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Resolução n" 003/2019 - Conselho Deliberativo de 17 de dezembro de 2019

Aprova normas Para a concessão de

Apoio Financeiro a novos

Pesquisadores no âmbito da
FUNPEC/UFRN

O Presidente do Conselho Deliberativo da FUNPEC faz saber que o Conselho'

no uso das atribuições que lhe são conferidas conforme o Art' 15' I' do Estatuto da

FUNPEC,

CoNSIDERANDO o conhecimento da crise econômica e do corte de verbas no

âmbito dos apoios federais e estaduais para novos projetos;

CONSIDERANDO a necessidade de promover a prospecçlo 9t Jllojetos 
com

base na aproximaçãi-.o* nouo. p.rquúores oriundos das instâncias da UFRN:

CONSIDERANDOaexpertisequeaFUNPECpossuinogerenciamentode
recursos fltnanceiros em projetos'

RESOLVE:

Art. 1o Estabelecer noÍÍnas Pàra a concessão de Apoio Financeiro a novos
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DA CARACTERIZAÇÃO DO APOIO

Art. 3o Os recursos financeiros deverão estar vinculados ao edital financiado pela

FUNPEC.

Art. 4o O processo de seleção será detalhado em edital e tealizado com participação

efetiva de componentes do corpo técnico da PROPESQ/UFRN, bem como de

consultores ad hoc convidados.

Art. 5o O edital defrnirá as proporções de recursos de custeio e/ou capital, conforme

disponibilidade orçamentaria.

Art. 6o Não haverá repasse de recursos ao pesquisador, devendo o valor aprovado na

seleção, ser administrado no âmbito da FIJNPEC.

Art. Jo A aquisição de materiais ou o pagamento de serviços serão efetuados mediante

requisições formuladas pelos pesquisadores.

DA UTTLTZAÇLO DOS RECURSOS

Art. 8o Os recursos deverão ser utilizados para pagamento de despesas realizadas

conforme vigência estabelecida em Edital.

Art. 9o Quando houver aquisição de equipamentos ou materiais permanentes nacionais
e/ou importados, será firmada pela FUNPEC a Declaração de Incorporação de bens ao

patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, comprovada no processo

de prestação de contas.

DA CLASSIFICAÇAO DAS DESPESAS AUTORIZADAS

Art. 10. Poderão ser utilizados com recursos
Pesquisadores despesas de custeio. como:

do Apoio Financeiro a novos

a) Material de consumo;
b) Serviços de terceiros/Pessoa jurídica;
c) Serviços de terceiros/Pessoa física;
d) Diárias e passagens;

e) Auxílio Financeiro a Estudante;

§1" Diárias e passagens só pod.erão ser concedidas ao próprio beneficiário do Apoio ou
a coiaboraciores dos projetos. sendo que as viagens devem estar relacionadas à pesquisa
de campo e visitas tecnicas (previstas no projeto), bem como a apresentação dos
resultados do pro.ietoem eventos cientítlcos. como congressos, seminários e
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§ 2o Será permitido o pagamento de inscrições em eventos técnico-científicos, atraves

de Serviços de terceiros/Pessoaiurídica.

s 3" O coordenador do projeto de pesquisa. os discentes ou colaborador do projeto não

ierão direito a diárias e passagens quando estes receberem recursos para o mesmo fim.

da IFES ou de outros órgãos de fomento.

§ 4" O pagamento da diária e referente às despesas com alimentação' estadia e

deslocamento, cujo valor de referência e o mesmo praticado pela FUNPEC'

§ 5" A diária e concedida por dia de afastamento. sendo reduzida pela metade quando o

áeslocam.nto não exigir pernoite Íbra da sede'

Art.li.PoderãoSerutilizadasComrecursosdoApoio|]Ti:^"':^""novos
pesquisadores oesp..À à. capital. como equipamentos e materiais permanentes

nacionais ou imPortacios'

Art. 12. É vedado, para efeito desta Resoiução:

I - utilizar recursos para qualquel outra t-rnalidade' que não as definidas nos artigos 10 e

11;

II-Transferirrecursosdeumanaturezadedespesaparaoutra'salvoemcaSQS
excepcionais autorizados peios setores orçamentários competentes;

III - Transferir a terceiros as obrigações assumidas'

Parágrafo único' A não observância do disposto neste'?ftigo implicará na rescisão do

termo de concessáà, ,.i pr":uízo da "p'."iãá 
áas penalidades cabíveis'

DOS BENS ADQUIRIDOS COM O APOIO
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DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 16. Em caso de interrupção do projeto. o fato deverá ser comunicado à FUNPEC e

à PROPESQ, acompanhado de justificativa Íbrmal para que aquela promova a prestação
de contas dos recursos utilizados e encerramento do projeto.

Art. 17. Para encerramento e avaliação Íinal do projeto deverão ser encaminhados pelo
coordenador o Relatório Analítico das atividades realizadas, apresentando resultados
obtidos com a concessão do Apoio (conforme modelo constante do apêndice I).

DTSPOSICONS NNA.TS

Art. 18. É reservado à Fundação que concedeu o Apoio Financeiro ao novo Pesquisador

o acompanhamento e a avaliação da execução do projeto, além da fiscalização in loco

do desenvolvimento das atividades.

Art. 19. O beneficiário do Apoio firmará um termo de compromisso com a Fundação.

visando cumprir as orientações constantes desta resolução.

Art. 20. Os afastamenros que inviabilizarem a continuidade da execução do projeto

implicarão no impedimento da utíbzaçáo do recurso, salvo nos casos de substituição'

formalmente solicitada e autorizada peia concedente do Apoio.

parágrafo único. Os recursos da concessão de Apoio Financeiro a novos Pesquisadores

não poderão Ser concedidos a servidores com afastamento integral. seja qual for o

motivo, e para servidores aposentados ou em situação equiparada.

Art. 2L Docentes contemplados com o Apoio Financeiro a novosPesquisadores que

devolverem 30% (trinta por cento) ou mais do recurso concedido ficarão impedidos de

concoÍrer a um prórimo edital.

An.22.Os casos omissos serão anaiisacios individualmente pelo setor jurídico e técnico

da Fundação. responsáveis pelo editai'

Art.23.Esta Resolução entra em vigor nesra data, com ampla publicação'

NataliR.\. 17 cie ciezembro de 2019'

Prof. Dj
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