Universidade Federal de Pelotas
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

EDITAL Nº 002/2015 - PRPPG

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Pelotas,
considerando as deliberações do Comitê Institucional de Infraestrutura de
Pesquisa, torna público que está aberta a chamada interna de propostas de
subprojetos para a chamada pública MCTI/FINEP/CT-INFRA 02-2014, a qual objetiva
selecionar propostas para apoio a projetos institucionais de aquisição e manutenção
de equipamentos multiusuários de médio e grande porte, observando o seguinte:

1. Objetivos:
Este edital tem por objetivo tornar público o processo de indicação de subprojetos
para a aquisição de equipamentos de médio e grande porte que irão compor a proposta
da Universidade Federal de Pelotas na chamada pública MCTI/FINEP/CT-INFRA 022014.
Este processo foi definido com os seguintes objetivos: (1) consolidar a participação
da comunidade acadêmica da UFPel na definição das prioridades de infraestrutura de
pesquisa e pós-graduação; (2) garantir a transparência do processo de seleção das
propostas que serão enviadas para a FINEP em resposta ao Edital MCTI/FINEP/CTINFRA 02-2014.

2. Definições Iniciais:
a) Cada pesquisador PQ/DT da UFPel poderá apoiar apenas uma proposta no
escopo deste edital;
a) Cada Programa de Pós-graduação da UFPel poderá apoiar apenas uma
proposta no escopo deste edital;
b) A proposta, para ser avaliada no escopo deste edital, deve contar com o apoio
comprovado de, pelo menos, 10 (dez) pesquisadores PQs/DTs da UFPel;
c) A proposta, para ser avaliada no escopo deste edital, deve contar com o apoio
comprovado de, pelo menos, 3 (três) Programas de Pós-graduação Stricto
Sensu, sendo que pelo menos um destes Programas deve possuir nota 3
(três) ou 4 (quatro) na avaliação da CAPES;
d) O orçamento total de cada proposta deve prever investimentos mínimos de
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e investimentos máximos
de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais);
e) Seguindo o edital MCTI/FINEP/CT-INFRA 02-2014, não serão permitidos
equipamentos com valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

3. Conteúdo das Propostas:
As propostas de subprojeto, deverão ser enviadas em formulário próprio,
(disponível

em

http://www.ufpel.edu.br/prppg/pesquisa),

contendo

as

seguintes

informações:
a) Identificação do coordenador do subprojeto e o Programa de Pós-graduação
proponente;
b) Lista dos Programas de Pós-graduação que apoiam a proposta (com
respectivas manifestações de apoio através de assinatura no formulário de
submissão ou através de e-mail do coordenador do PPG enviado para o
coordenador de cada subprojeto;
c) Lista dos pesquisadores PQs/DTs que apoiam a proposta (com respectivas
manifestações de apoio através de assinatura no formulário de submissão ou
através de e-mail enviado para coordenador de cada subprojeto;

d) Objetivo

da

proposta,

considerando

sua

aderência

à

chamada

MCTI/FINEP/CT-INFRA 02-2014 e sua relevância no contexto de Ciência,
Tecnologia & Inovação para o desenvolvimento local/regional/nacional/mundial;
e) Descrição da política de uso que garantirá a utilização multiusuária dos
equipamentos solicitados, onde deve ser explicitado onde os equipamentos
serão instalados, quem fará a gestão de uso destes equipamentos, como os
usuários poderão solicitar acesso a estes equipamentos e se existe ou existirá
regimento para definir a governança sobre o equipamento. Uma descrição de
como

os

equipamentos

atualmente

disponíveis

no

laboratório

são

disponibilizados para a comunidade é altamente desejável, quando aplicável;
f) Resultados e impactos esperados na qualificação dos PPGs e dos grupos de
pesquisa envolvidos e como a proposta traz contribuições para PPGs em
consolidação;
g) Descrição do(s) equipamento(s) solicitados e do(s) orçamento(s) preliminar(es).

4. Critérios de Avaliação das Propostas:
As propostas submetidas para o presente edital serão avaliadas por uma comissão
de pesquisadores não pertencentes ao quadro funcional da UFPel, em conjunto com o
Comitê Institucional de Infraestrutura de Pesquisa da UFPel.
A avaliação das propostas irá considerar os itens abaixo:
a) Nota objetiva na equipe proponente, somando os PQs/DTs da UFPel que
apoiam a proposta conforme conversão abaixo. A nota final neste quesito será
normalizada para a faixa de 1 (um) a 5 (cinco) de forma relativa às demais
propostas, onde a menor pontuação receberá o valor 1 (um) e a maior receberá
o valor 5 (cinco). O peso desta nota na avaliação global será de 30%.
•

PQ/DT 1A: 10 pontos;

•

PQ/DT 1D: 7 pontos;

•

PQ/DT 1B: 9 pontos;

•

PQ/DT 2: 5 pontos.

•

PQ/DT 1C: 8 pontos;

b) Nota objetiva dos Programas de Pós-graduação da UFPel que apoiam a
proposta, somando os conceitos dos PPGs conforme conversão abaixo. A nota
final neste quesito será normalizada para a faixa de 1 (um) a 5 (cinco) de forma

relativa às demais propostas, onde a menor pontuação receberá o valor 1 (um)
e a maior receberá o valor 5 (cinco). O peso desta nota na avaliação global
será de 25%.
•

PPG 7: 10 pontos;

•

PPG 4: 7 pontos;

•

PPG 6: 9 pontos;

•

PPG 3: 5 pontos.

•

PPG 5: 8 pontos;

c) nota nos itens 3(d), 3(e) e 3(f) emitida pelos avaliadores, com valores entre 1
(um) e 5 (cinco). Os pesos destas notas na avaliação global serão: item 3(d)
com peso de 15%, item 3(e) com peso de 15% e item 3(f) com peso 15%.

5. Descrição do Processo de Construção do Projeto Institucional:
O projeto institucional será formado pelos subprojetos aprovados no presente
edital.
Na fase de construção dos subprojetos será realizada uma reunião presencial
com os pesquisadores que estão articulando propostas para que estas sejam
apresentadas para toda a comunidade. Nesta reunião cada pesquisador terá até 10
minutos para apresentar sua demanda e os PPGs e PQs que a apoiam. Neste
encontro será realizado um esforço para fortalecer as propostas em construção.
A avaliação das propostas submetidas será realizada considerando os critérios
já apresentados, sendo coordenada pelo Comitê Institucional de Infraestrutura de
Pesquisa.
Após selecionados os subprojetos que irão compor o projeto institucional, terá
início uma segunda fase de articulações com o objetivo de qualificar os subprojetos
selecionados através de discussões sobre o conteúdo dos subprojetos e da
ampliação do apoio de PPGs e de PQs/DTs para os subprojetos priorizados.

6. Datas Importantes:
As datas abaixo relacionadas destacam os principais eventos relacionados ao
presente edital.
•

09 de abril – lançamento do edital;

•

29 de abril – reunião aberta à comunidade para discussão inicial das propostas
em construção;

•

25 de maio – data final para submissão de propostas no presente edital;

•

08 de junho – divulgação dos resultados do presente edital;

•

30 de junho – data final para entrega de documentação completa dos
subprojetos aprovados para compor o projeto institucional;

•

16 de julho – envio da proposta institucional para a FINEP.

6. Outros:
Recursos aos resultados do presente edital devem ser enviados em até dois dias
úteis a contar da divulgação dos resultados;
Casos omissos no presente Edital serão julgados pelo Comitê institucional de
Infraestrutura de Pesquisa.

Pelotas, 9 de abril de 2015.

Luciano Volcan Agostini
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade Federal de Pelotas

Mauro Augusto Burkert Del Pino
Reitor
Universidade Federal de Pelotas

