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PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES NO ESTADO DE SERGIPE 

 

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

Tecnológica do Estado de Sergipe – FAPITEC/SE, em parceria com a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES torna público o presente edital e 

convoca as Instituições de Ensino Superior – IES a apresentarem propostas de apoio à manutenção dos 

cursos de pós-graduação stricto sensu acadêmicos no âmbito do Programa de Formação de Mestres 
e Doutores no Estado de Sergipe, de acordo com as regras estabelecidas pelo Acordo de Cooperação 

celebrado entre a CAPES e a FAPITEC/SE e a legislação aplicável à matéria e as instruções contidas neste 
documento. 

 
1. 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 E 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 temáticas 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 e quinhentos e oitenta e seis reais) sendo, aproximadamente, 70% dos 

recursos aplicados pela CAPES e 30% pela FAPITEC/SE.  
 

2.  INFORMAÇÕES GERAIS 
 

2.1 Objetivo 

 
Apoiar a formação de recursos humanos, em níveis de Mestrado e Doutorado, por meio da concessão de 

bolsas aos cursos de Pós-Graduação stricto sensu e recomendados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, representando contribuição significativa para o 

desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do Estado de Sergipe. 

 
2.2 Vigência do Edital 

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

as bolsas implementadas pelo período de sua duração, de acordo com a modalidade da bolsa (item 2.3 
deste Edital). 

 

2.3 Duração das bolsas 
 

a) A duração máxima da quotade bolsa será de até 24 (vinte e quatro) meses para Mestrado e 48 
(quarenta e oito) meses para Doutorado, improrrogáveis, não podendo exceder o prazo regular de 

defesa da dissertação ou tese; 

b) Na contagem do tempo, serão contabilizadas as mensalidades recebidas de outras agências, para a 
mesma finalidade. 

 
2.4 Cronograma 
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ATIVIDADES DATA 

 Lançamento do Edital 11/11/2016 

 Período para envio eletrônico das propostas pelo SIGFAPITEC Até o dia 10/01/2017 

 Divulgação dos resultados no portal da FAPITEC/SE A partir do dia 23/01/2017 

 Implementação A partir do dia 01/03/2017 

 

3. FORMAS DE APOIO 
 

3.1 RECURSOS FINANCEIROS 

 
O montante total de recursos financeiros disponíveis para este Edital é da ordem de R$ 10.776.00,00 

(dez milhões e setecentos e setenta e seis mil reais), sendo R$ 7.440.000,00 (sete milhões 

quatrocentos e quarenta mil reais) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES e R$ 3.336.000,00 (três milhões e trezentos e trinta e seis mil reais) pela 

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe – FAPITEC/SE, 

referente à concessão de bolsas para os Programas de Pós-Graduação do estado de Sergipe, de acordo 
com a disponibilidade orçamentária da CAPES.  

 
3.2 MECANISMO DE APOIO AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE 

 

a) Serão concedidas até 94 (noventa e quatro) bolsas em nível de Mestrado, sendo 60 (sessenta) 
bolsas CAPES e 34 (trinta e quatro) bolsas FAPITEC/SE e até 70 (setenta) bolsas em nível de 

Doutorado, sendo 50 (cinquenta) bolsas CAPES e 20 (vinte) bolsas FAPITEC/SE;  
b) As bolsas não implementadas no presente Edital poderão ser adicionadas a uma segunda chamada 

ou aplicadas em um novo edital; 
c) As bolsas de mestrado e doutorado de que trata este Edital obedecem aos valores e às normas 

específicas da CAPES; 

Nota: Não serão concedidas bolsas referentes aos meses já cursados anteriores ao mês de 
implementação. 

 

4. REQUISITOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 
 

4.1 Para o curso: 

a) Ter sido avaliado pela CAPES/MEC e obtido conceito igual ou superior a 3 (três); 
b) Manter sistema de avaliação continuada dos bolsistas, através de uma comissão de bolsas. As 

informações referentes ao desempenho dos bolsistas de cada programa poderão ser solicitadas a 
qualquer momento pela CAPES ou FAPITEC/SE; 

c) Ser representado, para efeito deste Edital, pelo seu Coordenador que deverá ter autorização oficial 
dainstituição; 

d) Estar vinculado a uma instituição de ensino superior sediada no Estado de Sergipe; 

e) No caso de cursos ofertados por instituições particulares (privadas), estas devem obrigatoriamente 
isentar o aluno bolsista pós-graduação CAPES/FAPITEC/SE do pagamento de mensalidades, a título de 

contrapartida institucional durante o período de vigência da bolsa. 
 

4.2 Para o aluno: 

a) Ser brasileiro ou naturalizado; quando estrangeiro, tiver visto permanente; 

b) Estar regularmente matriculado ou ter sido selecionado em curso de Pós-Graduação stricto 
sensuacadêmicoem nível de mestrado ou doutorado, credenciado pela CAPES, nas áreas temáticas 
para o estado de Sergipe: i) inovação e tecnologia e ii) politícas públicas; 

c) Dedicar-se integralmente as atividades acadêmicas e de pesquisa determinadas pela coordenação do 
curso; 
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d) Estar cadastrado no sistema de Currículo Lattes do CNPq, no Diretório dos Grupos de Pesquisa do 
CNPq; 

e) Ser selecionado e indicado pela coordenação do curso; 
f) Caso tenha emprego, estar em gozo de licença ou afastamento; 

g) Não receber salário ou remuneração proveniente de emprego público ou privado, concomitante com a 

bolsa da CAPES/FAPITEC/SE. 
h) Não ter recebido bolsa da CAPES ou FAPITEC/SE ou de outra agência de fomento para estudos no 

mesmo nível. 
 

4.3 Para o coordenador do curso: 

 
a) Fazer a indicação dos alunos que receberão bolsas, tomando como base a decisão das respectivas 

comissões de bolsas sobre os beneficiários; 
b) Providenciar o cancelamento ou suspensão da bolsa, a qualquer momento, ouvida a respectiva 

comissão de bolsa, em função de motivos tais como: incúria, doença ou maternidade, afastamento 
para treinamento/curso etc.; 

c) Reativar a bolsa diretamente no sistema quando cessarem os motivos que causaram a sua suspensão. 

A vigência da bolsa por quota nunca se estenderá além da vigência inicialmente informada no Termo 
de Concessão; 

d) Efetuar formalmente eventuais substituições de bolsistas no período de vigência da quota, desde que 
o novo bolsista também cumpra os requisitos do item 4.2; 

e) Não ter pendências junto à FAPITEC/SE ou CAPES. 

 
5. APRESENTAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA 

 
Os procedimentos e o cronograma para inscrição e envio do projeto após adivulgação do presente Edital 

são os seguintes: 
 

a) 1º Passo: cadastramento ou atualização do cadastro online do coordenador do curso no SIGFAPITEC 

(Sistema de Informação e Gestão de Projetos da FAPITEC/SE) - http://sig.fapitec.se.gov.br/; 
 

b) 2º Passo: preenchimento do Formulário Eletrônico de Apresentação do Projeto (FAP) diretamente no 
SIGFAPITEC e respectivos anexos. 

 

A proposta deverá ser apresentada sob forma de projeto, conforme modelo sugerido em arquivo 
anexo ao FAP (Anexo I). O arquivo contendo o projeto de pesquisa deve ser gerado fora do FAP no 

SIGFAPITEC e anexado a este, nos formatos “doc”, “pdf” ou “rtf”, limitando-se a 2Mb (dois 
megabytes). 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. 
 

6. SUBMISSÃO DA PROPOSTA 
 

 

6.1 Submissãode proposta por meio eletrônico 
 

a) Cada coordenador de Programa de Pós-Graduação deverá enviar, exclusivamente pelo SIGFAPITEC, 
apenas uma proposta no formato de projeto de pesquisa; 

b) O candidato deverá preencher e enviar o Formulário Eletrônico de Apresentação do Projeto 
(FAP)por meio do SIGFAPITEC, disponível no endereço http://sig.fapitec.se.gov.br/, a partir da data 

indicada no item 2.4 CRONOGRAMA deste Edital, anexando o(s) arquivo(s) do projeto conforme 

modelo sugerido no Anexo I e demais arquivos ou documentos, quando solicitados pelo Edital; 

http://sig.fapitec.se.gov.br/
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c) O candidato deverá preencher, assinar e anexar a Declaração da instituição ao qual o curso de pós-
graduação é vinculado, autorizando o coordenador do curso a representá-la junto à FAPITEC/SE, para 

efeito do presente Edital (Anexo II); 
d) O FAP deverá ser transmitido à FAPITEC/SE até as 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove 

minutos), horário de Aracaju/SE, da data limite para submissão eletrônica das propostas, conforme 

cronograma 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 de envio; 

e) Após o envio definitivo da proposta, não haverá possibilidade de alteração ou substituição do seu 
conteúdo; 

 

NOTA1: 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. Caso a proposta seja remetida fora do prazo de submissão, ela 
não será aceita pelo sistema eletrônico. Por esse motivo e, no cumprimento do disposto no 

caput do art. 41, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, não haverá possibilidade de a 
proposta ser acolhida, examinada e julgada, não sendo possível a interposição de recursos 

administrativos.  

 
NOTA2: 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. 

 

f) Será aceita uma única proposta para cada programa de pós-graduação. Caso seja recebida uma 
segunda solicitação, ela será considerada como substituta da anterior; 

g) Caso haja propostas idênticas apresentadas por pesquisadores diferentes, estas estarão 
automaticamente desclassificadas; 

 
6.3 Documentação necessária para submissão de proposta eletrônica 

 

a) Cópia do Formulário Eletrônico de Apresentação do Projeto (FAP), impresso diretamente do 
SIGFAPITEC;  

b) Cópia do projeto do programa de pós-graduação, preenchido e impresso conforme o Anexo I; 
c) Declaração da instituição ao qual o curso de pós-graduação é vinculado, autorizando o coordenador 

do curso a representá-la junto à FAPITEC/SE, para efeito do presente Edital (Anexo II); 

d) Cópia do último relatório de acompanhamento anual feito pela CAPES (ficha de avaliação do 
curso pela CAPES, a qual poderá ser obtida no site da CAPES no endereço: www.capes.gov.br), ou, no 

caso de curso novo ainda sem acompanhamento anual, cópia do documento de avaliação de 
curso novo da CAPES (ANEXO III). 

 

7. ANÁLISE E JULGAMENTO 
 

A seleção das propostas submetidas a CAPES e a FAPITEC/SE, em atendimento a este Edital, obedecerá 
às seguintes etapas: análise de enquadramento das propostas apresentadas; análise da adequabilidade 

aos objetivos do Edital; hierarquização, em termos de pontuação, para análise e recomendação pela 
Câmara Especial de Avaliação e análise das recomendações e seleção final pelas Diretorias da CAPES e 

da FAPITEC/SE. 

 
7.1 Análise de enquadramento 

 
São dois os critérios básicos de enquadramento da proposta: (i) o atendimento aos requisitos básicos do 

editale (ii) o adequado preenchimento do formulário de proposta. As propostas que não atenderem a 

estes critérios serão eliminadas do processo seletivo.  
 

 

http://www.capes.gov.br/
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7.2 Julgamento  
 

Esta etapa consistirá na análise e das informações apresentadas pelos cursos de pós-graduação pela 
Câmara Especial de Avaliação designada pela FAPITEC/SE, com anuência da CAPES e com participação 

de representantes da FAPITEC/SE. A esta Câmara caberá analisar as informações apresentadas pelos 

apresentadas pelos cursos de pós-graduação e apresentar resultado final. 
 

7.2.1 - Critérios de julgamento pela Comissão de Avaliação 
 

a) Condições de Exequibilidade do Programa  

 

CONDIÇÕES DE EXEQUIBILIDADE 

Para avaliar as condições de exequibilidade, computar-se-ão os itens da tabela abaixo, com base na 

última avaliação do curso pela CAPES. No caso de curso novo, será considerado 1,0 ponto no item 6. O 
item 8 o tempo de funcionamento efetivo do curso será considerado de 1 (um) ano. No item 7, serão 

considerados 2,0 (dois) pontos. 

CRITÉRIOS AVALIADOS PONTUAÇÃO 

1 Nota CAPES do curso. Nota/7 

2 
Relação número de alunos em condições de receber bolsa, 

pelo número total de alunos regulares de cada curso. (RAB) 
2xRAB 

3 
Relação número de alunos que já possuem bolsa, pelo 

número total de alunos regulares de cada curso. (RPB) 
(1 – RPB) 

4 
Relação do número de alunos regulares (em todos os níveis), 
pelo número de docentes no corpo efetivo do programa. 

(RAP) 

RAP/4 (se RAP/4 > 1, então 
considera-se a pontuação máxima 

1,0) 

5 
Relação do número de docentes permanente, pelo número 
total de docentes do programa. (RD) 

RD 

6 
Tempo médio de titulação dos alunos (padrão 24 meses para 
mestrado e 48 meses para doutorado). 

Para Mestrado: 24/Tmedio 

Para Doutorado: 48/Tmedio 
(se as razões forem maiores ou 

iguais a 1, lança-se a pontuação 
máxima 1,0) 

7 

Produção Intelectual do programa de acordo com a última 

avaliação trienal do CA da CAPES. Para os cursos novos a 
avaliação será a do credenciamento do APCN. 

Muito Bom=2,0; Bom=1,5; 

regular=1,0; Fraco=0,5; 
Insuficiente=0,0 pontos 

8 Tempo (t) de funcionamento efetivo do curso (em anos). (1/t), pontuação máxima 1,0 

 
7.2.2 Critérios de distribuição das quotas 

 

a) As bolsas serão distribuídas individualmente, de acordo com a ordenação das propostas por 
classificação até que todas as bolsas sejam alocadas; 

b) Cada proposta classificada deverá ser contemplada com pelo menos 01 (uma) bolsa, obedecendo a 
classificação do item 7.2.1.a. 

c) O saldo remanescente das bolsas será alocado obedecendo-se os critérios estabelecidos neste Edital, 
de acordo coma ordem de classificação das propostas, até o limite de bolsas disponívies. 

 

7.3 Homologaçãodo resultado 
 

O resultado apresentado pela Câmara Especial de Avaliação, contendo a seleção das propostas e 
recomendação da distribuiçãodas cotas para os programas, será encaminhado à Diretoria de Programas e 

Bolsas da CAPES e da FAPITEC/SE para homologação do parecer final. 

 
8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
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A FAPITEC/SE fará a divulgação do resultado aosproponentes/coordenadores, a quem caberá recurso. 

Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado deste Edital, o recurso deverá ser 
dirigido a FAPITEC/SE no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação do resultado no 

Diário Oficial do Estado de Sergipe D.O.E. AComissão de Avaliação apreciará os eventuais recursos 

apresentando parecer sobre os mesmos. 
 

9.IMPLEMENTAÇÃO 
 

9.1. TERMO DE COMPROMISSO E IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

9.1.1 A seleção da proposta não confere o direito subjetivo à bolsa, caracterizando mera expectativa de 

direito, condicionada à disponibilidade financeira da CAPES. 

9.1.2 Para concessão e implementação da bolsa dar-se-á por meio da assinatura do Termo de 

Concessão/Compromisso e Aceitação de Bolsa da CAPES pelo bolsista, pelo orientador do bolsista e pelo 

coordenador do PPG da instituição até a data definida nesta Chamada.  

9.1.3 No Termo de Concessão/Compromisso serão estabelecidas as formas de liberação dos recursos, os 

direitos e deveres de cada uma dos partícipes envolvidos, dentre eles a obrigação de dedicar-se 

integralmente às atividades do plano de trabalho e de ressarcir à FAPITEC/SE e à CAPES todo o 

investimento realizado na sua formação, na eventualidade de ocorrência de revogação da concessão, 

motivada por ação ou omissão dolosa ou culposa do bolsista. 

9.1.4. A existência de alguma inadimplência do professor proponente, da instituição de vínculo e do 

bolsista com a FAPITEC/SE, não regularizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a divulgação dos 

resultados ou durante a vigência da bolsa, constituirá fator impeditivo para a concessão da bolsa. 

9.1.5 A bolsa será implementada após a entrega do comprovante de abertura de conta corrente no 

Banco do Brasil, do Formulário de Solicitação da Bolsa, e do Termo de Compromisso devidamente 

preenchidos e assinados no protocolo da FAPITEC/SE das 7 às 13 horas.  

9.1.6 O bolsista que entregar o Termo de Compromisso após vigência da Chamada ou entregá-lo em 

desacordo com a orientação e/ou normatização estabelecida, perderá o direito à concessão da bolsa.  

9.1.7 Caso o Programa de Pós-Graduação, cujo o bolsista está vinculado não se manifestem nos prazos 

definidos nesta Chamada, as bolsas não serão implementadas e os documentos poderão ser eliminados 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da divulgação final dos resultados.  

9.1.8 O cadastramento dos bolsistas no sistema de bolsas da CAPES SAC será efetuado pela 

FAPITEC/SE, mediante a entrega de todos os documentos indicados no item 9.1.5. 

9.1.9 A bolsa terá início somente após o cadastramento do bolsista no SAC pela FAPITEC e não serão 

efetuados pagamentos retroativos. 

10. ACOMPANHAMENTO 

10.1. Durante o período de vigência da bolsa, o bolsista e orientador deverão informar à FAPITEC/SE, 
por escrito, a ocorrência de quaisquer eventos que venham prejudicar o andamento das atividades do 

bolsista; 

10.2.Os bolsistas deverão apresentar relatórios técnicos, parcial e final, de acordo com os prazos 
estabelecidos noTermo de Concessão da FAPITEC/SEe no Termo de Compromisso da CAPES; 
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10.3. A não apresentação de qualquer dos relatórios no modelo específico e/ou no prazo determinado 
implicará na suspensão imediata do pagamento da bolsa, ficando o bolsista em situação de inadimplência 

com a FAPITEC/SE e com a CAPES; 

10.4. À FAPITEC/SE e à CAPES, reservam-se o direito de, durante a vigência das bolsas, promoverem 

visitas técnicas e/ou solicitar informações adicionais, visando aperfeiçoar o sistema de acompanhamento. 

10.5. É obrigatória a participação do bolsista em pelo menos um evento realizado pela FAPITEC/SE, o 
certificado de participação deverá ser apresentado junto ao Relatório Final do bolsista. 

11. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA BOLSA 

11.1. O orientador poderá solicitar cancelamento da bolsa por meio de Ofício à Diretoria da FAPITEC/SE, 

com devida justificativa e anuência da coordenação do curso de pós-graduação, cabendo à Diretoria 

Executiva da FAPITEC/SE e à CAPES a decisão sobre a restituição pelo candidato de todos os valores 

pagos, sob pena de inadimplência do bolsista e do professor proponente. 

11.2. SUSPENSÃO DA BOLSA 

11.2.1. O período máximo de suspensão da bolsa pela IES ou Instituição de Pesquisa, devidamente 
justificado, será de até 12 (doze) meses, considerado o prazo de vigência final do Acordo de Cooperação: 

I – será de até seis 6 (seis) meses, no caso de doença grave que impeça o bolsista de participar das 

atividades do curso, e não será computada para efeito de duração da bolsa; 

II – será de até doze (12) doze meses, para bolsista de Doutorado, que for realizar estágio no 

exterior, relacionado com seu plano de curso; 

11.2.2. É vedada a substituição de bolsista durante o período de suspensão da bolsa. 

11.3. CANCELAMENTO DA BOLSA 

11.3.1 A quota de bolsa poderá ser cancelada pela CAPES/FAPITEC/SE, a qualquer tempo, por 

infringência às disposições deste Edital ou do Acordo de Cooperação, ficando a IES ou Instituição de 

Pesquisa obrigada a ressarcir o apoio concedido, de acordo com a legislação em vigor. 

11.3.2. Será cancelada a bolsa pela FAPITEC/SE e pela CAPES em um dos seguintes casos, 

independentemente de formalização de processo administrativo: 

a) se comprovado o recebimento de remuneração do bolsista em desacordo com as normas da 

Chamada; 

b) se apresentada declaração falsa; 

c) se o bolsista omitir qualquer fato ou pratique qualquer fraude, para o recebimento da bolsa. 

11.3.3. As informações prestadas são de inteira responsabilidade coordenador do Programa de Pós-

Graduação e do bolsista, reservando-se à FAPITEC/SE e a CAPES o direito de excluí-lo em qualquer fase 

do concurso ou de sua execução caso sejam constatadas, em qualquer tempo, que as informações são 

inverídicas, incorretas ou inconsistentes ou ainda fora dos prazos determinados. 

12. SUBSTITUIÇÃO DO BOLSISTA 

12.1. O coordenador do Programa de Pós-Graduação poderá solicitar substituição do bolsista, pelo 

período remanescente da bolsa, em caso de desempenho insuficiente, desistência, abandono, interrupção 
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ou finalização do curso, desde que devidamente justificado as razões da solicitação devendo ser 

aprovado pela FAPITEC/SE e homologado pela CAPES, não ultrapassando o prazo total da bolsa. 

13. PUBLICAÇÕES E RESULTADOS OBTIDOS NO PROJETO 

13.1. Toda publicação resultante do projeto deverá citar, obrigatoriamente, o apoio da FAPITEC/SE e 

da CAPES. Fazer referência ao apoio da FAPITEC/SE e da CAPES em qualquer publicação ou eventos de 

divulgação científica. O não cumprimento desta exigência por si só oportunizará à FAPITEC/SEo direito 

unilateral de cancelamento e/ou suspensão da bolsa. 

13.2. Caso os resultados do projeto ou do relatório técnico, venha a ter valor comercial ou possa levar 

ao desenvolvimento de um produto ou método, envolvendo o estabelecimento de uma patente, a troca 

de informações e a reserva dos direitos, em cada caso, dar-se-á de acordo com o Termo de 

Compromisso assinado e estabelecido na Lei de Inovação no 10.973, de 02 de dezembro de 2004, 

regulamentada pelo Decreto no 5.563, de 11 de outubro de 2005. 

13.3. As ações publicitárias atinentes a projetos e obras financiadas com recursos da União deverão 

observar rigorosamente as disposições contidas no §1º do art. 37 da Constituição Federal, bem como 

aquelas consignadas nas Instruções da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da 

Presidência da República - atualmente a IN/SECOM-PR nº 31, de 10 de setembro de 2003. 

13.4. Na conclusão do projeto, o professor proponente e o bolsista deverão produzir, obrigatoriamente, 

um artigo sobre os principais resultados do projeto com foco no desenvolvimento do Estado de Sergipe. 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.1 Impugnaçãodo 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. 
 

14.2 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. 

 

14.3 Recursos administrativos 
 

Serão considerados apenas os recursos que apontem questões de legalidade no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, a partir da data da divulgação do resultado no site da FAPITEC/SE – www.fapitec.se.gov.br.O 

Recurso deverá ser encaminhado por meio de oficio à FAPITEC/SE, direcionado ao Diretor-Presidente. 
 

14.4Fator impeditivo 

a) A existência de alguma inadimplência do coordenador do curso, do aluno de pós-graduação ou do seu 
orientador com a CAPES e a FAPITEC/SE ou a FAP-SE, constituirá fator impeditivo para 

aimplementação da bolsa; 
b) A CAPES e a FAPITEC/SE reserva-se o direito de suspender ou cancelar a bolsa de pós-graduação, a 

qualquer tempo, por motivo técnico ou administrativo justificado. Quando suspensa, a bolsa não pode 

ser destinada a outro beneficiário do mesmo curso de pós-graduação; 
c) Quando a suspensão ocorrer para cumprimento de estágio ou para o aluno usufruir outra bolsa, como 

http://www.fapitec.se.gov.br/
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no caso de bolsa sanduíche, a contagem do tempo de vigência da bolsa concedida neste edital ocorre 
normalmente, mesmo sem o recebimento das mensalidades. 

 
14.5 Concessões e prazo para a liberação dos recursos 

 

a) A bolsa de mestrado estará à disposição do curso de pós-graduação, após a divulgação dos resultados 
do julgamento, cujo coordenador e aluno deverá cumprir determinadas exigências para sua 

implementação. O curso de pós-graduação, através do seu coordenador, deverá indicar os bolsistas, 
usando formulário específico da CAPES, anexando toda a documentação exigida para 

aimplementaçãodas bolsas. Ocorrendo pedidos de reconsideração por ilegalidade, a liberação dar-se-á 

imediatamente após o julgamento desses recursos; 
b) As bolsas serão depositadas diretamente em conta dos bolsistas indicados pelo curso de pós-

graduação,obedecendo asexigências legais da CAPES; 
c) As concessões serão feitas em função das disponibilidades orçamentárias e financeiras da CAPES. 

 
14.6 Resultados do projeto 

 

No prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da titulação do bolsista, o Coordenador do curso deverá 
encaminhar a FAPITEC/SE a declaração de defesa e uma cópia eletrônica da tese/dissertação aprovada. 

 
14.7 Comunicação de alteração 

 

Deverá ser comunicada à FAPITEC/SE, pelo coordenador, qualquer alteração relativa à execução do 
auxílio, acompanhada da devida justificativa. Caberáà FAPITEC/SE as devidas providências. 

 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
15.1 É vedado: 

a) Acumular bolsas da CAPES e da FAPITEC/SE, ou bolsas da CAPES e da FAPITEC/SE com as de outras 

agências nacionais ou internacionais; 
b) Efetivarqualquer benefício a quem estiver em débito, de qualquer natureza, com a CAPES e a 

FAPITEC/SE e/ou com outras agências ou instituições de fomento à pesquisa; 
c) Conceder bolsa a ex-bolsista da CAPES e da FAPITEC/SE ou de qualquer agência, que já tenha 

usufruído o tempo regulamentar previsto para a modalidade. 

 
15.2 É permitido, em relação às bolsas de mestrado e doutorado: 

a) Conceder a bolsa a estrangeiro com situação regular no País; 
b) Afastar-separa estágios de até 6 (seis) meses em outras instituições do País ou exterior, com 

manutenção da bolsa, sem ônus adicional e sem acúmulo de benefício da CAPES e da FAPITEC/SE ou 

de outra agência, desde que justificado pelo orientador e aprovado pela comissão de avaliação, 
homologado pelo programa de pós-graduação do bolsista e aprovado pela FAPITEC/SE; 

c) Afastar-se do curso na vigência de bolsa sanduíche no país ou exterior. Nesses casos, a percepção das 
bolsas fica temporariamente suspensa. Será permitida a percepção de auxílios permanência, desde 

que, o mesmo não seja considerado e nem se constitua em bolsa. 
 

16. CLÁUSULA DE RESERVA 

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

situações não previstas no presente Edital. 
 

17. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
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 
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Tecnologia - PROAF da FAPITEC/SE, pelo telefone (79) 3259-6366 ou pelo e-mail 
proaf@fapitec.se.gov.br. 

 
18. LOCAL E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA FAPITEC/SE 

 

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe – FAPITEC/SE 
Travessa Baltazar Gois, nº 86, Edifício Estado de Sergipe (Maria Feliciana), 10º Andar, Centro, 49010-907 

Aracaju/SE. 
Telefax: (79) 3259-3007 (79) 3259-6366 

E-mail: proaf@fapitec.se.gov.br 

Horário: das 7 às 13 horas 
 

 
Aracaju (SE), 11 de novembro de 2016. 

 
 

 

 
José Eriberto Pinheiro Vieira 

Diretor-Presidente da FAPITEC/SE 
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