetos da 

FAPITEC/SE – http://sigfapitec.ledes.net/) e o site da FAPITEC/SE não funcionam fora do território 

nacional. 
 

 

18.LOCAL E HORÁRIO PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS 
 

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE  
Travessa Baltazar Gois nº 86 - Centro - Edifício Estado de Sergipe (Maria Feliciana) - 10º andar 

Aracaju/SE - CEP: 49.009-900  
Fone: (79) 3259-3007  

Horário: das 7 às 13 horas 

 
 

Aracaju (SE), 31 de agosto de 2016. 
 

 

José Heriberto Pinheiro Vieira 
Diretor-Presidente da FAPITEC/SE 

 

mailto:proaf@fapitec.se.gov.br
http://sigfapitec.ledes.net/

