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PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA EFETIVIDADE DOS PROGRAMAS  

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERGIPE (PROEF) 

 

 
 

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe – 
FAPITEC/SE - Governo do Estado de Sergipe, em parceria com a Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, torna público 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 Estímulo ao Aumento da 

Efetividade dos Programas de Pós-Graduação em Sergipe, de acordo com as regras estabelecidas 
pelo Acordo de Cooperaçãocelebrado entre a CAPES e a FAPITEC/SEe a legislação aplicável à matéria e 

as instruções contidas neste documento. 
 

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

Em junho de 2010 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$ R$ 

28.004.520,00 (vinte e oito milhões, quatro mil quinhentos e vinte reais), sendo, aproximadamente, 70% 
dos recursos aplicados pela CAPES e 30% pela FAPITEC/SE.  

 
 

2.  INFORMAÇÕES GERAIS 

 
2.1 Objetivos 

 
O Programa de Estímulo ao Aumento da Efetividade dos Programas de Pós-Graduação 

acadêmicos destina-se a proporcionar melhores condições para a formação de recursos humanos, a 
produção e o aprofundamento do conhecimento nos cursos de pós-graduação stricto sensu acadêmicos, 
ministrados pelas Instituições de Ensino Superior - IES, observados os seguintes aspectos: 

a) apoio às atividades inovadoras dos programas de pós-graduação, voltadas para o seu 
desenvolvimento acadêmico, visando a oferecer formação cada vez mais qualificada e diversificada 

aos estudantes de pós-graduação; 
b) custeio direcionado das atividades acadêmicas e de pesquisa dos programas de pós-graduação 

relacionadas aos estudos de dissertação e tese dos estudantes de pós-graduação e à manutenção e 

desenvolvimento desses programas; e  
c) apoio ao desenvolvimento dos trabalhos de planejamento e execução da política Institucional de pós-

graduação da IES. 
 

2.2 Vigência do Edital 
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O presente Edital terá vigência a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado e dará suporte 
aos projetos selecionados pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da sua 

implementação pela CAPES. 
 

2.3 Cronograma 

 
ATIVIDADES DATA 

 Lançamento do Edital 26/08/2013 

 Período para envio eletrônico das propostas Até 10/10/2013 

 Data limite para apresentação impressa da proposta no setor de 

protocolo da FAPITEC/SE 
Até 11/10/2013 às 13 horas 

 Divulgação dos resultados no portal da FAPITEC/SE A partir de 10/12/2013 

 Implementação A partir de 15/01/2014 

 
 

3. PROPONENTES ELEGÍVEIS 

 
3.1 Poderão apresentar propostas de projetos programas de pós-graduação stricto sensu acadêmicos de 

Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas sem fins lucrativos recomendados pela CAPES e 
sediadas no Estado de Sergipe. As IES participantes deverão:  

 

a) relacionar na proposta a equipe técnica, composta pelos professores/ pesquisadores vinculados ao 
Programa de Pós-Graduação. 

b) manter programa(s) de pós-graduação stricto sensu acadêmicos, avaliado(s) pela CAPES, com nota 
igual ou superior a 3 (três); 

c) manter uma infra-estrutura administrativa responsável pela gerência do Programa deste Edital na 

instituição; e 
d) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações estipuladas nos convênios e termos de 

cooperação firmados com a CAPES. 
 

3.2 Terão prioridade para receber o apoio: 
a) programas de pós-graduação das áreas: 1) Biotecnologia e Fármacos, 2) Engenharias e Computação, 

3) Ciências Experimentais;  

b) os programas de pós-graduação que visem à consolidação e/ou criação de área(s) de concentração e 
linha(s) de pesquisa e o desenvolvimento de patentes e outros; 

 
Observação: O beneficiário do auxílio não poderá possuir outro auxílio com o mesmo objeto. 

 

 
4. MECANISMOS DE APOIO AO PROGRAMA NO ESTADO DE SERGIPE 

 
O apoio financeiro a 11 (onze) projetos selecionados no âmbito deste Edital, para os anos de 2013 a 

2015, dar-se-á da seguinte forma: 
 

4.1 Formas de apoio da CAPES 

 
a) É previsto o investimento pelo Programa de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) pela 

CAPES, para o financiamento de projetos, das diversas áreas de conhecimento, que integrem 
propostas de instituições de ensino superiores públicas ou privadas sem fins lucrativos. Os projetos 

selecionados através deste Edital receberão R$ 100.000,00 (cem mil reais)para execução em 02 (dois) 

anos. 
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5. ITENS FINANCIÁVEIS 
 

5.1 O recurso de custeio, exclusivo para gastos com as atividades relacionadas ao projeto, compreende 
os seguintes itens: 

 

a) Manutenção de Equipamentos Multiusuário: aquisição de materiais de reposição; contratação de 
serviço de pessoa jurídica, com ou sem fornecimento de peças utilizadas pelos programas de pós-

graduação nas atividades-fim estabelecidas no item 2.1 letra „c‟ do presente Edital; 

b) Funcionamento de Laboratórios Multiusuário de Ensino e Pesquisa: aquisição de materiais de 

consumo e serviços de terceiros – pessoa jurídica, necessários ao funcionamento do laboratório 
multiusuário; despesas com passagens e diárias para docentes e técnicos que se deslocarem para 

realizar treinamento em novas técnicas de laboratório e utilização de novos equipamentos, vinculados 

com o desenvolvimento das dissertações ou teses dos alunos de pós-graduação; as despesas com os 
docentes visitantes, convidados para ministrarem o treinamento, poderão ser financiadas com 

recursos para a aquisição das passagens e diárias; 

c) Produção de Material Didático-Instrucional e Publicação de Artigos Científicos: material de 

consumo e serviços de terceiros – pessoa jurídica para a confecção de materiais didático-instrucionais, 

editoração gráfica e material de divulgação das atividades apoiadas pela CAPES; publicação de artigos 
científicos no país e no exterior; manutenção do acervo de periódicos, desde que não esteja 

contemplado no Portal Periódico da CAPES; pagamento de anuidades para as Associações Científicas e 
Associações Nacionais de Programas de pós-graduação; contratação de serviço de pessoa jurídica 

para pagamento de serviços de revisão e tradução de artigos científicos submetidos a periódicos 
científicos indexados de circulação internacional; 

d) Realização de Eventos Técnico-Científicos promovidos pelo Programa de pós-graduação: 

material de consumo, aluguel de espaço físico e de equipamentos, necessários à realização dos 
eventos, serviços de terceiros de tradução e apoio a outros serviços relacionados à realização do 

evento programado. As despesas com os docentes convidados poderão ser financiadas com recursos 
descritos na letra „f‟ deste item; 

e) Participação de professores convidados em Bancas Examinadoras de dissertações, teses e 

exames de qualificação: despesas para pagamento de passagens e diárias, estabelecidas conforme 
legislação federal em vigor, para os professores convidados a participar de bancas examinadoras de 

dissertações, teses e exames de qualificação; 

f) Participação de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Eventos no País: 

despesas para pagamento de passagens e diárias, estabelecidas conforme a letra „h‟ deste item, por 

um período máximo de 5 (cinco) dias consecutivos, para que o Coordenador do Programa de Pós-
graduação, ou seu representante, participe de eventos da CAPES, quando convocados, e daqueles 

relacionados a fóruns nacionais e a associações nacionais de Pós-Graduação e Pesquisa da área de 
conhecimento do Programa de Pós-graduação; 

g) Participação de professores em eventos no país: poderá ser contemplada com recursos para 
cobrir despesas com taxa de inscrição, passagens e diárias, estabelecidas conforme legislação federal 

em vigor. A cobertura destas despesas destina-se aos professores que fizerem apresentação de 

trabalho e a participação de coordenadores de Programas de Pós-graduação em fóruns nacionais; 

h) Participação de professores em eventos no exterior:poderão ser concedidos recursos para 

cobrir despesas com diárias, estabelecidas conforme legislação federal em vigor, e taxa de inscrição. A 
cobertura destas despesas poderá ser efetuada se atendido o seguinte requisito:  

i. se a solicitação para a aquisição de passagem aérea internacional tiver sido deferida ou obtiver 

parecer favorável quanto ao mérito do pleito pelo Programa de Auxílio Viagem ao Exterior-
AEX da CAPES ou por Programa de mesma natureza de outra agência pública de fomento à pós-

graduação (CNPq e FAPITEC/SE). Desta forma, os docentes interessados devem procurar os 
Programas acima descritos nasrespectivas agências para obter a referida passagem aérea e 
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apresentar, na sua instituição, a carta de concessão e obter o apoio citado neste item. O 
professor deverá cumprir interstício de 2 (dois) anos para recebimento do auxílio. 

 
j) Participação de alunos em eventos no país: a participação de alunos regularmente matriculados 

em eventos científicos no país tais como congressos, seminários e cursos, poderá ser contemplada 

com recursos destinados a cobrir as seguintes despesas:  
i. taxas de inscrição (pessoa jurídica), passagem, alimentação e hospedagem; 

ii. nos casos de participação em congressos e seminários, a cobertura destas despesasserá 
exclusiva para os alunos que fizerem apresentação de trabalhos e o seu valor não poderá ser 

superior ao valor da diária para o professor; 
iii. a participação em cursos ou disciplinas que inexistam na grade curricular obrigatória das 

instituições será permitida, desde que estejam necessariamente vinculados às dissertações e 

teses destes alunos.  
 

k) Participação de alunos de doutorado em eventos no exterior: a participação de doutorando 
em eventos científicos no exterior, desde que regularmente matriculado. A participação poderá 

contemplar despesas com taxa de inscrição (pessoa jurídica), passagem aérea (com tarifas 

promocionais), alimentação, hospedagem e locomoção urbana, até o valor máximo 
estabelecidoconforme legislação federal para uma diária de professor e por um período máximo de 7 

(sete) dias. O financiamento das despesas para a participação de alunos de doutorado em congressos 
ou conferências no exterior somente será autorizada mediante o cumprimento das seguintes 

exigências: 
i. o doutorando deverá ser o autor principal ou co-autor do artigo a ser apresentado no evento;  

ii. apresentar trabalho em sessão oral ou sessão de pôsteres em evento de reconhecida relevância 

internacional na área do conhecimento; e 
iii. apresentar ao programa de pós-graduação, onde está regularmente matriculado, documento 

comprobatório de aceitação e/ou comunicação oficial para participar em congresso/conferência.  
 

l) Participação de alunos de mestrado em eventos na América Latina: a participação de 

mestrando em eventos científicos na América Latina, desde que regularmente matriculado, será 
contemplada com recursos para cobrir despesas com taxa de inscrição (pessoa jurídica), passagem 

aérea (com tarifas promocionais), alimentação, hospedagem e locomoção urbana, até o valor máximo 
estabelecido conforme legislação federal para uma diária e por um período máximo de 7 (sete) dias. 

O financiamento das despesas para a participação de alunos de mestrado em congressos ou 

conferências no exterior somente será autorizada mediante o cumprimento das seguintes exigências:  
i. o mestrando deverá ser o autor principal ou co-autor do artigo a ser apresentado no evento;  

ii. apresentar trabalho em sessão oral ou sessão de pôsteres em evento de reconhecida relevância 
internacional na área do conhecimento; e 

iii. apresentar ao programa de pós-graduação onde está regularmente matriculado, documento 
comprobatório de aceitação e/ou comunicação oficial para participar em congresso/conferência.  

 

m) Participação de professores visitantes nos Programas: a participação de professores visitantes, 
nacionais ou estrangeiros, nos programas de pós-graduação, em atividades acadêmicas com duração 

de 30 (trinta) dias consecutivos, para cada período de 1 (um) ano, será apoiada com recursos para 
cobrir despesas com passagens (com tarifas promocionais)e diárias, essas definidas conforme 

legislação federal em vigor. 

 
n) Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e coleta de dados no país:a 

participação de professores e alunos em trabalhos ou aulas práticas de campo e coleta de dados no 
país será contemplada com recursos destinados à cobertura das seguintes despesas: 

i. locação de veículos, serviços, material de consumo necessário ao desenvolvimento das atividades 
de campo, passagens (com tarifas promocionais)e diárias para os professores (visitantes ou da 

própria instituição); 
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ii. passagens, hospedagem, alimentação e locomoção urbana para a participação dos 
alunos,observados os limites estabelecidos conforme legislação federal vigente. 

 
Poderão ser custeados os gastos com combustível para proporcionar a locomoção de professores e 

alunos na participação em trabalhos de campo somente se o veículo for da própria Instituição, alugado 

ou formalmente cedido por pessoa jurídica. 
Este item também financia a aquisição de passagens para todos os alunos regularmente matriculados 

que realizarem estágio em instituição nacional. 
 

o) Pagamento de diárias a professores: quando houver pagamento de diárias com a participação de 
professores nos eventos previstos neste Regulamento, não será permitido custear outras despesas 

como hospedagem, alimentação e locomoção urbana.  

 
5.3 As despesas não previstas nos itens acima deverão ser de responsabilidade do proponente/instituição 

de execução do projeto, a título de contrapartida. 
 

 

6. ITENS NÃO FINANCIÁVEIS 
 

São vedadas despesas com os seguintes itens: 
 
a) despesas que caracterizam vínculo empregatício ou complementação salarial de pessoal técnico e 

administrativo, gastos com contas de luz, água, telefone, correios e obras civis; 

b) pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, ou empregado de empresa pública 

ou de sociedade mista, por serviços de consultoria ou assistência técnica, conforme determina a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias da União e o Decreto Federal no 5.151 de 22/04/2004;  

c) remuneração para professores visitantes, ou não visitantes, ministrarem cursos, seminários ou aulas, 
apresentarem trabalhos, participarem de bancas examinadoras ou de trabalhos de campo com 

recursos deste programa 

d) despesas de qualquer espécie que não estejam diretamente relacionados com as atividades previstas 
no projeto. 

e) despesas com coffee break; 
f) despesas com aquisição de computadores pessoais, notebooks, tablets e outros bens de capital; 

g) contratações que não sejam utilizadas nas atividades-fim da pós-graduação ou contratações em 
desacordo com a Lei  nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e 

IN/STN001, de 15 de janeiro de 1997. 

 
 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS 
 

Os projetos a serem apoiados pelo presente Edital deverão ter o período de execução de 2 (dois) anos, 

contados a partir da data da sua implementação pela CAPES, com acompanhamento conjunto anual e 
avaliação ao final do período de execução, por meio de relatórios e/ou de apresentações, em 

procedimentos a serem decididos pelas Diretorias da CAPES e da FAPITEC/SE. 
 

 

8. REQUISITOS E RESTRIÇÕES DA PROPOSTA 
 

Os requisitos e restrições a seguir são válidos para o presente Edital e são indispensáveis para a pré-
qualificação, a análise de mérito, o julgamento e a aprovação das propostas. A ausência ou insuficiência 

de informações sobre quaisquer deles implicará a desclassificação da proposta. 
 

8.1 Requisitos do proponente 
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a) são elegíveis como proponentes coordenadores ou coordenadores adjuntos (ou vice-coordenador) de 
programas de pós-graduação acadêmicos credenciados pela Capes sediados nas universidades do 

Estado de Sergipe, públicas ou privadas sem fins lucrativos. 
 

 

8.2 Requisitos da proposta 
a) As propostas deverão ser encaminhadas pelos coordenadores ou coordenadores adjuntos dos 

programas, juntamente com a ata de aprovação do projeto no colegiado do programa de pós-
graduação e com a anuência do dirigente máximo da instituição a que pertencem; 

 
8.3 Restrições 

a) pesquisadores com pendências (inadimplentes) junto a CAPES ou a FAPITEC/SE NÃO poderão 

concorrer; a eventual aceitação da documentação não garante que o projeto será avaliado, caso seja 
constatada inadimplência do proponente; 

b) cada programa de pós-graduação somente poderá apresentar uma proposta no âmbito deste Edital. 
c) os Programas de Pós-Graduação que tenham sido contemplados/contratados em edital de apoio 

financeiro lançado pela FAPITEC/SE, a saber: EDITAL CAPES/FAPITEC/SE N° 07/2012 (PROEF) – não 

poderão concorrer a este Edital.  
 

 
9. APRESENTAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA 

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

são os seguintes: 

 

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

SIGFAPITEC (Sistema de Informação e Gestão de Projetos da FAPITEC/SE - 
http://sigfapitec.ledes.net/); 

 

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. 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. Recomenda-se que o projeto apresente as seguintes 
informações, de forma a permitir sua adequada análise e avaliação (Anexo I): 

 

1. Título do Projeto; 

2. Equipe Técnica (relacionar todos os participantes do projeto) 

3. Introdução; 

4. Objetivos; 

5. Método; 

6. Metas para o programa, indicando como os recursos poderão impactar na próxima avaliação da 

CAPES; 

7. Resultados esperados indicando pontos fortes e fracos do programa, apresentando tabela com a 

evolução do conceito do programa nas quatro últimas avaliações; 

8. Cronograma de execução e indicadores que deverão ser utilizados na avaliação do desempenho 

do programa; 

9. Tabela dos professores permanentes do programa contendo dados quantitativos e qualitativos 

das publicações, orientações, pesquisadores do CNPq, pesquisadores da FAPITEC/SE e membro 
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de corpos editoriais de revistas científicas; 

10. Justificativa institucional para a manutenção de material permanente ou equipamentos, com 

estimativa de recursos destinados a este item.Quando houver previsão de reforma, serviços em 

equipamentos e contratos de manutenção corretiva ou preventiva, também, deverão ter suas 

estimativas de orçamento incluídas no projeto. 

 

 
10. SUBMISSÃO DA PROPOSTA 

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

 

10.1 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://sigfapitec.ledes.net/, a partir da data 
indicada no item 2.3 CRONOGRAMA deste Edital, anexando o(s) arquivo(s) do projeto conforme 

modelo sugerido no item 9, letra b (Anexo I) e demais arquivos ou documentos, quando solicitados 
pelo Edital; 

c) O FAP deverá ser transmitido à FAPITEC/SE até as 24h00 (vinte e quatro horas), horário de 
Aracaju/SE, da data limite para submissão eletrônica das propostas, conforme subitem 2.3 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 de envio; 
d) Após o envio definitivo da proposta, não haverá possibilidade de alteração ou substituição do seu 

conteúdo; 
e) Além do envio do FAP e demais anexos por meio do SIGFAPITEC, a efetivação de 

submissão da proposta a FAPITEC/SE requer também a entrega obrigatória de uma cópia 

impressa, conforme detalhada a seguir nos subitens deste Edital; 
 

NOTA: 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. 

 
10.2 Submissão da proposta por meio impresso 

 

a) A proposta impressa deverá ser protolada na FAPITEC/SE, até às 13 horas, em envelope lacrado, 
com a seguinte identificação no exterior: 

 

EDITAL CAPES/FAPITEC/SE N° 09/2013 

Programa de Estímulo ao Aumento da Efetividade dos Programas de  

Pós-Graduação em Sergipe 

Título do Projeto: 

Área e Sub-Área do Conhecimento (conforme tabela do CNPq): 
Proponente: 

Instituição Proponente: 

Núcleo de Pós-Graduação: 

 

b) Será aceita uma única proposta para cada programa de pós-graduação. Caso seja recebida uma 
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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). 
 

10.2.1 Documentação necessária para submissão de proposta impressa 

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

b) Cópia do projeto do programa de pós-graduação, preenchido e impresso conforme o item 9. Letra „b‟ 
(Anexo I); 

c) Curriculum Vitae do coordenador ou coordenador adjunto do programa de pós-graduação, 

obrigatoriamente impresso, e disponível na plataforma LATTES do CNPq. É recomendado que o 
currículo seja atualizado para o ano do Edital; 

d) Documento de anuência explicita ao projeto emitido pela instituição proponente e assinado pelo 
dirigente institucional, conforme modelo (Anexo II); 

e) Cópia da Ata de aprovação do projeto no colegiado do programa de pós-graduação; 
f) Termo de Solicitação e Concessão de Apoio Financeiro a Projeto: Auxílio Financeiro a Projeto 

Educacional e de Pesquisa – AUXPE (Anexo III). 

 
 

11. ADMISSÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO.  
 

A CAPES e a FAPITEC/SE nomearão a Comissão Julgadora específica para o presente Edital, à qual 

caberá a análise, o julgamento e a classificação das propostas. A avaliação das propostas cumprirá as 
seguintes etapas: pré-qualificação, avaliação de mérito, classificação das propostas e aprovação pela 

Diretoria da FAPITEC/SE e, posteriormente, da Capes. 
 

11.1 PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

 
Fase em que a área técnica da FAPITEC/SE verifica os requisitos definidos neste Edital. A proposta será 

inviabilizada pelo não atendimento aos itens seguintes: 
 

a) elegibilidade dos programas de Pós-Graduação, conforme preconizado no item 3.1 do presente Edital; 
b) atendimento aos objetivos do Edital; 

c) preenchimento completo do FAP online e demais anexos, segundo suas instruções apresentadas no 

presente Edital; 
d) encaminhamento da versão impressa da proposta e demais documentações com as especificidades 

exigidas no subitem 10.2. 
 

11.2 ANÁLISE DE MÉRITO E PRIORIZAÇÃO 

 
A Comissão Julgadora deverá apresentar as justificativas de recomendação ou não para todas as 

propostas aprovadas na fase de pré-qualificação e, após a conclusão dos trabalhos de julgamento, 
elaborará uma Ata de Reunião, contendo a relação dos projetos julgados recomendados ou não 

recomendados, com as respectivas notas, em ordem decrescente, assim como outras informações e 
recomendações julgadas pertinentes. 

 

É vedado a qualquer membro da Comissão Julgadora julgar projetos em que: 
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a) haja interesse direto; 
b) esteja participando da equipe do projeto seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou 

afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau; 
c) esteja litigando judicial ou administrativamente com qualquer membro da equipe do projeto ou seus 

respectivos cônjuges ou companheiros.  

 
Caso algum membro da Comissão Julgadora faça parte da equipe de qualquer proposta, deverá 

ausentar-se da sala de reunião durante a análise do projeto. 
 

Para a avaliação final do mérito técnico-científico das propostas, serão considerados os seguintes critérios 
de julgamento (Tabela 1):  

 

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

pontuações. 
 

ESPECIFICAÇÃO DO CRITÉRIO Nº de pontos 

O mérito técnico-científico e a sua adesão aos termos deste Edital 20 

A relevância dos recursos para aprimoramento do programa de pós-graduação e seu 
desenvolvimento no cenário científico, tecnológico, econômico e social do Estado de 

Sergipe 

15 

O impacto para a melhoria do conceito do programa junto à Capes 20 

A abrangência da utilização dos recursos dentro do programa 15 

O impacto dos recursos na melhoria da integração entre graduação e pós-graduação 15 

A clareza quanto à definição dos fatos e metas relativos ao acompanhamento e 

avaliação, pela CAPES e FAPITEC/SE, da evolução do projeto a ser desenvolvido. 
15 

TOTAL 100 

 

11.3 APROVAÇÃO PELA DIRETORIA EXECUTIVA DA CAPES E DA FAPITEC/SE 
 

a) A etapa decisória será concluída com a classificação e aprovação das propostas qualificadas, 
submetidas à decisão final da Diretoria Executiva. A decisão final da Diretoria Executiva será feita em 

função da disponibilidade orçamentária e financeira desta Agência. 

 
 

12. RESULTADO DO JULGAMENTO 
 

a) A relação das propostas aprovadas será divulgada nos sítios eletrônicos da CAPES e da FAPITEC/SE; 
b) Todos os proponentes do presente Edital tomarão conhecimento do resultado sobre a proposta 

apresentada por intermédio de correspondência eletrônica ou através da página individual do 

pesquisador no SIGFAPITEC. 
 

 
13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado do julgamento da pré-qualificação e do 
mérito das propostas, poderá apresentar recurso dirigido exclusivamente a FAPITEC/SE, a ser submetido 

à Diretoria Executiva, de acordo com os procedimentos estabelecidos na Resolução nº 13/2011 – 
CONSAD/FAPITEC/SE, de 29 de março de 2011, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a divulgação 

do resultado no site da FAPITEC/SE. 
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14.DOS PROJETOS APROVADOS 
 

14.1 Os projetos aprovados serão implementados diretamente pela CAPES, que fará a liberação dos 
recursos, e obedecerão às normas previstas neste Edital e nos regulamentos da CAPES e da FAPITEC/SE. 

 

14.2 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 do resultado, constituirá fator 

impeditivo para o recebimento dos recursos do projeto. 
 

 
15. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

15.1 A CAPES e a FAPITEC/SE se reservam o direito de, durante a execução do projeto, em qualquer de 
suas fases, promoverem visitas técnicas ou solicitar informações adicionais visando aperfeiçoar o 

processo de avaliação e acompanhamento do Programa. 
 

15.2 No decorrer da execução do projeto, os coordenadores deverão enviar anualmente à FAPITEC/SE 

um relatório científico, referente às atividades do projeto até então realizadas e um relatório final quando 
da conclusão do projeto. Da avaliação positiva do relatório parcial, dependerá a continuidade do projeto 

pelos anos subsequentes. 
 

15.4 Caberão a CAPES e à FAPITEC/SE, conjuntamente, a definição da data de envio dos relatórios 
anuais e final pelos coordenadores. 

 

 
16. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
16.1 Os projetos deverão apresentar à FAPITEC/SE prestações de contas parcial (anual) e final que 

deverão estar de acordo com as normas e prazos previstos no Manual de Concessão e de Prestação de 

Contas da CAPES e com a legislação vigente, sempre em carta registrada ou entregue diretamente no 
protocolo da Fundação. 

 
16.2 A prestação de contas final deverá ser encaminhada, impreterivelmente, até 60 (sessenta) 

dias após a vigência do projeto ou o seu término caso seja concluído antes do prazo, 

juntamente com o Relatório de Cumprimento do Objeto. A documentação será colocada a disposição da 
CAPES para apreciação. 

 
16.3 A FAPITEC/SE e a CAPES poderão, analisada a conveniência e oportunidade, divulgar ou publicar os 

resultados obtidos pela concessão do fomento aos projetos aprovados pelo presente Edital. 
 

16.4 Em caso de substituição do coordenador do programa de pós-graduação, durante a vigência do 

projeto, este deverá apresentar a CAPES e a FAPITEC/SE a prestação de conta FINAL ao recurso recebido 
com a devolução do saldo.  

 
17. CANCELAMENTO DA CONCESSÃO 

 

A concessão do apoio financeiro será cancelada pelas Diretorias Executivas da FAPITEC/SE, por 
ocorrência, durante a sua vigência, de fato cuja gravidade justifique o seu encerramento, sem prejuízo 

de outras providências cabíveis.  
 

 
18. PUBLICAÇÕES 
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18.1As publicações científicas e qualquer outro meio de divulgação de trabalho de pesquisa, apoiado pelo 
presente Edital, deverão citar, obrigatoriamente, o apoio recebido da CAPES e da FAPITEC/SE. 

 
18.2 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 assim 

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 10/09/03. 

 
 

19. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  
 

19.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, o proponente que não o fizer até o segundo 

dia útil anterior ao prazo final estabelecido para recebimento das propostas. Não terá efeito de recurso a 
impugnação feita por aquele que, tendo aceitado os termos sem objeção, venha apontar, posteriormente 

ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições. 
 

19.2 A impugnação deverá ser dirigida à Diretoria Executiva da CAPES e da FAPITEC/SE. 

 
 

20. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL  
 

A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por 
decisão unilateral da Diretoria Executiva da CAPES e da FAPITEC/SE, seja por motivo de interesse público 

ou exigência legal, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 
 

21. PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS  
 

É de exclusiva responsabilidade de cada proponente adotar todas as providências que envolvam 

permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal, necessárias à execução do projeto.  
 

 
22. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

22.1 Os pesquisadores dos projetos selecionados neste Edital se comprometem aprestar assessoria ad 
hoc para a FAPITEC/SE e para a CAPES durante o período de sua vigência. 

 
22.2 Em se constatando violação às cláusulas do presente Edital, a CAPES e a FAPITEC/SE poderão 

restringir apoios futuros aos componentes dos grupos das propostas contempladas, registrando-os em 
cadastro interno de inadimplentes. 

 

22.3 Deverá ser comunicada à FAPITEC/SE, pelo coordenador do projeto, qualquer alteração relativa à 
execução do projeto apresentado, acompanhada da devida justificativa; 

 
22.4 Dúvidas e esclarecimentos sobre este edital deverão ser enviados única e exclusivamente para o 

endereço eletrônico proaf@fapitec.se.gov.br. 

 
22.5 O presente Edital regula-se pelos preceitos de direito público e, em especial, pelas disposições da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional n.º 
01/1997, de 15 de janeiro de 1997, no que couber, e pelas normas internas da CAPES e da FAPITEC/SE. 

 
 

23. CLÁUSULA DE RESERVA  

 

mailto:proaf@fapitec.se.gov.br
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Às Diretorias Executivas da CAPES e da FAPITEC/SE se reservam o direito de resolver os casos omissos e 
as situações não previstas no presente Edital. 

 
 

24. 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 
Tecnologia - PROAF da FAPITEC/SE, pelo telefone (79) 3259-3007 / 3259-0363 ou pelo e-mail 

proaf@fapitec.se.gov.br. 
 
 

25. 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  

E-mail: comunicacao@fapitec.se.gov.br 
Horário: das 7 às 13 horas 

 
 

 
 

Aracaju (SE), 22 de agosto de 2013. 

 
 

 
  

    
Jackson Barreto de Lima 

                   Governador do Estado em Exercício 

 

Saumíneo da Silva Nascimento 

Secretario de Estado do Desenvolvimento Econômico e 

da Ciência e Tecnologia 

  

 
 

 

José Ricardo de Santana 
                                                                              Diretor Presidente 
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