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EDITAL FAPITEC/SE /FUNTEC /CNPq N° 10/2009 
 

PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES 
PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS - PPP 

 
 
O Governo do Estado de Sergipe, por intermédio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação 
Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE, em parceria com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, em conformidade com a Lei nº 5.771, de 12/12/2005 
e no Decreto nº 23.695, de 06/03/2006, a partir de recursos oriundos do  CNPq e do Fundo Estadual 
para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNTEC, gerido pela Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia e do Turismo – SEDETEC , torna público e convoca 
os interessados a apresentarem propostas para obtenção de financiamento destinados a execução de 
projetos científicos e tecnológicos no Estado 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. 
 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1.1 Objetivo 
 
Apoiar a aquisição, instalação, modernização, ampliação ou recuperação da infra-estrutura de pesquisa 
científica e tecnológica e de inovação nas instituições de ensino superior e/ou de pesquisa visando dar 
suporte à fixação de jovens pesquisadores e nucleação de novos grupos de pesquisa, em qualquer área 
do conhecimento. 
 
1.2  Vigência do Edital 
 
O presente edital terá vigência a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado e dará suporte 
de 24 (vinte e quatro) meses aos projetos selecionados, contados a partir da liberação dos recursos ao 
Coordenador e após assinatura do Termo de Concessão pelas partes.  
 
 
1.3  Cronograma 
 

DISCRIMINAÇÃO DATAS LIMITES 

Lançamento do Edital 19 de agosto de 2009 

Data limite para apresentação das propostas até as 13 horas do dia 05 de outubro de 2009 

Análise e julgamento da FAPITEC/SE até 30 de dezembro de 2009 

Divulgação dos resultados a partir de 15 de janeiro de 2010 

Apresentação de recursos cinco dias úteis a partir da data da divulgação do 
resultado 

Contratação dos projetos aprovados a partir de 01 de fevereiro de 2010 

 
 
 
 
 
 

http://www.fapitec.se.gov.br
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2. FORMA DE APOIO 
 
2.1 Recursos financeiros 
As propostas aprovadas serão financiadas no valor global estimado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil 
reais), sendo R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 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 e do Turismo – SEDETEC, 
e R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq, oriundos dos Fundos Setoriais/Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – FNDCT. 
 
Serão concedidos auxílios-pesquisa individuais no valor máximo de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Os 
recursos serão distribuídos em 02 (duas) parcelas anuais. 
 
a) A distribuição dos recursos totais para os projetos contemplados, deverá obedecer à demanda 

qualificada, entre as 7 (sete) áreas do conhecimento, de acordo com o item 3.2 letra ‘b’ . A demanda 
qualificada será computada levando 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. 

b) O número de propostas a se contratar , está condicionado ao limite dos recursos disponíveis nesse 
Edital. Os projetos de instituições de ensino e pesquisa privadas e sem fins lucrativos serão apoiados 
no valor de até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), com recursos oriundos do Fundo 
Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNTEC, geridos pela Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia e do Turismo – SEDETEC. 

 
2.2 Itens financiáveis 
 
2.2.1 Capital e custeio 
 
a) Material de consumo; 
b) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 
c) Diárias, exclusivamente para cobrir gastos com alimentação e pernoite, em caso de deslocamento do 

pesquisador da sua base de pesquisa. Este item não se caracteriza como auxílio para 
participação de pesquisadores em eventos de natureza científica; 

d) Para efeito de preenchimento da planilha orçamentária da proposta o candidato deverá considerar 
como valores referências de diárias para o estado de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) sem pernoite, 
R$ 50,00 (cinqüenta reais) com pernoite e para outros estados no valor de R$ 280,00 (duzentos e 
oitenta reais). 

e) Despesas com transporte, exclusivamente para execução de atividades previstas no cronograma de 
atividades do projeto; 

f) Despesas com equipamentos e material permanente. Em caráter excepcional, admite-se a 
aquisição de equipamentos de informática (hardware e software) e câmara fotográfica 
digital – desde que justificados e necessários ao desenvolvimento do projeto; 

g) Despesas com a produção de material informativo, exclusivamente para divulgação dos resultados da 
pesquisa (ex.: folders); 

h) Despesas bancárias. 
 
Nota: Orientações sobre os recursos para aquisição de material permanente e Termo de Depósito podem 

ser obtidas no site da FAPITEC/SE, no endereço eletrônico www.fapitec.se.gov.br, no link “Manual 

http://www.fapitec.se.gov.br
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e Formulários”. 
 
2.2.2 Bolsa 
 
a) Pagamentos de bolsas de iniciação científica ou tecnológica (PIBIC/PIBITI). As bolsas, quando 

incluídas na proposta, serão pagas diretamente pela FAPITEC/SE a partir de recursos do Fundo 
Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNTEC, gerido pela Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia e do Turismo – SEDETEC, sendo 
deduzidas do valor do auxílio a ser concedido ao proponente. O Coordenador proponente 
deverá indicar na(s) planilha(s) orçamentária(s) a necessidade de bolsista e o recurso 
destinado ao pagamento da bolsa deverá ser incluído no cálculo referente ao valor 
solicitado a FAPITEC/SE; 

b) Caberá ao coordenador fazer as indicações dos bolsistas apenas após a assinatura do Termo de 
Concessão. 

c) Cada projeto poderá indicar até 1 (um) bolsista por um período de 12 (doze) meses. Nesse 
período serão permitidas substituições de bolsistas, desde que plenamente justificadas pelo 
coordenador do projeto. As bolsas não poderão ser utilizadas para pagamento de prestação de 
serviços, nem para a execução de atividades administrativas, uma vez que tal utilização estaria em 
desacordo com a finalidade das bolsas da FAPITEC/SE; 

d) As bolsas de que trata este Edital obedecem às normas específicas da FAPITEC/SE de acordo com o 
estabelecido na Resolução FAPITEC/SE/CONSAD N. 01/2007 e pela Resolução FAPITEC/SE/CONSAD 
N. 10/2007. 

 
2.3 Itens Não-financiáveis 
 
a) Auxílio a passagem para participação de pesquisadores ou de outro(s) membro(s) da equipe do 

projeto, em eventos de qualquer natureza; 
b) Pagamentos a coordenadores, membros da equipe técnica e toda e qualquer atividade e/ou função 

administrativa; 
c) Taxas de administração, gerência ou similar; 
d) Pagamentos contábeis e administrativos, incluindo despesas com contratação de pessoal da própria 

instituição solicitante (ou parceira); 
e) Prestação de serviços por quaisquer servidores públicos ativos; 
f) Publicidade salvo de caráter educativo, informativo ou de orientação social; 
g) Outros pagamentos não permitidos no item 2.2. 
 
 
3. REQUISITOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 
 
3.1 Para o proponente 
 
a) Ser pesquisador com vinculo formal a: i) instituições de ensino superior , públicas ou privadas, sem 

fins lucrativos; ii) institutos e centros de pesquisa e desenvolvimento, públicos ou privados, sem fins 
lucrativos; iii) empresas públicas, que executem atividades de pesquisa em Ciência, Tecnologia ou 
Inovação. Todos constituídos sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no Estado 
de Sergipe (vide Nota 1); 

b) Ter obtido o título de doutor a partir de 2004, até a data de submissão da proposta; 
c) Ser obrigatoriamente o coordenador do projeto; 
d) Não ser nem ter sido coordenador de projeto de pesquisa aprovado por agência de 

fomento nacional ou internacional (exceto bolsas, auxílio instalação, auxílio à 
participação em eventos e outros auxílios de curta duração); 

http://www.fapitec.se.gov.br
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e) Não ser bolsista de produtividade do CNPq; 
f) Estar cadastrado em grupo de pesquisa do CNPq; 
g) Ter currículo atualizado em 2009 na Plataforma Lattes do CNPq; 
h) Possuir produção científica ou tecnológica relevante na área específica do projeto de pesquisa; 
i) Não possuir pendências relativas à prestação de contas, apresentação de Relatório Técnico ou 

emissão de parecer ou pendências de qualquer outra natureza junto a FAPITEC/SE e/ou a antiga FAP-
SE. 

 
Nota (1): Vínculo formal é entendido como toda e qualquer forma de vinculação, seja ela 
empregatícia/funcional ou não, existente entre o proponente, pessoa física, e a instituição de execução 
do projeto. Na inexistência de vínculo empregatício/funcional, o vínculo estará caracterizado por meio de 
documento oficial que comprove haver concordância entre o proponente e a instituição de execução do 
projeto para o desenvolvimento de certa atividade de pesquisa e/ou ensino, documento esse expedido 
por autoridade competente da instituição. Esse documento deve ficar em poder do proponente, não 
sendo necessária a remessa à FAPITEC/SE. São exemplos de vínculo formal, além do empregatício ou 
funcional: pesquisadores visitantes, com ou sem bolsa, e jovens pesquisadores com bolsas de recém 
doutor ou de pós-doutorado, bolsistas DCR ou outras modalidades de bolsas para doutores concedidas 
por agências de fomento à ciência e tecnologia. 
 
3.2 Para a proposta 
 
a) Só será considerada como proposta enquadrada ao Edital aquela que esteja claramente caracterizada 

como pesquisa científica, tecnológica ou de inovação. A proposta deve apresentar ainda elementos 
que permitam avaliar: 
i. Se a instituição de execução do proponente tem condições e infra-estrutura necessária para a 

realização do projeto;  
ii. Se os recursos solicitados são compatíveis com os objetivos do projeto e com a infra-estrutura já 

existente na instituição.  
b) O proponente deverá necessariamente enquadrar a sua proposta em uma e somente uma das 7 

(sete) áreas de conhecimento, a saber: 
i. Ciências Humanas, Letras, Lingüística e Artes; 
ii. Engenharias e Computação; 
iii. Ciências Sociais Aplicadas; 
iv. Ciências Biológicas;  
v. Ciências da Saúde; 
vi. Ciências Exatas e da Terra; 
vii. Ciências Agrárias. 

c) Quanto às permissões/exigências legais: 
i. Os projetos que envolvam pesquisa clínica, epidemiológica ou experimental com seres humanos 

e/ou animais, devem conter uma seção sobre seus aspectos éticos, devendo ser anexado 
comprovante de submissão ou parecer do comitê de ética em pesquisa credenciado pela Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), conforme os termos da Portaria n° 196/96, do Conselho 
Nacional de Saúde; 

ii. Conforme legislação em vigor , projetos que envolvam experimentos com organismos 
geneticamente modificados devem informar o número de registro e data da publicação do 
Certificado de Qualidade em Biossegurança; 

iii. Demais autorizações/permissões de caráter ético ou legal, que se façam necessárias, deverão ser 
providenciadas pelo coordenador do projeto e anexadas à documentação complementar . 

 
 
 

http://www.fapitec.se.gov.br
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4. SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS 
 
4.1 Documentação necessária 
 
a) Formulário de Qualificação do Proponente - FQP (Anexo I deste Edital); 
b) Roteiro para Elaboração do Projeto - REP (Anexo II deste Edital), assinado pelo proponente e pelo 

dirigente institucional, devidamente identificado; 
c) Planilhas Orçamentárias - PO (Anexo III deste Edital): 

i. Fontes/Origem de Recursos; 
ii. Custos Detalhados do Projeto; 
iii. Cronograma de Desembolso Financeiro. 

d) Currículum Vitae do pesquisador , preferencialmente impresso, disponível na plataforma LATTES do 
CNPq, atualizado em 2009; 

e) Cópia do diploma de doutor reconhecido no Brasil, ou documento institucional que comprove a 
conclusão do doutorado, caso o Coordenador proponente não seja pesquisador FAPITEC/SE 
(consultar relação no endereço www.fapitec.se.gov.br, link pesquisadores FAPITEC/SE); 

f) Cópia do protocolo de submissão do projeto ao comitê de ética em pesquisa e de outras 
autorizações/permissões de caráter ético ou legal, quando for o caso, conforme descrito no item 3.2 
letra ‘c’ deste Edital; 

g) CD-ROM com cópias dos Anexos I, II e III.  
 
4.2 Encaminhamento da proposta para a FAPITEC/SE: 
 
a) A proposta, composta dos documentos citados no item 4.1, deverá ser encaminhada em 02 (duas) 

vias, sendo 01 (uma) de forma impressa e outra em CD-ROM, contendo os Anexos I, II e III; 
b) A proposta e respectiva documentação deverão ser entregues diretamente na FAPITEC/SE, 

impreterivelmente até as 13 horas, da data limite para o recebimento da proposta indicada no 
cronograma, dentro de um envelope lacrado, com a seguinte identificação exterior: 

 
EDITAL FAPITEC/SE /FUNTEC /CNPq Nº 10/2009 
Título do projeto 
Nome do proponente/coordenador 
Nome da Instituição do coordenador 
Área do conhecimento 

 
c) Não serão aceitos envelopes que não atendam a exigência acima ou que sejam postados, via 

Correios ou encomenda expressa. Expirado o prazo limite indicado no Edital, nenhuma outra 
proposta será recebida, assim como não serão aceitos adendos, substituições, ou esclarecimentos 
que não forem explícita ou formalmente solicitados pela FAPITEC/SE. 

d) Será aceita uma única proposta para cada proponente/coordenador . Caso seja recebida uma 
segunda solicitação de um mesmo pesquisador , ela será considerada como substituta da anterior; 
assim, apenas a última proposta apresentada será levada em conta para análise, sendo a 
anteriormente apresentada, automaticamente desclassificada. 

e) Caso haja propostas idênticas, apresentadas por pesquisadores diferentes, estas estarão 
automaticamente desclassificadas. 

 
 
5. ANÁLISE E JULGAMENTO 
 
A seleção das propostas submetidas à FAPITEC/SE, em atendimento a este Edital, obedecerá às 
seguintes etapas: 

http://www.fapitec.se.gov.br
http://www.fapitec.se.gov.br
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5.1 Pré-análise e enquadramento das propostas 
 
a) Consistirá na análise preliminar das propostas pela Diretoria Técnica da FAPITEC/SE, quanto ao 

atendimento das exigências e recomendações de todos os itens deste Edital, mediante exame dos 
documentos apresentados e preenchimento dos Anexos. 

b) Serão desenquadradas as propostas que não atenderem aos itens desse edital, em 
especial, aos itens 3. e 4. e não contemplarem projetos de pesquisa. 

 
5.2 A Comissão de Avaliação 
 
a) A presidência da FAPITEC/SE constituirá uma Comissão de Avaliação específica para o presente edital 

composta por pesquisadores Doutores de reconhecida competência científica nas diferentes áreas de 
conhecimento. Não integrarão a Comissão de Avaliação pesquisadores participantes de qualquer 
proposta submetida ao Edital. 

 
5.3 Análise do mérito 
 
A análise do mérito das propostas obedecerá aos seguintes procedimentos: 
 
a) Consistirá na análise aprofundada quanto ao mérito individual de cada projeto, por , pelo menos, 2 

(dois) consultores ad hoc que atuem na mesma área de conhecimento do projeto, segundo as 
normas descritas na tabela de critérios para análise de mérito da proposta (Tabela 1); 

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

respectivas pontuações. 

ESPECIFICAÇÃO DO CRITÉRIO Nº de pontos 

• Mérito, originalidade e relevância do projeto para o desenvolvimento científico, 
tecnológico e de inovação do País 30 

• Exeqüibilidade da proposta considerando as metas, metodologia, 
fundamentação teórica, cronograma, condições institucionais e recursos 
financeiros. 

30 

• Contribuição do projeto para a nucleação de novos grupos de pesquisa ou na 
consolidação de grupos existentes. 20 

• Ações cooperativas com outras universidades, instituições de pesquisa ou 
empresas. 10 

• Inserção no sistema local de inovação ou áreas estratégicas do estado* 10 
TOTAL 100 

*Nota: Para inserção no sistema local de inovação e áreas estratégicas do estado, serão consideradas 
propostas que tenham resultados obtidos: a) nas Cadeias Produtivas (Agronegócios, Biocombustíveis, 
Construção Civil, Construção Naval, Têxtil, Confecções e Calçados, Fertilizante e segmento Minero-químico) e 
b) nos Arranjos Produtivos Locais - APLs (Pecuária do Leite, Confecções e Artesanato de Bordado, Piscicultura, 
Ovinocaprinocultura, Fruticultura, Apicultura, Mandioca, Tecnologia da Informação, Cerâmica Vermelha, 
Petróleo e Gás) 

 
b) Após a conclusão do trabalho dos pareceristas ad hoc, as propostas e seus pareceres serão 

submetidos à Comissão de Avaliação designada pela FAPITEC/SE para análise dos pareceres, 
classificação das propostas e recomendação dos projetos a serem beneficiados; 

c) A Comissão de Avaliação designada pela FAPITEC/SE avaliará e pontuará o currículo dos 
proponentes/coordenadores recomendados, segundo a área do conhecimento (Anexo IV deste 
Edital); 

http://www.fapitec.se.gov.br
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d) A Comissão de Avaliação designada pela FAPITEC/SE computará a pontuação de todas as avaliações 
e fará a classificação final das propostas recomendadas, por área de conhecimento, de acordo com a 
ordem de classificação. A pontuação final de cada proposta será obtida pela Comissão de Avaliação 
da FAPITEC/SE utilizando peso de 50% (cinquenta por cento) para o currículo do coordenador do 
projeto, e 50% (cinquenta por cento) para o projeto de pesquisa avaliado pelo Consultor ad hoc; 

e) Serão contempladas as propostas melhor pontuadas, até o limite de recursos disponíveis para o 
presente Edital.  

 
5.4 ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO PELA DIRETORIA EXECUTIVA DO CNPq (DEX)  
 
Essa etapa consistirá na análise, pela Diretoria Executiva do CNPq, da ata de julgamento com a relação 
dos projetos recomendados, não recomendados, pareceres emitidos, e contemplará: 

a) Ratificação do parecer das propostas indeferidas pela Comissão de Avaliação; 
b) Aprovação, com ou sem cortes orçamentários, ou não aprovação, devidamente justificada, das 

propostas recomendadas pelo Comitê; 
c) Homologação do resultado. 
 

 
6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 
A FAPITEC/SE fará a divulgação do resultado aos proponentes/coordenadores, a quem caberá recurso. A 
Comissão de Avaliação designada pela FAPITEC/SE apreciará os recursos referentes ao mérito científico e 
a Diretoria e Procuradoria Jurídica da FAPITEC/SE quando se tratar de outras questões legais.  
O resultado publicado poderá vir a ser modificado em função de deliberação ulterior sobre os recursos 
administrativos eventualmente interpostos após a publicação.  
 
 
7. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado deste edital o eventual recurso deverá 
ser dirigido à Presidência da FAPITEC/SE no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do 
resultado do julgamento no Diário Oficial do Estado de Sergipe. 
 
 
8. CONTRATAÇÃO 
 
a) O proponente/coordenador deverá celebrar Termo de Concessão de auxílio financeiro nos termos das 

normas da FAPITEC/SE. A contratação do auxílio será formalizada diretamente entre a FAPITEC/SE e 
o pesquisador , com a anuência do dirigente institucional, no prazo estabelecido quando da divulgação 
do resultado; 

b) Uma vez aprovado o auxílio, o pesquisador terá um prazo de até 30 (trinta) dias para apresentação da 
documentação necessária a instalação do processo de liberação dos recursos, os quais serão 
depositados em conta específica e exclusiva, vinculada ao projeto. Caso o pesquisador não apresente 
a documentação necessária no prazo determinado, a FAPITEC/SE se reserva o direito de substituí-lo, 
de acordo com a classificação final do julgamento; 

c) Os documentos aprobatórios do Comitê de Ética, da Comissão de Biossegurança, e/ou outras 
determinações legais referentes à letra ‘c’ do item 3.2 do Edital, quando pertinentes, deverão ser 
enviados à FAPITEC/SE pelo Coordenador do projeto aprovado, como precondição para concessão 
do auxílio. 

 
 

http://www.fapitec.se.gov.br
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9. OBRIGAÇÕES 
 
9.1 Do proponente/coordenador 
 
a) Responsabilizar-se por todas as obrigações contratuais, permitindo que a FAPITEC/SE, a qualquer 

tempo, possa confirmar a veracidade das informações prestadas; 
b) Fornecer qualquer informação solicitada pela FAPITEC/SE, para o bom acompanhamento do 

desenvolvimento do projeto aprovado, inclusive por conta da visitas técnicas previamente agendadas 
com a FAPITEC/SE; 

c) Apresentar após 12 (doze) meses à FAPITEC/SE o “Relatório Técnico Parcial” do Projeto, em modelo 
disponibilizado no site da Fundação (www.fapitec.se.gov.br); 

d) Apresentar num prazo de até 60 (sessenta) dias após a execução do projeto à FAPITEC/SE: 1) 
Resumo do Relatório Técnico Final; 2) Relatório Técnico Final e 3) Resumo Expandido. A prestação de 
contas da utilização dos recursos da FAPITEC/SE deverá ser realizada pelo Coordenador num prazo de 
até 30 (trinta) dias após a execução do projeto; 

e)  Apresentar o Relatório Técnico Final, no “Seminário de Avaliação dos Projetos”, em data a ser 
designada pela FAPITEC/SE ou participar das Comissões Especiais de Avaliação; 

f) Atuar como consultor ad hoc ou nas Comissões de Avaliação, em qualquer edital ou chamada pública, 
quando convocado pela FAPITEC/SE; 

g) Regularizar os equipamentos adquiridos com recursos do projeto junto ao setor de patrimônio da 
instituição de pesquisa, informando e apresentando à FAPITEC/SE, no ato do seu recebimento, a nota 
fiscal de compra; 

h) O Coordenador , caso demandado pela FAPITEC/SE, compromete-se a transferir os resultados obtidos 
da pesquisa por meio de mini-curso ou outras formas de divulgação que sejam adequadas; 

i) Atender e prestar esclarecimentos durante as visitas técnicas aos projetos; 
j)  O não cumprimento das obrigações acima referidas acarretará na inclusão do nome do proponente 

na lista de inadimplentes com a FAPITEC/SE, ficando este impossibilitado de concorrer a outros editais 
e estando sujeito às medidas legais cabíveis. 

 
9.2 Da FAPITEC/SE 
 
a) Assumir o compromisso de viabilizar a liberação dos recursos, após a divulgação dos resultados do 

julgamento e da assinatura do Termo de Concessão; 
b) Acompanhar o desenvolvimento da execução do projeto, por meio de informações obtidas junto aos 

proponentes; 
c) Providênciar e repassar para o Coordenador , mediante sua solicitação, a etiqueta de patrimônio para 

os equipamentos adquiridos com recurso do projeto; 
d) Avaliar a prestação de contas; 
e) Organizar os seminários para aprsentação e avaliação dos resultados dos projetos. 
 
9.3 Do Conselho Científico da FAPITEC/SE 
 
a) Avaliar a execução e a finalização do projeto. 
 
9.4 Do CNPq 
 
a) Liberar os recursos financeiros destinados ao Edital, através do convênio celebrado entre a 

FAPITEC/SE e o CNPq; 
 
9.5 Da Instituição do pesquisador/coordenador 
 

http://www.fapitec.se.gov.br
http://www.fapitec.se.gov.br);
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a) Efetuar a concordância com o plano de trabalho do pesquisador/coordenador; 
b) Garantir infra-estrutura adequada ao desenvolvimento do projeto. 
 
Notas: 

1. Fica implícito, a partir da assinatura do Termo de Concessão, que a FAPITEC/SE se exime de 
qualquer responsabilidade em disputa judicial decorrente de utilização dos recursos de forma 
contrária aos termos do presente Edital e das instruções específicas referentes ao Roteiro do 
Projeto, prestação de contas, técnica e financeira; 

2. Em ocorrendo pedidos de reconsideração por ilegalidade, a liberação dar-se-á imediatamente após 
o julgamento desses recursos; 

3. Se o interessado não apresentar a documentação necessária ao processo de liberação dos 
recursos, ou tiver outro motivo que impossibilite a transferência dos recursos no prazo 
estabelecido, a FAPITEC/SE se reserva o direito de cancelar a concessão do auxílio; 

4. No caso das atividades realizadas originarem criações intelectuais passíveis de proteção, na forma 
de inovações tecnológicas, invenções, aperfeiçoamentos e novos conhecimentos aplicáveis às 
atividades econômicas produtivas, que propiciarem incrementos de seu desempenho, aumento da 
produtividade dos fatores envolvidos ou otimização do uso de recursos e insumos, as partes 
obedecerão às determinações da Lei nº 9.279, de 14/051996, da Lei de Inovação nº 10.973, de 
2/12/2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11/10/2005.  

5. Os resultados econômicos auferidos na exploração comercial da criação protegida, inclusive na 
hipótese de transferência do direito de exploração a terceiros, serão partilhados com os 
CONCEDENTES, conforme expresso na Resolução Normativa CNPq nº 013/2008, por meio de 
contrato a ser celebrado com as instituições executoras de projetos nas quais as patentes ou 
similares foram desenvolvidas. 

 
 
10. 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 para a execução do projeto, 
como por exemplo, concordância do Comitê de Ética, no caso de experimentos envolvendo seres 
humanos; prévia autorização do orgão competente na área ambiental, para projetos que gerem riscos de 
impacto ao meio ambiente; autorização da CTNBio, em relação a genoma, entre outros. 
 
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1 Impugnação do Edital 
Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a FAPITEC/SE, aquele que o tendo 
aceitado sem objeção, venha apontar , depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o tenham 
viciado, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
11.2 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. 
 
11.3 Recursos Administrativos 
Serão considerados apenas os recursos que apontem questões de legalidade no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da publicação do resultado do julgamento. 
 

http://www.fapitec.se.gov.br
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11.4 Fator Impeditivo 
A existência de pendências de natureza técnica e/ou financeira do Coordenador do projeto com a 
FAPITEC/SE e/ou a antiga FAP-SE, constituirá fator impeditivo para enquadramento da proposta. 
 
11.5 Compromisso com a Demanda 
O compromisso da FAPITEC/SE restringe-se aos recursos indicados no presente Edital. Os projetos não 
contratados, mesmo tendo o mérito reconhecido, serão arquivados e não mais serão considerados para 
futuras contratações. 
 
11.6 Obrigatoriedade de Citação 
Toda publicação apoiada com recursos provenientes do presente Edital deverá citar , obrigatoriamente, o 
apoio do CNPq e da FAPITEC/SE. 
 
11.7 Comunicação de Alteração 
Deverá ser comunicada à FAPITEC/SE, pelo pesquisador , qualquer alteração relativa à execução do 
auxílio, acompanhada da devida justificativa. Caberá à FAPITEC/SE as devidas providências. 
 
 
12. 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 ou pelo e-mail proaf@fapitec.se.gov.br 
 
 
13. LOCAL E HORÁRIO PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS 
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe – FAPITEC/SE 
Av. Dr . Carlos Rodrigues da Cruz s/n, Centro Adm. Augusto Franco, Bloco B, Bairro Capucho, CEP: 
49.081-000, Aracaju – SE. 
Telefax: (79) 3259-0363 
E-mail: comunicacao@fapitec.se.gov.br 
Horário: das 7:00 às 13:00 horas 
 
 
14. CLÁUSULA DE RESERVA 
A Diretoria Executiva da FAPITEC/SE reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não 
previstas no presente Edital. 

 
 

Aracaju (SE), 19 de agosto de 2009 
 
 

José Ricardo de Santana 
Diretor-Presidente da FAPITEC/SE 

http://www.fapitec.se.gov.br
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