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EXTRATO DO EDITAL 037/2016-UEPA 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO SUSTENTÁVEL 

 

 

ção Amazôn – FAPESPA, através de 

Termo de Cooperação Técnico-Científico lança o presente Edital e convida os 

pesquisadores da Universidade do Estado do Pará a participarem de seleç

termos estabelecidos neste Edital.  

O Edital, na íntegra, estará disponível no site www.uepa.br. 

Mais informações poderão ser obtidas através do telefone: (91) 3299-2270 e e-

mail: e-mail: diretoriadepesquisa@uepa.br. 

 

 

Belém, 02 de maio de 2016. 

 

 

JUAREZ ANTÔNIO SIMÕES QUARESMA 

Reitor da Universidade do Estado do Pará 

 

 

 

http://www.uepa.br/
mailto:diretoriadepesquisa@uepa.br
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EDITAL 037/2016-UEPA 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO SUSTENTÁVEL 

 

A Universidade do Estado do Pará, por intermédio do Governo do Estado do 

Par ção Amazôn – FAPESPA, através de 

Termo de Cooperação Técnico-Científico lança o presente Edital e convida os 

pesquisadores da Universidade do Estado do Pará a participarem de seleç

termos estabelecidos neste Edital. 

 

1. OBJETIVO 

Apoiar por meio da concessão de recursos não reeembolsáveis o desenvolvimento 

de projetos de pesquisa individuais que estimulem a integração entre os grupos de 

pesquisas da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e as áreas do conhecimento, 

assim como a capacitação e a fixação de pesquisadores doutores nas Regiões de 

Integração do Estado do Pará. 

Desta forma, este Edital visa apoiar projetos que fomentem a melhoria da 

infraestrutura de pesquisa nos campi da Universidade do Estado do Pará no foco das 

tecnologias voltadas para o Sistema Único de Saúde, verticalização das cadeias 

produtivas, além de inovações e impactos sociais para o desenvolvimento humano no 

Estado do Pará. 

 

2. TEMAS 

2.1. Serão apoiados projetos de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em 

consonância ao Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UEPA, envolvendo os 

seguintes temas: 

2.1.1. Centro de Ciências Sociais e da Educação (CCSE): Inovações e impactos sociais 

para o desenvolvimento humano. 

2.1.2. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS): Desenvolvimento de 

Tecnologias de Saúde voltadas para o SUS. 
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2.1.3. Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT): Tecnologia e processo para a 

verticalização das cadeias produtivas no Estado do Pará 

2.2. O resulta ç

de sua execuç ç

a .  

 

3. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

ATIVIDADES DATA 

Assinatura do Convênio de Cooperação Técnico Científica 15/04/2016 

Lançamento da Chamada no Diário Oficial do Estado 03/05/2016 

Data limite de submissão dos projetos 
03/05/2016 a 

27/05/2016 

Divulgação dos resultados no Diário Oficial do Estado 28/06/2016 

Início da implantação dos projetos aprovados 01/08/2016 

Relatório de aprovação dos projetos informando as linhas 

aprovadas e não aprovadas 

01/08/2016 

Relatório parcial e prestação de contas 01/08/2017 

Relatório final e prestação de contas  08/06/2018 

 

4. RECURSOS FINANCEIROS 

4.1. 

$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais). 

 

4.2. Os recursos financeiros serão distribuídos entre os três Centros Acadêmicos desta 

IES, a saber: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Centro de Ciências 

Naturais e Tecnologia (CCNT) e Centro de Ciências Sociais e da Educação (CCSE).  
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4.3. Esse valor será dividido de maneira proporcional, na razão de 1/3, ou seja, o 

equivalente a R$ 333.000,33 (trezentos e trinta e três mil e trinta e três centavos) por 

Centro Acadêmico. 

 

4.4. Será destinado ao desenvolvimento de projetos nos campi do interior do estado, até 

30% do valor recebido por Centro Acadêmico. 

 

4.5. Caso o somatório do valor das propostas selecionadas em um dos temas dos Centros 

Acadêmicos, citados no item 4.2, seja inferior ao valor de referência correspondente, os 

recursos poderão ser transferidos para as propostas selecionadas em outro Centro, 

respeitando a ordem e a proporcionalidade dos temas. 

 

 

5.1. DO PROPONENTE - PESQUISADOR 

5.1.1. As propostas deverão apresentar-se em conformidade com os seguintes critérios 

fundamentados na excelência do plano, quanto aos aspectos científicos, tecnológicos e de 

inovação, do ponto de vista da qualidade e originalidade do avanço, e da efetividade da 

metodologia proposta: 

a) Mérito científico da proposta; 

b) Relevância Social e aplicabilidade; 

c) Qualificação do coordenador da proposta e experiência da equipe; 

d) Produção científica do coordenador e da equipe; 

e) Número de professores com Dedicação Exclusiva, envolvidos; 

5.1.2. O pesquisador

produto (bem ou serviço) e/ou processo inovador, conforme o objetivo do Edital. 

5.1.3. No caso de proposta que conte com a associaç

ç

ç

projeto para movimentaç .  
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5.2.1. O coordenador do projeto deve ter competência e experiê

, ou seja, a UEPA.  

5.2.2. , os 

pesquisadores e técnicos de nível superior que tenham vínculo efetivo com a UEPA, os 

quais deverão apresentar junto ao projeto, documentaç

Edital. 

5.2.3. . 

Caso mais de uma proposta seja subme

.  

5.2.4. O coordenador de proposta poderá ser pesquisador colaborador em até três 

propostas submetidas a este Edital. 

 

6. PROPOSTAS  

6.1. As propostas deverão envolver os temas citados no item 2 deste edital apontado 

como linhas de base direcionadas por cada Centro Acadêmico de Pesquisa: 

6.1.1. Centro de Ciências Sociais e da Educação (CCSE): Inovações e impactos sociais 

para o desenvolvimento humano. 

a) Ensino na educação básica; 

b) Saberes e práticas sociais e educacionais; 

 c) Desenvolvimento sustentável; 

 d) Gestão pública; 

 e) Linguagens e seus códigos; 

 f) Formação de professores; 

 g) Expressões e patrimônios culturais. 

 

6.1.2. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS): Desenvolvimento de 

Tecnologias de Saúde voltadas para o SUS. 
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 a) Desenvolvimento de tecnologias assistivas; 

 b) Georeferenciamento e geoprocessamento em saúde; 

c) Desenvolvimento de métodos de diagnóstico em doenças prevalentes na região; 

 d) Criação de protocolos assistenciais em doenças transmissíveis; 

 e) Criação de protocolos assistenciais em doenças não transmissíveis. 

 

6.1.3. Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT): Tecnologia e processo para a 

verticalização das cadeias produtivas no Estado do Pará. 

 

a) Tecnologia agroindustrial e ciências ambientais para o desenvolvimento 

sustentável da Amazônia; 

b) Análise de qualidade de águas amazônicas; 

c) Estudos de ecossistemas amazônicos; 

d) Engenharia de processos agroindustriais; 

e) Análise, controle e gerência de processos; 

f) Tecnologia de produtos agroalimentares; 

g) Desenvolvimento rural e gestão de empreendimentos agroalimentares; 

h) Logística reversa de resíduos sólidos; 

i) Planejamento e infraestrutura logística; 

g) Agronegócios e economia ambiental. 

 

6.2. A análise das propostas será realizada por um Comitê Julgador Externo (Ad hoc), 

não tendo este vínculo com a UEPA, assim como com a FAPESPA. 

6.3. .  

6.4. As propostas deverão apr

 de submissão 

da proposta (ANEXO-A). 
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6.5. ê , indicadores 

e mecanismos de certificaç – quando for o caso - dos produtos e/ou processos 

inovadores a serem desenvolvidos.  

 

6.6. O Valor solicitado 

6.6.1. O recurso total destinado no valor total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 

financiarão projetos aprovados no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a 

R$100.000.00 (cem mil reais).

desconsiderada para efeito do presente Edital. 

 

6.6.2.1.

atividades associadas ao projeto, por meio dos seguintes elementos:  

a) Despesas de Custeio 

 Contratação de serviços de terceiros Pessoa Jurídica; 

 Aquisição de material de consumo; 

 Diárias (usando como referência tabela do CNPq); 

 Passagens (aérea, fluvial e /ou terrestre). 

b) Despesas de Capital 

 Equipamento e material permanente de laboratório; 

 Material bibliográfico; 

 Software, cuja licença seja permanente. 

 

6.6.3. Itens não Financiáveis 

6.6.3.1.

de atividades associadas ao projeto, para os seguintes elementos:  

a) Despesas de Custeio 

 Hora aula professor; 

 Bolsa para pesquisador ou para IC; 

 Aluguel de veículos. 
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b) Despesas de Capital 

 Compra de veículos; 

  Equipamentos de informática, exceto nos projetos em que sejam 

imprescindíveis ao desenvolvimento da pesquisa, e devidamente 

justificados. 

 

7. PRAZO DE EXECUÇ  

As propostas a serem apoiadas pelo presente E

ç 18 (dezoito) meses respeitando a vigência do 

TERMO DE COOPERAÇÃO FAPESPA/UEPA: DESENVOLVIMENTO TÉCNICO 

CIENTÍFICO SUSTENTÁVEL. 

 

 

8.1.  submetidas exclusivamente por via eletrônica através do e-

mail edital36@uepa.br a partir da data indicada no item 3 (Cronograma). 

8.2. Estrutura da Proposta 

a) Identificação da proposta; 

b) Qualificação do principal problema a ser abordado; 

c) Objetivos e metas a serem alcançados; 

d) Indicadores de acompanhamento; 

e) Metodologia a ser empregada; 

f) Principais contribuições científicas, tecnológicas ou de inovação da proposta; 

g) Orçamento detalhado; 

h) Cronograma de atividades; 

i) Identificação dos participantes do projeto; 

j) Disponibilidade efetiva de infraestrutura e de apoio técnico para o desenvolvimento 

do projeto (ANEXO – B). 

8.3. 

software Adobe Acrobat Reader o 6 ou superior.  
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8.4. As propostas deverão ser apresentadas em conformidade com o descrito no item 6, 

contendo rigorosamente todos os itens previstos neste Edital.  

8.5. O recebimento da proposta só será confirmado após o envio do e-mail da PROPESP 

ao proponente.  

8.6. ç

e substituiç .  

8.7 

prazo final de . 

 

 

A seleç

ç

estabelecidas as seguintes etapas:  

9.1. Etapa I – Enquadramento  

Esta etapa, a ser realizada pela área técnica, consiste no enquadramento e na pré-

análise das propostas, as quais deverão estar no formato de projeto de pesquisa de 

acordo com item 8.2. 

- Ad hoc  

9.2.1. 

â

10, a fim de 

subsidiar o julgamento.  

9.3. Etapa III – Classificaç ê Avaliador 

9.3.1. ê Avaliador que com base nos 

resultados apresentados pelos Consultores Ad hoc ç

l 10.  

9.3.2. Este Comitê Avaliador classificará, a partir da análise dos consultores ad hoc, até 

vinte (20) projetos que atendam às exigências do edital. 
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9.3.3. O parecer do Comitê sobre as propostas, dentro 

registrado em Ata, contendo a relaç

recomendadas, com as respectivas pontuaç , em ordem decrescente, assim como 

outras informaç ç

para os cortes orç

emitido parecer consubstanciado contendo as justificativas para a ç

ê Avaliador.  

9.3.4. ê Avaliador o membro que tenha apresentado 

propostas a este Edital, ou que participe da equipe executora de algum projeto 

apresentado.  

9.3.5. ê Avaliador julgar propostas de projetos 

em que: 

1. a) haja interesse direto ou indireto seu;  

2. b) esteja participando da equipe do projeto seu cônjuge, companheiro ou parente, 

consangu ; ou  

3. c) esteja litigando judicial ou administrativamente com qualquer membro da 

equipe do projeto ou seus respectivos cônjuges ou companheiros. 

 

 

10.1. As proposta :  

Critérios de Análise e Julgamento Peso Nota 

Excelência da proposta quanto aos aspectos científicos, 

tecnológicos e de inovação, dos pontos de vista de qualidade e 

originalidade do projeto, do avanço esperado em relação ao 

estado da arte e efetividade da metodologia proposta. 

 

3 

 

0-10,00 

Qualidade e eficiência de gerenciamento proposto em termos 

da qualificação do Coordenador e da experiência da equipe e 

eventuais parcerias. 

2 0-10,00 
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Adequação do cronograma de execução e do dimensionamento 

dos recursos solicitados ao projeto de pesquisa. Adequação do 

cronograma físico do projeto 

2 0-10,00 

Potencial do impacto dos resultados do ponto de vista técnico-

científico, de inovação, difusão, socioeconômico e ambiental. 

2 0-10,00 

Adequação da metodologia  1 0-10,00 

Adequação da infraestrutura  1 0-10,00 

Adequação do orçamento do projeto 1 0-10,00 

 

10.2. Para estipulação das notas poderão ser utilizadas até duas casas decimais. A 

pontuação final de cada projeto será aferida pela média ponderada das notas atribuídas 

para cada item. 

10.3. 

ç :  

1. a) obtenç (antes da ponderaç ) igual 

ç ;  

2. b) obtenç (antes da ponderaç ) igual ou superior a 3,0 (trê

; e  

3. c) obtenç 3,0 (três) -

.  

10.4. 

, conforme item 4.  

 

11. RESULTADO DO JULGAMENTO 

11.1. A relaç

ô

.  

11.2. ç ç

ulte ç .  



 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

GABINETE DA REITORIA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

___________________________________________________________________________________ 

Rua do Una n° 156 CEP: 66.050-540 - Telégrafo – Belém/PA - Fone: (91) 3299-2270 

                         Fax: (91) 3233-4138                e-mail: diretoriadepesquisa@uepa.br 

 

 

 

12. DA CONTRATAÇ  

12.1. As propostas aprovadas até o limite de recursos financeiros estipulados neste 

Edital serão contratadas mediante assinatura do INSTRUMENTO DE ACEITAÇÃO 

referente as condições deste Edital. 

12.2. Se for verificado que as informaç

haja a constataç ência de outro fator impeditivo para a contrataç , a 

aprovaç

ordem de classificação.  

 

13. PRESTAÇÃO DE CONTAS TÉCNICAS 

13.1. O Coordenador do projeto deverá encaminhar a UEPA o relatório parcial de 12 

(doze) meses de execução do projeto, e o relatório final com outros produtos/anexos 

(livros, cartilhas, CD-ROM, protótipo, dentre outros) até 60 (sessenta) dias após o 

término da vigência do projeto, em conformidade com o INSTRUMENTO DE 

ACEITAÇÃO e demais normas da UEPA. 

13.2. O relatório técnico final, com detalhamento de todas as atividades desenvolvidas 

durante a execução do projeto e o registro de todas as ocorrências que afetaram o seu 

desenvolvimento. 

 

14. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS 

A prestação de conta financeira deverá apontar as despesas em conformidade 

com as normas de PRESTAÇÃO DE CONTAS de acordo com a Resolução Nº 18.545 do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará junto a UEPA. 

 

15. DAS PUBLICAÇ  

Nas publicaç ç

pesq



 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

GABINETE DA REITORIA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

___________________________________________________________________________________ 

Rua do Una n° 156 CEP: 66.050-540 - Telégrafo – Belém/PA - Fone: (91) 3299-2270 

                         Fax: (91) 3233-4138                e-mail: diretoriadepesquisa@uepa.br 

 

 

citaç

suas logomarcas oficiais.  

 

16. DISPOSIÇ  

16.1. opostas que estejam em desacordo com qualquer item 

deste Edital.  

16.2. Ao submeter a proposta o proponente se compromete com a veracidade das 

informaç .  

16.3 , sendo considerados em seus inteiros teores 

para os fins da seleç , todos os seus Anexos.  

 

17. INFORMAÇ  

Esclarecimentos e informaç

obtidos no endereço:  

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação PROPESP/UEPA, Rua do Una 156, Bairro 

do Telégrafo, CEP 66113-200. Belém-Pa. 

 

18  

A PROPESP/UEPA reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situaç

previstas no presente Edital, ouvindo o Comitê .  

 

 

Belém, 02 de maio de 2016. 

 

 

JUAREZ ANTÔNIO SIMÕES QUARESMA 

Reitor da Universidade do Estado do Pará 
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EDITAL 037/2016-UEPA 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO SUSTENTÁVEL 

 

ANEXO-A 

 

DADOS DO COORDENADOR DA PROPOSTA 

 

Nome Completo:   

CPF:  Matrícula: RG: 

Categoria Docente: 

TIDE (  )  Titular  (  )  Adjunto  (  )  Assistente  (  ) 

Área de Atuação do Proponente: 

Centro: Departamento: 

E-mail: Telefone: 

Endereço Residencial: 

 

Bairro: Cidade: UF: 

Endereço do Currículo Lattes: 

Grupo de Pesquisa:  

Líder  (  )                                                Vice-Líder (  )                                          Pesquisador  (  ) 
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EDITAL 037/2016-UEPA 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO SUSTENTÁVEL 

 

ANEXO - B 

Nome do Coordenador da Proposta:________________________________ 

Matrícula:_______________________________________________________ 

Centro:_________________________________________________________ 

Departamento:___________________________________________________ 

 

1. INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 
 

Identificação da Proposta: 

Título: 

Data de Início Duração 

  

Palavras Chave/Descritores: 

 

 

Instituições Colaboradoras - Projeto 

 

Qualificação do Principal Problema a ser Abordado: 

 

 

 

Objetivos e Metas a Serem Alcançados: 

 

 

Indicadores de Acompanhamento: 
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Metodologia a ser Empregada: 

 

 

Principais Contribuições Científicas, Tecnológicas ou de Inovação da Proposta: 

 

 

Orçamento Detalhado: 

 

 

Cronograma de Atividades: 

 

 

Identificação dos Participantes do Projeto: (Inserir a quantidade necessária) 

Nome Função no Projeto Titulação Máxima Áreas de Atuação 

    

CPF Data de Nascimento País de Nascimento E-mail 

    

Disponibilidade Efetiva de Infraestrutura e de Apoio Técnico para o Desenvolvimento do 

Projeto: 

 

 

 

 

 


