PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
EDITAIS EM CURSO
Maria Bernardete Cordeiro de Sousa
Pró-Reitora de Pesquisa

EDITAIS
I.

EDITAL No. 05/2010 – PROPESQ - PARA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AOS NOVOS PESQUISADORES

II. EDITAL No. 06/2010 – PROPESQ - PARA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AOS GRUPOS DE PESQUISA

III. EDITAL PROPESQ No. 007/2010 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (IC) E DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (IT) NAS MODALIDADES PROPESQ E REUNI

IV. EDITAL No. 08/2010 – PROPESQ - PROGRAMA DE APOIO A BIOTÉRIOS CADASTRADOS NA PROPESQ

I. EDITAL No. 05/2010 – PROPESQ

PARA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AOS NOVOS PESQUISADORES

1. Objetivos: Conceder apoio financeiro a professores doutores da UFRN, recém-titulados,
atendendo a pequenas demandas essenciais para a continuidade de suas pesquisas.

2. Justificativa: Professores pesquisadores recentemente titulados enfrentam freqüentemente
dificuldades de financiamento para montar uma infra-estrutura material básica que lhes permita
dar continuidade às pesquisas desenvolvidas nos projetos de suas teses ou iniciar novos
projetos na Instituição.

3. Recursos disponíveis: Serão alocados R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),
provenientes do Fundo de Pesquisa, que serão distribuídos entre os projetos selecionados,
satisfazendo o limite máximo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por projeto, de modo a atender
até 30 projetos.

4. Procedimentos de Seleção: Os projetos serão selecionados pela Comissão de Pesquisa da
PROPESQ, observados quatro critérios eliminatórios:
1. Pesquisadores que não são do quadro docente permanente da UFRN;
2. Pesquisadores que obtiveram o Doutorado antes do ano de 2006;
3. Pesquisadores que possuem projeto em andamento financiado por agências ou empresas de
fomento à pesquisa;
4. Pesquisadores que já receberam o benefício em edital de mesmo objeto na UFRN ou outra
agência de fomento.
5. Pesquisadores que tiverem seus projetos aprovados no Edital UFRN/PROGRAD /PROPESQ
/PROEX No 01/2010, na qualidade de coordenador.

Atenção!
Serão priorizados os casos em que o solicitante possui produção científica regular. O mérito da
proposta terá peso 6,0 (seis) e a produção científica, pontuada de acordo com o Anexo 2, terá peso
4,0 (quatro).

5. Itens Financiáveis: Material Permanente, preferencialmente equipamentos de Informática
(microcomputadores e impressoras).
6. Gerência dos recursos: Os recursos aprovados serão transferidos aos Centros Acadêmicos
que ficarão encarregados de operacionalizar o atendimento das solicitações.
7. Submissão dos projetos:
7.1. Utilizar o formulário II , anexo ao edital para redação do projeto;
7.2. A produção científica do solicitante será aferida a partir do SIGAA, no período 2007-2009;
7.3. O projeto deve ser entregue na PROPESQ no formato impresso.
8. Datas limites: Período de submissão da proposta: de 24/08/2010 a 30/09/2010.
Divulgação dos resultados: 08/10/2010.
Pedido de reconsideração dos resultados: 08 a 14/11/2010.
Divulgação final dos resultados: 18/11/2010.
9. Divulgação: O resultado será divulgado na página da PROPESQ.

II. EDITAL No. 06/2010 – PROPESQ
PARA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AOS GRUPOS DE PESQUISA

1.Objetivos: Conceder apoio financeiro aos Grupos de Pesquisa da UFRN, visando atender
demandas urgentes de grupos produtivos que não possuem fontes externas de financiamento
suficientemente consolidadas.
2. Justificativa: A Pró-Reitoria de Pesquisa, com verbas orçamentárias da própria UFRN,
destinou, nos últimos 4 anos, parte dos recursos do Fundo Acadêmico de Pesquisa para apoiar
os Grupos de Pesquisa da UFRN, com o objetivo de atender demandas mais urgentes,
principalmente no tocante à compra de materiais de consumo de maior necessidade.
3. Recursos disponíveis: Serão alocados R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
provenientes do Fundo Acadêmico de Pesquisa, que serão distribuídos entre os projetos
selecionados, satisfazendo o limite de um projeto por grupo, no valor máximo de R$ 2.500,00
(Dois mil e quinhentos) por projeto, de modo a atender até 30 grupos de pesquisa.
4. Procedimentos de Seleção: Os Projetos serão selecionados pela Comissão de Pesquisa
da PROPESQ, observados três critérios eliminatórios:
4.1. Grupo não produtivo nos anos de 2007 a 2009;
4.2. Aprovação de projetos neste período, por membros do grupo, de valor superior a R$
30.000,00;
4.3. Grupos que não estejam atualizados no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil –
CNPq, no início do período do julgamento da proposta (04/10/2009).

5. Itens Financiáveis: Material de consumo e permanente. Os itens solicitados deverão ser
discriminados no campo 3 do formulário de submissão da solicitação.
6. Gerência dos recursos: Os recursos aprovados serão transferidos aos Centros
Acadêmicos que ficarão encarregados de operacionalizar o atendimento das solicitações.
7. Submissão dos projetos (tarefa do Coordenador do Grupo)
7.1. Utilizar o formulário I, anexo ao edital para submissão do projeto contendo uma descrição
sumária da demanda apresentada, sua importância e necessidade;
7.2. Anexar ao projeto o resumo da produção científica, dos membros permanentes do Grupo
no período 2007-2009, extraídos do Relatório de Produtividade Docente - SIGAA ou CV
Lattes.
7.3. O projeto deve ser entregue na PROPESQ no formato impresso.
8. Datas limites: Período de submissão da proposta: de 24/08/2010 a 30/09/2010.
Divulgação dos resultados: 08/10/2010.
Pedido de reconsideração dos resultados: 08 a 14/11/2010.
Divulgação final dos resultados: 18/11/2010.
9. Divulgação: O resultado será divulgado na página da PROPESQ.

III. EDITAL PROPESQ No. 007/2010
DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (IC) E DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (IT) NAS MODALIDADES PROPESQ E REUNI

1. O Programa Institucional de Bolsas de Pesquisa nas modalidades – PROPESQ e REUNI
contemplando quotas de Iniciação Científica (IC) e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (IT)
constituem programas de assistência aos estudantes de graduação de todas as áreas do
conhecimento, voltado para a formação de recursos humanos em pesquisa científica e
tecnológica. O programa de IC observará a participação ativa de alunos em projetos de pesquisa
com qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada, individual e continuada Por
sua vez, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação (IT) tem por objeto estimular estudantes do ensino técnico e superior ao
desenvolvimento e transferência de novas tecnologias e inovação.
Na UFRN o gerenciamento dos programas é realizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa
(PROPESQ), com o assessoramento das Comissões de Pesquisa e de Inovação e
Empreendedorismo, ambas formadas por representantes de todos os centros acadêmicos e das
Unidades acadêmicas Especializadas.
2. Das bolsas disponíveis e da forma de concessão – serão disponibilizadas 670 quotas, de
acordo com o quadro abaixo:
Modalidades

IC

IT

TOTAL

PROPESQ

205

45

250

REUNI

270

153

423

Total Geral

475

195

673

3. Dos requisitos e compromissos do Bolsista
3.1. Estar devidamente registrado no cadastro único de bolsistas da UFRN, conforme Artigo 5º. da Resolução Nº 169/2008 CONSEPE de 02 de dezembro de 2008, que trata da concessão de quotas de assistência estudantil.
3.2. Ser selecionado e indicado pelo professor orientador, contemplado com quota, conforme requisitos explicitados nesse edital.
3.3. Estar regularmente matriculado em curso de graduação e apresentar bom rendimento acadêmico.
3.4. Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa.
3.5. Não ser cônjuge, companheiro(a) ou parente, consangüíneo ou afim, até o terceiro grau civil do seu respectivo orientador.
3.6. Manter, no SIGAA, seu cadastro atualizado, contendo telefone, endereço, e-mail, e na PROPESQ os dados da agência
bancária e da conta corrente.
3.7. Receber apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação desta com a de outros programas exceto aqueles
previstos na Resolução No. 169/2008 - CONSEPE de 02 de dezembro de 2008, que trata da concessão de quotas de
assistência estudantil.
3.8. Apresentar, após 6 (seis) meses de vigência da bolsa, relatório parcial de pesquisa, contendo resultados preliminares do
trabalho desenvolvido. O conteúdo e formato do relatório devem obedecer aos padrões do formulário eletrônico
disponibilizados no SIGAA.
3.9. Apresentar os resultados finais da pesquisa, sob a forma de exposições orais e/ou painéis no CIC, acompanhado de um
relatório de pesquisa final com redação científica, que permita verificar o acesso a métodos e processos científicos. O
conteúdo e formato do relatório final devem obedecer aos padrões do formulário eletrônico disponibilizados no SIGAA.
3.10. Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de bolsista de Pesquisa REUNI-UFRN e ao seu
orientador.
3.11. O não cumprimento dos requisitos e compromissos mencionados acima implica o desligamento automático do bolsista do
Programa de Bolsas de iniciação à Pesquisa REUNI da UFRN.

4. Dos requisitos e compromissos do orientador
4.1. Estar com o currículo cadastrado e atualizado na plataforma LATTES do CNPq.
4.2. Possuir a titulação mínima de doutor com produção científica, tecnológica, filosófica, artístico-cultural ou de outra natureza
acadêmica, ligada à pesquisa, publicada em veículos da área.
4.3. Orientar o bolsista nas distintas fases do trabalho científico, incluindo a elaboração de relatórios e material para
apresentação em eventos de iniciação científica, livro de resumos e demais atividades.
4.4. Participar, obrigatoriamente, do Congresso de Iniciação Científica da UFRN atendendo solicitações da PROPESQ quanto
ao processo de avaliação de trabalhos e apresentações dos estudantes.
4.5. Estimular o bolsista a publicar trabalhos em eventos científicos relacionados à área de atuação do mesmo.
4.6. Responsabilizar-se pela seleção do bolsista verificando se o mesmo atende ao disposto na Resolução No. 169/2008 CONSEPE de 02 de dezembro de 2008, que trata da concessão de quotas de assistência estudantil.
4.7. Comunicar à PROPESQ qualquer alteração no plano de trabalho do bolsista.
4.8. Apresentar um plano de trabalho para cada aluno quando do registro ou renovação do projeto de pesquisa e proceder à
indicação do bolsista para preencher quotas sob sua responsabilidade.
4.9. O não cumprimento dos requisitos e compromissos mencionados acima implica o cancelamento da quota do docente,
ouvida a Comissão de Pesquisa.
4.10. Em caráter excepcional, dentro da política da Pró-reitoria de Pesquisa de incentivo às ações associadas ao ensino e
extensão, e indução de áreas, de grupos em consolidação, fixação de doutores nos Campi regionais e formação de
pesquisadores, foram feitos os seguintes destaques:
 10 quotas para o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFRN;
 10 quotas para a FACISA (Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí), sendo metade para professores mestres que
estejam cursando doutorado;
 15 quotas para o NUPLAM;
 10 quotas para professores doutores da EAJ, preferencialmente orientadores do Mestrado em Ciências Agrárias;
 05 quotas para o Departamento de Matemática;
 10 cotas para professores mestres da Escola de Música que estejam cursando doutorado;
 13 cotas para professores doutores do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES)
Obs.: Caso não sejam apresentadas as demandas para preenchimento das cotas acima destacadas, as mesmas serão
distribuídas conforme os critérios gerais deste edital.

5. Do processo seletivo para a distribuição de quotas de bolsas entre pesquisadores
5.1. O processo seletivo será realizado em caráter eliminatório e classificatório, levando-se em conta o Índice
Final Classificatório (IFC) que corresponde à média ponderada do Fator de Produtividade em Pesquisa
Individual (FPPI) e da nota do projeto padronizada por Centro Acadêmico ou Unidade Acadêmica Especializada
(vide Anexo 1), atribuído a cada pesquisador candidato a orientador.
5.2. Na primeira fase do processo seletivo serão qualificados os candidatos que:
• Tenham implementado sua(s) solicitação(ções) de quota(s) de bolsas dentro do prazo estabelecido no
calendário deste Edital;
• Coordenem ou colaborem em projetos de pesquisa cadastrados na PROPESQ (ano de envio ou
renovação 2010) e aprovados pelos consultores ad-hocs ou comissão de pesquisa;
• Possuam o currículo cadastrado na Plataforma LATTES do CNPq;
• Obtiverem um Índice Final Classificatório (IFC) maior do que o percentil 25 da distribuição do IFC da
UFRN. Este caso reflete a situação em que o pesquisador obteve um IFC igual ou superior ao valor
correspondente aos 25% de solicitantes com valores mais baixos. Em caráter excepcional, a ser aplicado
se o número de bolsas disponíveis exceder de muito o número de docentes com IFC maior ou igual ao
percentil 25, o limite do IFC poderá ser alterado para um valor abaixo do percentil 25, a ser definido pela
Comissão de Pesquisa;
• Obtiverem nota acima de 5,0 (cinco) na avaliação, realizada por consultores externos e/ou comissão de
pesquisa, no projeto vinculado à solicitação de bolsa(s);
• Não apresentem pendências com relação às atividades de pesquisa na UFRN (atraso no envio de
relatórios de projetos, relatórios de plano de trabalho de orientando, parecer sobre desempenho de
orientando, ausência não justificada no CIC do ano anterior, seja líderes de grupos não atualizados no
Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil.

5.3. O SIGAA estará disponível para preenchimento ou download do CV LATTES[1], para fins de pontuação a
ser considerada para cálculo do FPPI, até 30 de setembro de 2010. Para efeito de contagem de pontos
desse edital serão consideradas apenas as informações validadas pelo pesquisador.
5.4. Na segunda fase, as quotas de bolsa serão distribuídas, uma a uma, entre os candidatos aprovados na
primeira fase, classificados em ordem decrescente a partir do cálculo do Índice Final Classificatório (IFC) e
que atendam aos demais requisitos deste edital.
5.5. Na distribuição, nenhum pesquisador será contemplado com mais de uma quota, a qual será subtraída
nas concessões posteriores no edital das modalidades do CNPq, de modo que cada pesquisador será
contemplado com, no máximo, duas quotas no total das concessões dos Programas de Bolsas da PROPESQ.
6. Dos critérios de desempate
Nos casos de empate terão prioridade, nesta ordem:
 Pesquisadores com projetos apoiados no Edital de Novos pesquisadores e/ou que atuem em grupos de
Pesquisa contemplados no Edital de Apoio aos Grupos de Pesquisa;
 Pesquisadores que possuam as maiores notas na avaliação dos Projetos;
Pesquisadores recém-admitidos dentro do Programa REUNI.

7. Da indicação dos bolsistas
 Todos os bolsistas deverão ser indicados no período indicado no calendário disponível no item 9.0. A indicação fora do
prazo de 10 dias após a divulgação do resultado implica a perda de quota por parte do docente inicialmente beneficiado.
 A seleção do bolsista deverá levar em consideração o que determina a Resolução No. 169/2008 - CONSEPE de 02 de
dezembro de 2008, que trata da concessão de quotas de assistência estudantil.
8. Da responsabilidade de acompanhamento da seleção
O processo de seleção será acompanhado pelas comissões permanentes da PROPESQ.
9. Datas importantes
Evento

Data

Lançamento do Edital

02/09/2010

Data de início de submissão no SIGAA

02/09/2010

Data limite para submissão de proposta no SIGAA

04/10/2010

Divulgação do resultado

16/11/2010

Período solicitação de reconsideração

16/11 a 22/11/2010

Divulgação do resultado da solicitação de reconsideração

29/12/2010

Indicação dos bolsistas

02/12/2010 a 07/01/2011

10. Dos casos omissos
Os casos omissos neste edital, bem como interpretados de modo discrepante quanto à sua aplicação, serão
resolvidos no âmbito das Comissões de Pesquisa e de Inovação e Empreendedorismo da PROPESQ.

Como submeter a proposta
1. Pesquisadores que já tenham projetos cadastrados no SIGAA em 2010 e que não queiram submeter
um novo projeto.
Como proceder:
Cadastrar apenas o plano de trabalho tendo o cuidado de associá-lo ao projeto desejado (ver código do
projeto) e ao EDITAL PROPESQ No. 07/2010. Para isso, no SIGAA , entrar no link ajuda e buscar portal
docente + ações acadêmicas + solicitar cota de bolsa

Atenção!

O link Ajuda no portal docente do SIGAA, auxilia o professor a proceder suas diferentes solicitações

Esta operação é utilizada pelos docentes quando há editais de distribuição de cotas com período de
submissão aberto. O docente cadastra planos de trabalho e cada um deles conta como uma solicitação de
cotas, pois irão concorrer às cotas distribuídas pelo edital.
As características dessa variação do cadastro de planos de trabalho são as seguintes:
O docente não seleciona o período do plano de trabalho, pois este é definido pelo período da cota que o
plano irá concorrer.
O docente não seleciona o tipo da bolsa do plano de trabalho. O tipo é fixado em A DEFINIR, pois será
definido apenas na indicação dos bolsistas após a concessão de cotas aos docentes.
Para solicitar cota de bolsa, o docente deverá: Acessar o SIGAA → Portal do Docente → Pesquisa →
Planos de Trabalho → Solicitar Cota de Bolsa.
A seguinte tela será exibida:

Selecione o Título que desejar utilizar na operação clicando no seguinte ícone ( referente ao mesmo.
Para exemplificar, utilizaremos: PVA4208-2009 - Análise da expressão protéica em diferentes cultivares de
pinhão manso
Na próxima tela o usuário deverá informar o Corpo do Plano de Trabalho e selecionar o Edital. O campo
Orientador já estará selecionado com o docente do projeto de pesquisa.

Para desistir da operação, clique em Cancelar.
Após preencher os campos, clique em Definir Cronograma para visualizar a seguinte tela:

Defina a atividade e o período de realização da mesma. Para adicionar outras atividades, clique no ícone
( + ).
Clique (
)para apagar todos os dados inseridos no cronograma ou clique em ( - ) para remover
apenas uma das atividades.
Para retornar à página anterior, clique em Dados Gerais.
Clique em Cancelar para não seguir com a operação.
Continue a operação clicando em Visualizar Plano de Trabalho.

Se desejar retornar à página anterior, clique em Cronograma (
Clique em Cancelar para desistir da operação (

).

).

A seguinte mensagem de confirmação será exibida após clicar em Confirmar (

):

Como submeter proposta:
2. Professores com projetos submetidos ao Edital REUNI 2009 e PROPESQ 2009 com vigências
a partir de primeiro de janeiro de 2010.
2.1. Renovar projeto (ver link Ajuda do portal docente);
2.2. Submeter novo plano de trabalho associado ao projeto renovado.

Solicitação de renovação de projeto
Para solicitar renovação de projetos de pesquisa que o docente coordena, este deverá: Acessar o SIGAA →
Portal do Docente → Pesquisa → Projetos de Pesquisa → Solicitar Renovação.
O docente visualizará tela onde estarão listados os projetos de pesquisa que coordena e que são passíveis
de renovação.

Atenção: o docente deverá observar a Qtd de Renovações do Título que deseja renovar, pois existe um limite
de 3 renovações por projeto. Ultrapassado este limite, é necessário recadastrar o projeto.
Para exemplificar, usaremos: PVG2664-2009/ORTHOLEG - Protótipo de prótese de membros inferiores para
auxílio à locomoção
Clique no ícone assinalado (

) para renovar o projeto. A seguinte tela será exibida:

O usuário poderá alterar o Período do Projeto. Para isso, digite as datas ou as selecione no calendário que
estará disponível na página.
Para retornar à página anterior, clique em Selecionar outro projeto.
Clique em Cancelar caso desista de realizar a operação.
Siga para a próxima etapa clicando em Definir membros do projeto.
Para informar ao sistema os membros do projeto, o usuário preencherá dados conforme a categoria do
membro. Para alternar entre categorias, basta clicar sobre a aba respectiva.
Adicionar Docente ao Projeto
Os passos a seguir são realizados na tela exibida abaixo:
•Busca pelo nome do docente;
•Informar o tipo de participação do docente no projeto: coordenador, vice-coordenador ou colaborador;
•Informar carga horária dedicada ao projeto;
Clicar em Adicionar Membro.

Adicionar Discente ao Projeto
Os passos a seguir são exibidos na tela seguinte:
•Busca pelo nome do discente e pela sua vinculação à Universidade (Graduação, Mestrado ou Doutorado);
•Tipo de participação do discente no projeto;
•Informar carga horária dedicada ao projeto;
Clicar em Adicionar Membro.

Adicionar Servidor Técnico-Administrativo ao Projeto
Os passos a seguir são realizados na tela posterior:
•Busca pelo nome do servidor;
•Informar o tipo de participação do servidor no projeto;
•Informar carga horária dedicada ao projeto;
Clicar em Adicionar Membro.

Adicionar Participante Externo ao Projeto.
Os passos a seguir são realizados na tela seguinte:
•Busca pelo CPF do participante externo, caso ele não seja estrangeiro;
•O sistema exibirá, como resultado da busca pelo CPF, o nome e o sexo do participante externo;
•Selecionar a formação do participante externo;
•Informar a qual instituição o participante externo pertence;
•Indicar o tipo de participação no projeto;
•Informar carga horária dedicada ao projeto;
Clicar em Adicionar Membro.

No decorrer da operação de adicionar membros, estes serão agrupados em Lista de Membros. Caso deseje
remover um desses, clique no ícone (
) referente ao mesmo.
Para retornar a página anterior, clique em Voltar.
Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar.
Para seguir ao próximo passo, o usuário deverá clicar em Avançar. O usuário será encaminhado para o
Cronograma de Atividades.

O docente preencherá o cronograma de atividades do projeto. Para tanto, deverá digitar o nome da Atividade e
selecionar os meses respectivos à sua execução.
Atenção! A inclusão de atividades já foi mostrada anteriormente, quando da submissão da solicitação de cota de
bolsa.
A próxima tela a ser exibida é a de Dados do Projeto de Pesquisa:

Na página anterior, o usuário poderá visualizar todos os dados já fornecidos e ainda poderá anexar arquivos
com os dados do projeto para ser armazenado no sistema antes de enviá-lo. Para isso, clique em Arquivo.
Para retornar a página anterior, clique em Voltar.
Clique em Cancelar caso desista de concluir a operação.
Clicando em Gravar e Enviar será gerado a seguinte mensagem de confirmação junto ao Comprovante de
Renovação de Projeto de Pesquisa:

IV. EDITAL No. 08/2010 – PROPESQ
PROGRAMA DE APOIO A BIOTÉRIOS CADASTRADOS NA PROPESQ

A Pró-reitora de Pesquisa no uso de suas atribuições legais torna público o presente edital de
Apoio financeiro aos biotérios cadastrados na PROPESQ
Os biotérios constituem unidades imprescindíveis ao desenvolvimento de pesquisas
científicas de natureza básica e clínica nas áreas de Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Ciências
Agrárias e Psicologia e aos procedimentos práticos de algumas disciplinas dos diferentes cursos de
graduação nestas áreas do conhecimento. Assim, no sentido de atender às demandas mínimas de apoio a
estas unidades e considerando a legislação atual, segundo a qual os biotérios passam a ter controle mais
estrito de funcionamento nas Instituições de Pesquisa, necessitando de cadastramento e funcionamento
dentro de normas técnicas mínimas que garantam a sanidade e o bem-estar dos animais, a Pró-Reitoria
de Pesquisa destina o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para demandas específicas
provindas dos biotérios cadastrados na PROPESQ.
As solicitações devem ser encaminhadas no período de 03/09/2010 ao dia 04/10/2010, por meio
do preenchimento do formulário constante no anexo 1 (solicitação de auxílio), do presente Edital, e ser
entregue sob a forma de processo (aberto na própria Unidade) na secretaria da PROPESQ, no horário das
08:00 às 11:00 e 14:00 às 17:00h. O Edital e seu anexo encontram-se disponíveis na página da
PROPESQ e na página do docente no SIGAA. Serão analisados pedidos de apoio a biotérios de qualquer
porte, cadastrados na PROPESQ (em caso do biotério não ser cadastrado submeter também o formulário
do cadastro disponível na página da PROPESQ no link do edital de Apoio a Biotérios do ano de 2008).
Biotérios que receberam ou receberão outros tipos de apoio da PROPESQ no ano de 2010, nos editais do
CT-INFRA não poderão apresentar propostas. Para concessão serão observados os procedimentos a
seguir:

I. Inscrição:
1) Período da solicitação de apoio – do dia 03/09/2010 ao dia 04/10/2010 (anexo 1), enviado sob a forma de processo
impresso e assinado pelo coordenador.
2) Orçamento pertinente. Serão aceitos pedidos para equipamento e para aquisição de alimentos e insumos. O orçamento
total da solicitação não deve ultrapassar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
II. Critérios de julgamento:
Após análise técnica pela Comissão Assessora da PROPESQ, que avaliará a relevância das melhorias propostas, as
solicitações serão julgadas com base nas informações constantes do formulário sobre os seguintes aspectos dos pedidos:
•Situação atual e finalidade atual do biotério e relação custo /benefício das melhorias previstas;
•Produção dos grupos proponentes nos últimos 3 anos, expressa em número de trabalhos completos publicados, número de
teses/dissertações que tenham resultado do uso do biotério;
•Solicitação de apoio a agências de fomento: terão prioridade, entre os solicitantes aqueles que receberam apoio para
biotérios em editais recentes (últimos 5 anos) de agências de fomento e ainda aqueles que puderem comprovar solicitações
de apoio a biotérios a estas agências, mesmo que negadas;
•Justificativa da solicitação em relação ao projeto de pesquisa do grupo proponente;
•Relação dos projetos de pesquisa com apoio de agências de fomento e/ou de empresas privadas;
•Impacto do apoio pleiteado; e
•Orçamento geral detalhando os itens financiáveis solicitados.
O resultado será divulgado no dia 29 de outubro de 2010. Os recursos serão transferidos para as Unidades beneficiadas sob
responsabilidade dos Coordenadores da solicitação. A Comissão assessora inspecionará a aplicação dos recursos no
segundo semestre de 2010. Os resultados dessa inspeção servirão para avaliar futuras solicitações dos biotérios
beneficiados.
III. Avaliação e relatório final
Os coordenadores dos projetos contemplados, depois de finalizado o prazo de 12 meses para utilização dos recursos,
deverão encaminhar para avaliação o relatório técnico final (formulário será disponibilizado na página da PROPESQ).

Fontes de consultas:
1. SIGAA;
2.
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