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A Funda<;ao Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico do Estado do Ceara 

FUNCAP, vinculada a Secretaria da Ciencia, Tecnologia e Educa<;ao Superior - SECITECE, e a Coordena<;ao de

Aperfei<;oamento de Pessoal de Nrvel Superior - CAPES, tornam publico 0 lan<;amento do presente Edital,

resultado do Acordo de Coopera<;ao assinado em 10/08/2010 e publicado na pagina 28 da se<;ao 3 do N. 167

do D.O.U. de 31 de agosto de 2010, convidam os interessados a apresentarem propostas nos termos aqui

estabelecidos, e em conformidade com 0 anexo REGULAMENTO/CONDI<;:OES ESPECIFICAS, parte integrante

deste Edital.

1. OBJETIVO

o presente Edital tem por objetivo apoiar atividades de forma<;ao de mestres e doutores, mediante a

sele<;ao de propostas para apoio financeiro a projetos de Mestrado Interinstitucional - MINTER e de Doutorado

Interinstitucional - DINTER previa mente aprovados, mas nao financiados, pela Coordena<;ao de

Aperfei<;oamento de Pessoal de Nivel Superior - CAPES, em conformidade com as condi<;6es estabelecidas no

REGULAMENTO, anexo a este Edital, que determinara, tambem, condi<;6es e requisitos relativos ao

proponente, cronograma, recursos financeiros a serem aplicados nas propostas aprovadas, origem dos

recursos, itens financiaveis, prazo de execu<;ao dos projetos, criterios de elegibilidade, criterios e para metros

objetivos de julgamento e demais informa<;6es necessarias.

Todas as informa<;6es sobre Projetos MINTER e DINTER poderao ser obtidas na pagina eletronica da

CAPES: http://www.capes.gov.br/avaIiacao/projetos-di nter-e-m inter.

OBJETO

Apoiar a execu<;ao de projetos de Mestrado Interinstitucional (MINTER) e Doutorado Interinstitucional (DINTER),

previa mente aprovados, mas nao financiados, pela CAPES, que beneficiem institui<;6es de ensino superior

sediadas no Ceara, viabilizando a forma<;ao de mestres e doutores fora dos grandes centros de ensino e

pesquisa do estado, principal mente no interior, a fim de promover a capacita<;ao de docentes para os

diferentes niveis de ensino, subsidiar a nuclea<;ao e 0 fortalecimento de novas grupos de ensino e pesquisa, e

fortalecer e estabelecer as condi<;6es para a cria<;ao de novas cursos de p6s-gradua<;ao Stricto sensu no

estado.
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2. APRESENTA<;:Ao E ENVIO DAS PROPOSTAS, E ENTREGA DA DOCUMENTA<;:Ao COMPLEMENTAR

2.1 As propostas devem ser apresentadas sob a forma de projeto e encaminhadas aFUNCAP via internet, por

intermedio do Formulario de Solicita~ao de Auxflio a Projeto de Pesquisa (APQ) na Plataforma Montenegro,

disponivel na pagina eletr6nica da FUNCAP (www.funcap.ce.gov.br). a partir da data indicada no subitem 1.4

(CRONOGRAMA) do REGULAMENTO/CONDI<;:OES ESPECIFICAS deste edital. Alem do envio do Formulario

eletr6nico, a submissao da proposta requer tambem a entrega de Documenta~ao Complementar (impressa),

como detalhado adiante.

2.2 As propostas devem ser transmitidas a FUNCAP, conforme as datas indicadas no subitem 1.4

(CRONOGRAMA) do REGULAMENTO. 0 proponente recebera, apos 0 envio, um recibo eletr6nico de protocolo

da sua proposta, 0 qual servira como comprovante da transmissao.

2.3 A proposta deve ser apresentada em conformidade com 0 descrito no item 2 (CRITERIOS DE

ELEGIBILIDADE E OUTRAS CARACTERisTICAS OBRIGATORIAS) do REGULAMENTO, contendo rigorosamente

todos os itens previstos neste Edital. A proposta deve ser gerada fora do Formulario de Propostas online e

anexada a este, no formato "pdf", limitando-se a 2MB (dois megabytes). Recomenda-se evitar 0 uso de

figuras, graticos etc, que comprometam a capacidade do arquivo, pois propostas que excedam 0 limite de 2MB

nao serao recebidas pelo guiche eletr6nico da FUNCAP.

2.4 Nao serao aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, sendo aceita uma unica proposta por

proponente. Na hipotese de envio de uma segunda proposta pelo mesmo proponente, esta sera considerada

substituta da anterior, sendo levada em conta para analise apenas a ultima proposta recebida.

2.5 A documenta~ao complementar (impressa), descrita no item 2 (CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE E OUTRAS

CARACTERisTICAS OBRIGATORIAS) do REGULAMENTO, devera ser obrigatoriamente entregue no Setor de

Protocolo da FUNCAP (Av. Oliveira Paiva, 941 - Cidade dos Funcionarios - Fortaleza, CE, CEP.: 60.822-130), em

envelope identificado com 0 numero do processo e 0 nome do proponente, e acompanhado de uma lista de

seu conteudo. 0 protocolo de recebimento servira como comprovante de entrega da documenta~ao

complementar.

2.6 A documenta~ao complementar podera ser remetida pelos correios, utilizando obrigatoriamente para

tanto os servi~os de entrega expressa dos correios, com Aviso de Recebimento (AR), servindo 0 aviso como

comprovante de entrega.
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3. ADMISsAo, ANALISE EJULGAMENTO

A sele<;ao das propostas submetidas a FUNCAP, em atendimento a este Edital, sera realizada por intermedia

de analises e avalia<;6es em eta pas sucessivas:

3.1 Etapa I - Analise pela Area TEknica da FUNCAP - Enquadramento

Esta etapa, a ser realizada pela area tecnica da FUNCAP, consiste no enquadramento e na pre-analise das

prapostas apresentadas. Sera verificado a atendimento aos CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE e as recomenda<;6es

para ITENS FINANCIAvEIS do REGULAMENTO, sendo efetuada a analise quanta a adequa<;ao da proposta ao

presente Edital.

3.2 Etapa 11- Analise pelo Comite Avaliador

Esta etapa consistira na analise e julgamento de merito e relevancia das propostas por um Comite Avaliador

constituido pela FUNCAP com a chancela da CAPES ao qual cabera avaliar e pontuar as topicos relacionados no

item 3 (CRITERIOS PARA JULGAMENTO) do REGULAMENTO.

3.2.1 Apos a analise de merito e relevancia de cada proposta e da adequa<;ao de seu or<;amento, 0 Comite

Avaliador, dentro dos limites or<;amentarias estipulados no item 5 do REGULAMENTO, podera recomendar:

a) A aprova<;ao da pro posta, com au sem cortes or<;amentarios; au

b) A nao aprova<;ao da proposta.

3.2.2 0 parecer do Camite sabre as propostas, dentro dos criterios estabelecidas, sera registrado em ata de

julgamento, contendo a pontua<;ao final das propostas, assim como outras informa<;6es e recomenda<;6es

julgadas pertinentes. Para propostas recamendadas, sera indicado 0 valor adequado para financiamento e as

justificativas para os cortes or<;amentarios (se hauver). Para propostas nao recomendadas, sera emitido

parecer consubstanciada cantendo as justificativas para a nao recomenda<;ao. Os formularios deverao ser

assinados pela maioria de membros do Comite Avaliador.

3.2.3 Evedado a qualquer membro do Comite julgar propostas de projetos em que:

a) haja interesse direto ou indireto seu;

b) esteja participando da equipe do projeto seu conjuge, companheiro ou parente, consanguineo au afim, em

linha reta ou na colateral, ate 0 terceiro grau; ou

c) esteja litigando judicial au administrativamente com qualquer membra da equipe do projeta ou seus

respectivos conjuges ou companheiros.
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3.3 ETAPA V - Homologac;ao pelo Conselho Executivo da FUNCAP e pela Diretoria de Programas e

Bolsas no Pais da CAPES

Todas as propostas recomendadas serao submetidas a aprecia<;ao do Conselho Executivo da FUNCAP, que

emitira a decisao final sobre sua aprova<;ao, observados os limites or<;amentarios deste Edital. 0 resultado em

seguida devera ser homologado pela Diretoria de Programas e Boisas no Pars da CAPES.

4. RESULTADO DO JULGAMENTO

4.1 A rela<;ao das propostas aprovadas para apoio com recursos financeiros do presente Edital sera divulgada

na pagina eletr6nica da FUNCAP, disponrvel na Internet no endere<;o www.funcap.ce.gov.br.

4.2 Todos os proponentes do presente Edital tomarao conhecimento do parecer sobre sua pro posta por

intermedio de correspondencia eletr6nica.

5. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

5.1 Caso 0 proponente tenha justificativa para contestar 0 resultado do julgamento das propostas, podera

apresentar recurso no prazo de 5 (cinco) dias ute is, a contar da data de recep<;ao do parecer negativo, em

uma das duas seguintes formas:

a) Enviar 0 recurso pelo correia comum, obrigatoriamente em correspondencia registrada com aviso de

recebimento (AR); ou

b) Fazer protocolar 0 recurso na sede da FUNCAP.

5.2 0 recurso devera ser dirigido a Diretoria Cientifica da FUNCAP, que podera valer-se, para analise, das

suas Camaras de Assessoramento Tecnico-Cientffico e/ou pareceristas Ad hoc, se julgar conveniente. 0

julgamento do recurso sera feito pelo Conselho Executivo da FUNCAP.

5.3 Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que 0 parecer do Comite julgador esteja disponibilizado,

com vista franqueada ao interessado. Assim sendo, 0 prazo somente se iniciara na data de recebimento do

parecer relativo asua proposta.

5.4 Na contagem do prazo excluir-se-a 0 dia do inicio e incluir-se-a 0 do vencimento, e considerar-se-ao os

dias consecutivos. 0 prazo 56 se inicia e vence em dias de expediente na FUNCAP.

6. DA CONTRATA<;AO DAS PROPOSTAS APROVADAS

6.1 As propostas aprovadas serao contratadas na modalidade de Auxrlio direto em nome do

coordenador/proponente da proposta selecionada, de acordo com as Normas vigentes da FUNCAP e da CAPES.
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6.2 A existencia de alguma inadimplencia do proponente com a Administra<;ao Publica Federal, Estadual ou

Municipal, direta ou indireta, nao regularizada no prazo maximo de 15 (quinze) dias apos a divulga<;ao dos

resultados, constituira fator impeditivo para a contrata<;ao do projeto.

7. CANCELAMENTO DA CONCESsAo

A concessao do apoio financeiro podera ser cancelada pela FUNCAP ou pela CAPES, por ocorrencia, durante

sua implementa<;ao, de fato cuja gravidade justifique 0 cancela mento, sem prejufzo de outras providencias

cabfveis em decisao devidamente fundamentada.

8. PUBLlCAC;:OES

8.1 As publica<;oes cientfficas e qualquer outro meio de divulga<;ao de trabalho de pesquisa, apoiados pelo

presente Edital, deverao citar, obrigatoriamente, 0 apoio da FUNCAP e da CAPES.

9. IMPUGNAc;:Ao DO EDITAL

9.1 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital 0 proponente que nao 0 fizer ate 0 segundo dia util

anterior ao prazo final estabelecido para recebimento das propostas. Ademais, nao tera efeito de recurso a

impugna<;ao feita por aquele que, em 0 tendo aceito sem obje<;ao, venha apontar, posteriormente ao

julgamento, eventuais falhas ou imperfei<;oes.

9.2 A impugna<;ao devera ser dirigida aDiretoria Cientifica da FUNCAP, por correspondencia eletronica, para 0

endere<;o: pirec(OlfUllcap.ce.gov.br.

10. REVOGAc;:Ao OU ANULAc;:Ao DO EDITAL

A qualquer tempo, 0 presente Edital podera ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisao

unilateral do Conselho Executivo da FUNCAP, seja por motive de interesse publico ou exigencia legal, em

decisao fundamentada, sem que isso implique direitos a indeniza<;ao ou reclama<;ao de qualquer natureza.

11. PERMISSOES E AUTORIZAC;:OES ESPECIAIS

11.1 E de exclusiva responsabilidade de cada proponente adotar todas as providencias que envolvam

permissoes e autoriza<;oes especiais de carater etico ou legal, necessarias para a execu<;ao do projeto.

11.2 Coordenadores brasileiros de projetos de pesquisa, relacionados a biodiversidade, devem observar a

legisla<;ao em vigor (MP nQ 2.186, Decreto nQ 3.945/01, Decreto nQ 98.830/90, Portaria MCT nQ 55/90 e Decreto

nQ 4.946/03) para autoriza<;oes de acesso, coleta e remessa de amostras e concessao de vistos de entrada no

Pais aos estrangeiros participantes do projeto.
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12. DAS DISPOSI<;:OES GERAIS

12.1 Durante a fase de execu~ao do projeto, toda e qualquer comunica~ao com a FUNCAP devera ser feita por

meio de correspondencia eletronica aDiretoria Cientffica.

12.2 Qualquer altera~ao relativa a execu~ao do projeto devera ser solicitada a FUNCAP por seu coordenador,

acompanhada da devida justificativa, devendo a mesma ser autorizada antes de sua efetiva~ao.

12.3 Ao final da vigencia, 0 proponente devera apresentar a presta~ao de contas financeira e 0 relat6rio

tecnico, em conformidade com estabelecido no Termo de Concessao de Auxflio e demais normas da FUNCAP e

da CAPES.

12.40 projeto sera avaliado em todas as suas fases, nos termos definidos no Termo de Concessao de Auxflio.

12.5 A FUNCAP reserva-se 0 direito de, durante a execu~ao do projeto, promover visitas tecnicas ou solicitar

informa~6es adicionais visando aperfei~oar 0 sistema de Avalia~ao e Acompanhamento.

12.6 As informa~6es geradas com a implementa~ao das propostas selecionadas e disponibilizadas na base de

dados da FUNCAP serao de domfnio publico.

12.7 0 presente Edital regula-se pelos preceitos de direito publico e, em especial, pelas disposi~6es da Lei nQ

8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que couber, pelas normas internas da FUNCAP.

13. DOS ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMA<;:OES ADICIONAIS ACE RCA DO CONTEUDO DO EDITAL E

PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DE PROPOSTA ON LINE

Os esclarecimentos e informa~6es adicionais acerca do conteudo deste Edital e sobre 0 preenchimento do

Formulario de Proposta online poderao ser obtidos por intermedio do endere~o eletr6nico e telefones indicados

em item especffico do REGULAMENTO anexo a este edital.

14. CLAuSULA DE RESERVA

o Conselho Executivo da FUNCAP reserva-se 0 direito de resolver os casas omissos e as situa~6es nao

previstas no presente Edital.

Fortaleza, 14 de janeiro de 2013.

~. [,,-,.-,ll~-A~ C'":"+-

Haralda Rodrigues de Albuquerque Junior

Presidente da FUNCAP
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APOIO A PROJETOS DE MESTRADO E DOUTORADO INTERINSTITUCIONAIS

(MINTER/DINTER)

EDITAL FUNCAP - CAPES N. 01/2013

REGULAMENTO

CONDI<;OES ESPECiFICAS

a presente REGULAMENTO tem por finalidade definir as atividades a serem apoiadas financeiramente, e as

condi<;6es para implementa<;ao do apoio, mediante a sele<;ao, por edital, de propostas para execu<;ao de

projetos.

1. DAS DISPOSI<;OES ESPECiFICAS

1.1 DAS DEFINI<;OES

1.1.1 Para os fins deste edital, sao adotadas as seguintes defini<;6es:

a) Doutorado Interinstitucional (DINTER) e Mestrado Interinstitucional (MINTER) sao modalidades de

cursos de p6s-gradua<;ao Stricto sensu regulamentadas pela Portaria CAPES-DAV nQ 067, de 14 de setembro

de 2005. Tais cursos tem carater temporario, e consistem no atendimento, por um programa de p6s

gradua<;ao ja consolidado, de um grupo ou turma de alunos de mestrado ou doutorado, sob condi<;6es

especiais, sendo estas caracterizadas pelo fato de parte das atividades de forma<;ao desses alunos serem

desenvolvidas no campus de outra institui<;ao. A implanta<;ao desse tipo de iniciativa requer a previa

aprova<;ao do projeto pela CAPES.

b) Instituic;ao Promotora e a institui<;ao de ensino superior a qual esta vinculado 0 programa de p6s

gradua<;ao consolidado responsavel pela oferta do curso de Mestrado ou Doutorado Interinstitucional no

campus de outra institui<;:ao, de acordo com 0 previsto no projeto aprovado pela CAPES.

c) Instituic;ao Receptora e a institui<;ao em cujo estabelecimento e promovida a maior parte das atividades

relativas ao desenvolvimento de MINTER ou DINTER. Responde juntamente com as outras institui<;6es que

possam a ela se associar para a realiza<;ao do MINTER ou DINTER, pela garantia da infra-estrutura de ensino e

pesquisa e do apoio administrativo do curso e pela obten<;ao do financiamento necessario para viabilizar a

execu<;ao do projeto.
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d) Instituic;ao(oes) Associada(s) sao as demais institui<;6es que possam vir a se juntar a receptora como

beneficiarias do projeto de MINTER ou DINTER, e que estejam identificadas como tal no projeto de MINTER ou

DINTER aprovado pela CAPES;

e) Coordenador Operacional e 0 docente da "Institui<;ao Receptora" responsavel pelo curso, identificado

como tal no projeto de MINTER ou DINTER aprovado pela CAPES;

1.2 DO OBJETO

Apoiar a execu<;ao de projetos de Mestrado Interinstitucional (MINTER) e Doutorado Interinstitucional (DINTER),

previa mente aprovados pela CAPES, que beneficiem institui<;6es de ensino superior sediadas no Ceara,

viabilizando a forma<;ao de mestres e doutores fora dos grandes centros de ensino e pesquisa do estado,

principalmente no interior, a fim de promover a capacita<;ao de docentes para os diferentes niveis de ensino,

subsidiar a nuclea<;ao e 0 fortalecimento de novos grupos de ensino e pesquisa, e estabelecer as condi<;6es

para a eria<;ao de novos cursos de p6s-gradua<;ao stricto sensu no estado.

1.3. DO PROPONENTE

1.3.1 Poderao apresentar propostas docentes que atuem como "Coordenador Operacional" de projeto de

MINTER ou DINTER aprovado pela CAPES para uma "Institui<;ao Receptora" sediada no Ceara.

1.3.2 0 proponente sera 0 Coordenador do projeto de apoio ao MINTER ou DINTER, sendo, necessariamente,

um docente pertencente ao quadro permanente da "Institui<;ao Receptora" sediada no estado.

1.3.3 Ao apresentar a proposta, 0 proponente assume 0 compromisso de manter, durante a execu<;ao do

projeto, todas as condi<;6es de qualifica<;ao, habilita<;ao e idoneidade necessarias ao perfeito cumprimento do

seu objeto, preservando atualizados os seus dados cadastrais juntos aos registros competentes.

1.3.4 A institui<;ao de vinculo do proponente sera doravante denominada "Institui<;ao de Execu<;ao do Projeto".

A Institui<;ao Executora se compromete a garantir condi<;6es de plena viabilidade para a realiza<;ao do curso,

assegurando contra partida de recursos materiais e humanos, alem do necessario apoio administrativo. Alem

da Institui<;ao Executora, todas as institui<;6es envolvidas na proposta deverao garantir apoio de acordo com a

programa<;ao contida na projeto de MINTER ou DINTER aprovado pela CAPES.
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1.4 CRONOGRAMA

Atividades Data

Lanc;:amento do Edital na pagina eletronica da FUNCAP; 14/01/2013

Disponibilizac;:ao do formulario eletronico (Plataforma Montenegro); 21/01/2013

Limite para submissao das propostas; 28/02/2013

Divulgac;:ao dos resultados na pagina Internet da FUNCAP; A partir de 15 de abril de 2013

Contratac;:ao das propostas aprovadas.
Imediatamente ap6s a

aprovac;:ao.

1.5 RECURSOS FINANCEIROS

1.5.1 As propostas aprovadas serao financiadas no valor global estimado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil

reais) para projetos desenvolvidos nos pr6ximos (tres) anos, com recursos oriundos do Tesouro Estadual a

serem liberados de acordo com a disponibilidade orc;:amentaria e financeira da FUNCAP.

1.5.2 As propostas de apoio a realizac;:ao de MINTER ou DINTER no Ceara poderao solicitar recursos financeiros

anuais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para um curso de MINTER ou de DINTER, ate um maximo de R$

80.000,00 (oitenta mil reais) no caso de um projeto de MINTER, R$ 180.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no

caso de um projeto de DINTER. Alem de itens de custeio poderao ser solicitadas bolsas, nas modalidades

indicadas adiante.

1.6 Itens Financiaveis

Os recursos do presente edital serao destinados ao financiamento de itens de custeio essenciais a realizac;:ao

de projetos de MINTER ou DINTER, entendendo-se como tais aqueles relacionados e descritos a seguir:

1.6.1 Bolsas:

a) Boisas equivalentes as de Pesquisador Visitante, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), da

FUNCAP para os docentes da "Instituic;:ao Promotora" que estejam em missao de docencia e pesquisa na

Instituic;:ao Receptora com durac;:ao igual ou superior a 16 (dezesseis) dias corridos. Quando as atividades da

missao durarem de 10 (dez) a 15 (quinze) dias corridos, 0 professor fara jus a metade do valor da bolsa. Para

miss6es que durarem ate 9 (nove) dias corridos, serao pagas diarias nos valores estabelecidos nas tabelas

vi gentes da FUNCAP, acessfveis na pagina eletronica da FUNCAP. As bolsas serao pagas aos beneficiarios pelo

proponente/ coordenador.
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b) Boisas equivalentes as de P6s-Gradua<;ao da FUNCAP para os discentes do curso de MINTER ou DINTER, com

vigencia igual a da dura<;ao de seu estagio obrigat6rio junto a "Institui<;ao Promotora". As bolsas terao valor

equivalente as de Mestrado ou Doutorado da FUNCAP, e serao pagas diretamente pela FUNCAP aos discentes

do MINTER ou DINTER, respectivamente, devendo os seus valores serem previsto no or<;amento solicitado. As

bolsas serao concedidas na forma de quota ao proponente/coordenador do projeto, cabendo-Ihe solicitar a

FUNCAP a implementa<;ao da bolsa (na modalidade correspondente) para cada discente beneficia rio, por

ocasiao da realiza<;ao do seu estagio.

c) As bolsas para discentes ou docentes nao podem ser concedidas concomitantemente a diarias.

d) As bolsas nao poderao ser utilizadas para pagamento de presta<;ao de servi<;os, uma vez que tal utiliza<;ao

estaria em desacordo com a finalidade das bolsas da FUNCAP.

1.6.2 Custeio:

a) passagens aereas adquiridas na classe economica e tarifa promocional, para missoes de estudo e de

pesquisa e docencia, em beneflcio de docentes ou discentes envolvidos diretamente no projeto;

b) diarias para missoes de pesquisa e docencia de curta dura<;ao, pagaveis aos docentes e discentes

envolvidos diretamente no projeto de acordo com as Tabelas Vigentes, disponiveis na pagina eletronica da

FUNCAP.

c) despesas de locomo<;ao na forma de passagens para atender ao deslocamento intermunicipal ou

interestadual, rodoviario ou fluvial de ida e volta, quando houver necessidade;

1.6.3 Nao sao permitidas despesas com:

a) Despesas de rotina como contas de luz, agua, telefone, correios, reprografia e similares, entendidas como

despesas de contra partida obrigat6ria da institui<;ao de execu<;ao do projeto;

b) Pagamento de salarios ou complementa<;ao salarial de pessoal tecnico e administrativo ou quaisquer outras

vantagens para pessoal de institui<;oes publicas (federal, estadual ou municipal);

c) Pagamento, a qualquer titulo, a servidor da administra<;ao publica, ou empregado de empresa publica ou de

sociedade de economia mista, por servi<;os de consultoria ou assistencia tecnica, conforme determinam a Lei

de Diretrizes Or<;amentarias da Uniao, 0 Decreto Federal nQ 5.151 de 22/04/2004, 0 Decreto nQ 6.170, de

25/07/2007 e a Portaria Interministerial nQ 127 de 29 de maio de 2008;

d) Pagamento regular a pessoas flsicas de modo a caracterizar vinculo empregatfcio de natureza trabalhista

celetista;
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e) Aquisi<;ao de equipamentos ou material permanente (itens de capital);

f) Pagamento a titulo de coordena<;ao/administra<;ao do projeto;

g) Pro-Iabore;

h) Auxilio tese;

i) Taxas escolares ou mensalidades;
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j) Despesas com festas, recep<;6es ou coffee break, aluguel de espa<;o para eventos, aluguel de automovel;

k) Participa<;ao em eventos, congressos, conferencias, seminarios, entre outros;

I) Combustivel para verculo automotor;

m) Realiza<;ao de despesas, de qualquer especie, que nao estejam diretamente relacionadas com as

atividades previstas no programa.

1.6.4 As demais despesas deverao ser de responsabilidade da institui<;ao de execu<;ao do projeto, a titulo de
contra partida.

1.6.5 Para contrata<;ao ou aquisi<;ao de bens e servi<;os devera ser observada a legisla<;ao vigente, bem como

as normas da FUNCAP disponiveis em www.funcap.ce.gov.br.

1.7. PRAZO DE EXECUc;:Ao DOS PROJETOS

As propostas a serem apoiadas pelo presente Edital deverao ter seu prazo maximo de execu<;ao estabelecido

em 24 (vinte e quatro) e 36 (trinta e seis) meses, respectivamente, para projetos de MINTER e de DINTER,

respeitada a vigencia do Acordo CAPES/FUNCAP de ate 10 de agosto de 2016.

2. CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE E OUTRAS CARACTERisTICAS OBRIGATORIAS

Os criterios de elegibilidade indicados abaixo sao obrigatorios. 0 atendimento aos mesmos e considerado

imprescindivel para 0 exame da proposta, seu enquadramento, analise e julgamento. A ausencia ou

insuficiencia de informa<;6es sobre quaisquer deles resultara na desclassificac;ao da proposta,

2.1 QUANTO AO PROPONENTE:

2.1.1 0 proponente devera obrigatoriamente ser 0 "Coordenador Operacional" do projeto aprovado pela

CAPES para uma "Institui<;ao Receptora" sediada no Ceara.
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2.1.20 proponente deve ainda atender aos itens abaixo:

a) ter seu curriculo cadastrado na Plataforma Lattes;

b) ter vinculo empregatfcio permanente com a institui~ao de execu~ao do projeto.

2.2 QUANTO A PROPOSTA

2.2.1 So serao avaliadas para concessao de apoio financeiro as propostas relativas a projetos de MINTER ou

DINTER previa mente aprovados pela CAPES.

2.2.2 Ah~m do projeto do curso de MINTER ou DINTER elaborado pela Institui~ao Promotora e aprovado pela

CAPES, a proposta deve conter urn orc;:amento detalhado, elaborado pelo proponente de acordo

com os itens financiaveis descritos no item 1.6 deste REGULAMENTO. Para cada item solicitado, a

pro posta deve descrever, sucinta e objetivamente, a justificativa da sua necessidade e utilidade para a

realiza~ao do projeto.

2.2.3 Nao serao financiados projetos que ten ham recebido apoio financeiro da CAPES nos editais DINTER

Novas Fronteiras ou CAPES-SETEC, pois isso contra ria disposi~ao especffica contida nesses editais.

2.3 Quanto a Instituic;:ao de ExecUl;:ao

2.3.1 A institui~ao de execu~ao do projeto devera ser obrigatoriamente a "Institui~ao Receptora" do curso e

ser sediada no Ceara.

2.4 QUANTO ADOCUMENTA<;AO COMPLEMENTAR IMPRESSA

A documenta~ao complementar requerida para a etapa de avalia~ao devera conter os seguintes itens:

a) Formulario de solicita~ao impressa e assinado pelo proponente (gerado pela Plataforma Montenegro, a

partir do preenchimento do Formulario online);

b) Capia impressa do projeto do curso de MINTER ou DINTER submetido a CAPES, incluindo or~amento

detalhado do valor solicitado aFUNCAP;

c) Capia impressa da planilha "Resumo do Or~amento";

d) Capia impressa do "documento do Pra-reitor de Pas-gradua~ao da Institui~ao Receptora" anteriormente

submetido a CAPES (item 7.2 dos Regulamentos de Avalia~ao de Projetos de Mestrado Interinstitucional e

Doutorado Interinstitucional, anexos aPortaria CAPES-DAV nQ 067, de 14 de setembro de 2005);

e) Capia da comunica~ao de aprova~ao do projeto de MINTER ou DINTER pela CAPES;
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f) Copia impressa do curriculum vitae do proponente no modelo Lattes;

3. CRITERIOS PARA JULGAMENTO

Serao atendidos com maxima prioridade os projetos que promovam a qualifica<;ao docente nas institui<;6es

situadas no interior do estado, com preferencia para aqueles que beneficiem, alem da IES receptora, outras

institui<;6es associadas. Tambem serao considerados para apoio pela FUNCAP os projetos de DINTER ou

MINTER que, embora realizados na regiao metropolitana de Fortaleza, tenham impacto significativo para a

eleva<;ao da competencia local em pesquisa e se justifiquem em razao da inexistencia, nas IES locais, de

cursos de pos-gradua<;ao naquela area. Sao financiaveis pela FUNCAP tanto os projetos em que a institui<;ao

promotora seja sediada no estado, como os promovidos por IES de outro estado. Sao os seguintes os criterios

para classifica<;ao das propostas quanta ao merito tecnico-cientifico e sua adequa<;ao or<;amentaria.

----- - ---,-_.-

I

~--~--

I
ICriterios de Analise e Julgamento Peso Nota

--

1 ~A Merito e relevancia do projeto para 0 desenvolvimento cientifico, 1,5 oa 10
tecnologico e de inova<;ao do Estado I

._. ---

B Contribui<;ao para a cria<;ao e fortalecimento, nas institui<;6es 2,0 oa 10

I
atendidas, de linhas de pesquisas que respondam a necessidades
regionais e ampliem 0 comprometimento institucional com 0

desenvolvimento da regiao i

C Viabilidade e operacionalidade do projeto, inclusive quanta a 1,5 oa 10

I
qualidade e adequa<;ao das parcerias institucionais estabelecidas
para sua execu<;ao;

I
----

D Contribui<;ao para a consol ida<;ao de grupos de pesquisa 1,0 oa 10
emergentes fora dos grandes centros de pesquisa do estado, I

especialmente no interior;

E Adequa<;ao do or<;amento aos objetivos, atividades e metas 1,0 oa 10

propostas;
I

F Contribui<;ao potencial para a cria<;ao de novas cu~os de pos- 2,0 [:10
gradua<;ao;

-_ .._~ ---

4. ACOMPANHAMENTO, AVALlAc;:Ao FINAL E PRESTAc;:Ao DE CONTAS

4.1 A execu<;ao academica dos cursos de MINTER ou DINTER e avaliada regularmente pela CAPES a partir das

informa<;6es sobre as atividades realizadas, fornecidas pelo Programa Promotor por intermedio do Coleta

CAPES. 0 resultado dessas avalia<;6es podera ser disponibilizado aFUN CAP pela CAPES.

4.2 A execu<;ao fisico-financeira dos projetos aprovados sera acompanhada pela FUNCAP por meio da analise

dos seguintes documentos a serem encaminhados anualmente pelo Coordenador Operacional da "Institui<;ao

Receptora" :

Funda<;ao Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico
Av. Oliveira Paiva, 941, Fortaleza/CE - Fax - 3275-7862

Tel: (85) 3101-2170/3275-9475/3275-9274
Site: www.funcap.ce.gov.br - E-mail: funcap@funcap.ce.gov.br



~~' '

~_..

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA E EDUCA<;AO SUPERIOR

Funda~ao Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Cientlfico e Tecnologico
Procuradoria Jurldica

l;oVElu,,;O ll<>

EsIADO l){) Cb\RA

!'" 11< '" 'I<' ~II {'~,.,,'

a) Relat6rio TE~cnico-Cientifico Anual: devera descrever sucintamente as atividades desenvolvidas no projeto

ate 0 mes de setembro do ana considerado e devera ser encaminhado a FUNCAP ate 0 dia 30 de outubro de

cada ana;

b) Prestal;ao de Contas Financeira Anual: devera ser formalizada de acordo com as normas de prestal;ao de

contas disponiveis na pagina eletronica http://www.funcap.ce.gov.br/prestacao-de-contas/prestacao-de-contas,

e ser encaminhada aFUNCAP ate 0 dia 30 de agosto de cada ano.

4.3 A liberal;ao de cada nova parcela de recursos de custeio bem como a implantal;ao ou 0 desbloqueio do

pagamento de bolsas esta condicionada aaproval;ao do relat6rio Tecnico Cientifico e da prestal;ao de contas

do periodo imediatamente anterior.

4.4 Se for detectada, na analise da presta<;ao de contas, ou a qualquer tempo, a realiza<;ao de despesas fora

dos Itens Financiaveis descritos neste edital ou fora dos itens aprovados para 0 projeto, a prestal;ao de contas

nao sera aprovada pela FUNCAP, podendo ser solicitada a devolul;ao dos recursos, sem prejuizo de outras

providencias cabiveis.

4.5 No prazo de ate 60 (sessenta) dias ap6s 0 terminG da vigencia do projeto, em conformidade com 0 Termo

de Outorga e demais normas da FUNCAP, 0 Coordenador do projeto devera encaminhar a FUNCAP em

Formulario online especifico:

a) A prestal;ao de contas financeira, com apresenta<;ao de comprovantes de despesas, em conformidade com

as normas de Prestal;ao de Contas disponiveis na pagina eletr6nica http://www.funcap.ce.gov.br/prestacao-de

CO Iltasip lesta ca o-de-contas.

b) a relat6rio tecnico final, com detalhamento de todas as atividades desenvolvidas durante a execul;ao do

projeto e 0 registro de todas as ocorrencias que afetaram 0 seu desenvolvimento.

5. DOS ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMA<;OES ADICIONAIS ACERCA DO CONTEUDO DO EDITAL E

PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DE PROPOSTA ONLINE

5.1 Sobre 0 conteudo do Edital

Esclarecimentos e informal;oes adicionais acerca do conteudo deste Edital podem ser obtidos encaminhando

mensagem para a Diretoria Cientifica da FUNCAP, no enderel;o direcCCilfuncap.ce.gov.br.

5.2 Sobre 0 preenchimento do Formulario de Proposta online

a atendimento a proponentes com dificuldades no preenchimento do Formulario de Propostas online sera feito

pelo endere~o direc@funcap.ce.gov.br ou pelo telefone (85) 3275.9475 de segunda a sexta-feira,

no horario das 8hOO as 12hOO e das 13hOO as 17hOO.
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