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EDITAL DE APOIO A GRUPOS DE PESQUISA COM COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL Nº 09/2019/PRPI 

 

A Universidade Federal do Cariri (UFCA), por intermédio da Pró-reitoria de Pesquisa,            
Pós-Graduação e Inovação (PRPI), torna público o presente edital de apoio a            
Grupos de Pesquisa credenciados pela PRPI e convoca os líderes de grupo a             
apresentarem propostas que atendam aos termos aqui estabelecidos. 

 

1. DA NATUREZA 

1.1 Subsidiar a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PRPI) da           
UFCA de experiência no uso de instrumentos voltados para o fortalecimento a            
internacionalização, através do fomento e estímulo à cooperação entre grupos de           
pesquisa da UFCA e grupos de pesquisa de instituições de outros países.  

1.2 Este edital foi idealizado como componente de uma política institucional de            
fomento e amparo à pesquisa no âmbito da UFCA, viabilizada pela PRPI, de acordo              
com a resolução 48/CONSUP de 18 de outubro de 2018, que trata das normas para               
Auxílio Financeiro a Pesquisador, este edital destina-se ao financiamento de grupos           
de pesquisa previamente certificados pelas instâncias internas da PRPI desde que o            
grupo seja liderado por servidor efetivo da UFCA, com título de doutor, em regime de               
40 horas ou Dedicação Exclusiva. 

1.3 O Auxílio Financeiro a Pesquisador neste edital tem como principal função            
subsidiar despesas de custeio necessárias à boa condução dos grupos de pesquisa            
e de inovação tecnológica da UFCA que tenham convênios internacionais conforme           
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este edital apresenta os critérios para a concessão de recursos. 

2. DOS OBJETIVOS 

2.1 Apoiar grupos de pesquisa que já têm uma cooperação científica com            
instituições de ensino e pesquisa estrangeiras.  

2.1. Selecionar propostas para apoio financeiro a grupos de pesquisa certificados           
pela UFCA, em qualquer área do conhecimento, por meio da concessão de auxílio             
financeiro a pesquisador, visando assegurar o andamento das atividades de          
internacionalização que os grupos dispõem; 

2.2. Promover a ampliação da produção científica global dos pesquisadores da           
UFCA. 

 

3. DA ELEGIBILIDADE 
 
3.1. Somente o coordenador do grupo de pesquisa pesquisa poderá pleitear o auxílio             
financeiro disposto neste edital. Cada servidor poderá submeter apenas uma          
proposta neste edital. 
3.2. O APOIO A GRUPOS DE PESQUISA COM COOPERAÇÃO INTERNACIONAL          
– Custeio só poderá ser solicitado por proponentes que não estejam afastados em             
regime integral quando da publicação deste edital. 
3.3. O APOIO A GRUPOS DE PESQUISA COM COOPERAÇÃO INTERNACIONAL          
– Custeio só poderá ser concedido a proponentes que estejam adimplentes em            
relação a todas as responsabilidades individuais junto à PRPI. 
3.4. O APOIO A GRUPOS DE PESQUISA COM COOPERAÇÃO INTERNACIONAL–          
Custeio só poderá ser concedido a proponentes que o grupos de pesquisa que             
lideram estejam típicos e com projetos aprovados e em andamento por agências de             
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fomento externas (e.g. FUNCAP, CNPq, CAPES) ou instâncias internas da UFCA           
(projetos de IC, mestrado, doutorado e pós-doutorado cadastrados e comprovados)          
que estejam vigentes no período de execução deste Edital. 
3.5. A participação de pesquisadores contemplados no Edital 09/2019 – O APOIO A             
GRUPOS DE PESQUISA COM COOPERAÇÃO INTERNACIONAL estará       
condicionada ao seguinte critério: 
 

● O valor máximo a ser concedido por grupo de pesquisa está           
condicionado ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) durante          
dezoito meses, somados os resultados de todos os editais que use           
recursos para auxílio a pesquisador publicados no ano de 2019.  

 
4. ITENS FINANCIÁVEIS E PERÍODO DE EXECUÇÃO  

4.1. Os recursos do presente edital serão destinados somente ao financiamento dos itens de              
custeio cuja natureza da despesa se enquadre entre as previsões do Art. 13 da Resolução               
CONSUP 48/2018.  

 
 
5. DOS ITENS NÃO FINANCIÁVEIS 
 
5.1. São itens não financiáveis com recurso de auxílio financeiro a pesquisador: 
5.1.1. Materiais considerados permanentes.  
5.1.2. Aquisição de livros, que são considerados materiais permanentes. 
5.1.3. Aquisição de softwares de licença permanente. 
5.1.4. Pagamento de despesas de rotina tais como contas de luz, água, telefone,             
internet e similares. 
5.1.5. Realização de obras/reformas nas dependências da instituição. 

3 
 



 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 
COORDENADORIA DE PESQUISA 

 
 

 
 
6. REPASSE DO RECURSO 
6.1. O repasse dos recursos do APOIO A GRUPOS DE PESQUISA COM            
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL – Custeio, aprovado pela PRPI, será conforme         
resolução 48/CONSUP/2018 e conforme legislação vigente.  
 
 
7. DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
7.1. Os recursos concedidos devem ser utilizados de acordo com normas           
estabelecidas na resolução 48/CONSUP/2018.  
7.2. No caso de pagamento de pessoa jurídica, por serviços prestados ou aquisição             
de materiais de consumo, a nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, conter: nome           
da Empresa e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do beneficiário, data da             
emissão e descrição detalhada do material adquirido ou do serviço prestado. 
7.3. O Pesquisador assume todas as obrigações legais decorrentes de eventuais           
contratações de pessoa física ou jurídica necessárias à consecução do objeto,           
garantida a aceitação de que tais contratações não têm nem terão vínculo de             
qualquer natureza com a UFCA. 
7.4. Os recursos não aplicados deverão ser devolvidos à UFCA através de “Guia de              
Recolhimento a União” (GRU). O comprovante de devolução deve ser anexado ao            
Relatório de prestação de contas. 
7.5. O beneficiário deve seguir o princípio da economia de recurso, através do menor              
preço, efetuando pesquisa de mercado em no mínimo 3 (três) estabelecimentos,           
observados os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade,        
objetivando o melhor aproveitamento possível do dinheiro público. Nos casos em           
que não é possível obter os três orçamentos, o pesquisador deverá apresentar na             
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prestação de contas, um ofício direcionado a PRPI com as devidas justificativas            
técnicas, que serão avaliadas quanto à pertinência. 
7.6. É vedado: 
7.6.1. Utilizar recursos para qualquer outra finalidade, que não a prevista no escopo             
deste edital, do termo de outorga e da resolução 48/CONSUP/2018.  
7.6.2. Utilizar os recursos a título de empréstimo pessoal ou a outrem para reposição              
futura. 
7.6.3. Transferir a terceiros as obrigações assumidas. 
7.6.4. Efetuar despesas fora do período de vigência do período de outorga. Por             
exemplo, é proibido efetuar pagamento de eventos que ocorram fora do período de             
vigência do termo de outorga, mesmo que o pagamento seja realizado durante a             
vigência do auxílio. 
7.6.5. Ressarcimento de despesas executadas em período anterior à vigência do           
termo de outorga. 
7.6.6. Deixar de prestar contas dos recursos recebidos. 
 
8. DO RELATÓRIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
8.1. O recebimento de recursos via auxílio financeiro a pesquisador para APOIO A             
GRUPOS DE PESQUISA COM COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - Custeio        
implicará a obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas, conforme          
orientações da resolução 48/CONSUP/2018, no prazo máximo de 30 (trinta) dias           
após o término da vigência do termo de outorga; 
8.2. A prestação de contas deverá constar, no mínimo, os seguintes itens: 
8.2.1. Relatório técnico-científico das atividades realizadas, apresentando os        
resultados obtidos; 
8.2.2. Relatório físico-financeiro, de acordo com os formulários disponibilizados pela          
PRPI, e exigidos pela Resolução 48/CONSUP/2018, prestando contas da aplicação          
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detalhada dos recursos, segundo cada atividade/item previsto no orçamento         
apresentado no ato da solicitação; 
8.2.3. Notas fiscais, recibos e demais formas de comprovação previstas em lei, para             
cada item executado; 
8.2.4. Caso sejam contratados serviços de terceiros – Pessoa Física, deverá ser            
apresentada na prestação de contas, a nota fiscal emitida pela Prefeitura Municipal,            
como contribuinte individual ou RPA; 
8.2.5. Cópia de certificados de participação e/ou apresentação, quando se tratar de            
recursos para participação em eventos; e  
8.2.7. Comprovante de devolução do saldo não utilizado (quando for o caso), através             
de GRU; 
8.3. Não serão aceitos documentos que apresentem emendas ou rasuras que           
prejudiquem a clareza do conteúdo. 
8.4. Os documentos de prestação de contas listados no item 10.2 deste edital, além              
dos exigidos pela Resolução 48/CONSUP/2018, deverão ser encaminhados à PRPI          
em formato digital, juntamente com os formulários preenchidos disponíveis em          
http://prpi.ufca.edu.br 
8.5. As cópias originais deverão ser arquivadas durante um período de 5 anos. As              
cópias originais poderão ser solicitadas pela PRPI a qualquer momento durante o            
período de guarda previsto. 
 
9. DA INADIMPLÊNCIA 
9.1. A análise final dos Relatórios de Prestação de Contas será realizada            
obrigatoriamente por equipe da PRPI e em casos específicos a PROAD poderá ser             
consultada. 
9.2. Considerar-se-á em situação de inadimplência: 
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a) não apresentar o Relatório técnico-científico dos resultados obtidos, no prazo           
estipulado; 
b) não apresentar o Relatório físico-financeiro dos recursos aplicados; 
c) não apresentar a GRU de recolhimento dos recursos não utilizados, caso            
pertinente; 
d) não tiver os relatórios mencionados anteriormente aprovados pela UFCA; e 
e) e estar inadimplente junto aos programas de iniciação científica da PRPI. 
 
10. DAS SANÇÕES LEGAIS 
10. 1 O servidor efetivo considerado inadimplente junto à PRPI fica inabilitado para             
submeter projetos de qualquer natureza nos editais da PRPI e recebimento de            
documentos do tipo “nada consta” ou atestação de atividades para efeito de            
progressão funcional até a resolução da inadimplência junto à PRPI. 
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11. DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

11.1. As propostas devem ser encaminhadas à PRPI somente por líderes de grupos             
de pesquisa certificados pela UFCA. 
11.2. As propostas devem ser encaminhadas à PRPI exclusivamente via Internet,           
por meio do link http://sites.ufca.edu.br/prpi/editais/edital-092019prpiufca/     
conforme cronograma estabelecido neste Edital. 
11.3. As propostas devem ser apresentadas em conformidade com o descrito no            
Subitem 11.9 contendo rigorosamente todos os itens previstos neste Edital. 
11.4. Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco           
após o prazo final de recebimento estabelecido no cronograma. 
11.5. Será aceita uma única proposta por grupo de pesquisa. 
11.6. Na hipótese de envio de uma segunda proposta pelo mesmo proponente,            
respeitando-se o prazo limite estipulado para submissão das propostas, esta será           
considerada substituta da anterior, sendo levada em conta para análise apenas a            
última proposta recebida. 
11.7. Constatado o envio de propostas idênticas por proponentes diferentes, ambas           
as propostas serão sumariamente desclassificadas. 
 
11.8. Dos Proponentes e Beneficiários 

11.8.1. O proponente, responsável pela apresentação da proposta, deve,         
obrigatoriamente, ser o Primeiro Líder do grupo de pesquisa envolvido na proposta. 
11.8.2. Os servidores da UFCA que forem beneficiados com recursos previstos           
neste Edital devem estar cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil             
(DGPB) como Pesquisadores do grupo de pesquisa cuja proposta fora contemplada. 
11.8.3. No caso de servidor docente, apenas os pertencentes ao regime de            
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dedicação exclusiva ou ao regime de 40 horas poderão figurar como pesquisadores            
beneficiados; 
11.8.4. Nenhum dos pesquisadores beneficiados pode estar inadimplente com a          
PRPI, no momento da liberação dos recursos financeiros. 
11.8.5. É obrigatório que todos os pesquisadores do grupo de pesquisa tenham seus             
currículos cadastrados na Plataforma Lattes. Esta exigência não se aplica a           
pesquisadores estrangeiros. 
11.8.6. No caso de um servidor técnico-administrativo constar como beneficiário, é           
necessário apresentar carta de anuência do chefe imediato. 
 
11.9. Das Propostas 

11.9.1. A proposta deve estar claramente caracterizada como de pesquisa científica,           
tecnológica ou de inovação com cooperação internacional. 
11.9.2. A proposta deve estar alinhada com ao menos uma linha de pesquisa do              
grupo de pesquisa correspondente e estar alinhadas com ao menos três dos            
objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU, sendo citado no envio da            
proposta. 
11.9.3. As propostas deverão ser apresentadas na forma de plano de trabalho.            
Recomenda-se que o plano contenha as seguintes informações, de forma a permitir            
sua análise adequada: 
11.9.3.1 Identificação • Título do projeto • Nome e detalhes para contato do             
coordenador do projeto no Brasil • Nome e detalhes para contato do professor             
pesquisador na instituição colaboradora no exterior com a qual será realizado o            
projeto de cooperação • Instituição colaboradora no exterior  
11.9.3.2 Objetivos e Metas • Justificativa o Motivação do projeto no contexto da             
internacionalização. Razões para a escolha da instituição colaboradora no exterior o           
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Outros aspectos relevantes • Objetivos e metas por objetivo • Desenvolvimento da            
proposta de cooperação por objetivo e metas • Cronograma de atividades • Equipes             
técnicas da UFCA e da instituição colaboradora no exterior • Objetivos em            
conformidade com ao menos 3 ODS da ONU. 
11.9.3.3 Impactos do Projeto • Impacto do projeto na melhoria da qualidade da             
Pesquisa na UFCA e produtos resultantes o Formação discente (mestrandos e           
doutorando) o Formação docente continuada • Outros destaques do projeto Além do            
projeto de cooperação contendo as Carta de anuência do proponente (coordenador           
do grupo de pesquisa) • Cartas de anuência dos professores participantes do projeto             
no Brasil e da instituição colaboradora no exterior Não serão aceitos projetos            
submetidos com documentação incompleta. O número máximo de páginas de cada           
projeto de cooperação é 15 (quinze). Não serão aceitos projetos com número de             
páginas excedentes. 
11.9.3.4 Termo de cooperação assinado por ambas as instituições. Disponibilidade          
efetiva de infraestrutura e de apoio técnico para o desenvolvimento do projeto; e             
indicação de recursos financeiros de outras fontes aportados por eventuais agentes           
públicos e privados parceiros, devidamente comprovados. 
 
12. DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO 

12.1. A seleção das propostas submetidas, em atendimento a este Edital, será            
realizada por intermédio de um Comitê Julgador indicado, conjuntamente, pelo          
Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação e pelo Coordenador de Pesquisa           
da UFCA, assessorado por consultores ad hoc. 
12.2. Não será permitido integrar o Comitê Julgador o pesquisador responsável por            
uma proposta ou que esteja envolvido em qualquer proposta submetida a esta            
Chamada pública. 
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12.3. Os critérios para classificação das propostas quanto ao mérito          
técnico-científico são os seguintes: 
 

Critério de análise e julgamento das propostas Peso Ponto
s 

A 
Excelência da proposta quanto aos aspectos científicos,       
tecnológicos e de inovação e viabilidade da metodologia        
proposta 

3 0 a 
10,00 

B Adequação do cronograma de execução aos objetivos do        
projeto 2 0 a 

10,00 

C 
Potencial de impacto dos resultados do ponto de vista         
técnico-científico, de inovação, difusão, socioeconômico e      
ambiental 

2 0 a 
10,00 

D Contrapartida dos parceiros em cooperação (convênios de       
cooperação assinados por ambas as instituições)  2 0 a 

10,00 

E 
Alinhamento com o PDI da UFCA; Coerência com os ODS da           
ONU / ao menos três ODS e alinhamento com indicadores e           
rankings que qualificam a UFCA 

2 0 a 
10,00 

12.4. Para atribuição das notas poderão ser utilizadas até duas casas decimais, com             
arredondamento para o mais próximo. 
12.5. A pontuação final de cada projeto será aferida pela média ponderada das notas              
atribuídas a cada item. 
12.6. Em caso de empate, será privilegiado o projeto com maior nota no quesito A, C                
ou D, segundo esta ordem. 
12.7. Um projeto de pesquisa será recomendado quando obtiver ao menos 60% da             
pontuação total máxima possível. 
12.8. Concluído o julgamento, o Comitê Julgador elaborará uma relação dos projetos            
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recomendados e não recomendados, cada um acompanhado de sua nota e de um             
parecer conclusivo, a ser encaminhada para homologação pelo Pró-reitor de          
Pesquisa, Pós-graduação e Inovação e pelo Coordenador de Pesquisa da UFCA. 
12.9. É vedado aos membros do Comitê Julgador: 

(a) julgar processos em que haja conflito de interesses; 
(b) divulgar, antes do anúncio oficial, os resultados de qualquer julgamento; 
(c) fazer cópia de processos; 
(d) discriminar áreas ou linhas de pensamento; 
(e) não levar em conta, sem razão justificada, nas suas recomendações, os           

pareceres dos assessores ad hoc; 
(f) desvirtuar o significado do conteúdo dos pareceres dos assessores ad hoc; 
(g) emitir parecer em recurso contra decisão sua; e 
(h) comportar-se como representante de um curso ou de uma unidade          

acadêmica. 
 
13. DO RESULTADO DO JULGAMENTO 

13.1. A relação das propostas aprovadas com recursos financeiros da presente           
chamada será divulgada na página eletrônica da UFCA, disponível na Internet no            
endereço www.ufca.edu.br e publicada internamente nos Informes UFCA. 
13.2. Todos os proponentes da presente Chamada terão acesso aos pareceres           
sobre suas propostas, preservada a identificação dos pareceristas, no momento da           
divulgação do resultado preliminar. 
 
14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

14.1. Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado do julgamento            
das propostas, poderá apresentar recurso em formulário eletrônico específico,         
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disponível na http://sites.ufca.edu.br/prpi/editais/edital-092019prpiufca/ , no     
prazo estabelecido no cronograma deste Edital, apresentado. 
14.2. O recurso deverá ser dirigido à Coordenadoria de Pesquisa que, após exame             
em conjunto com o Comitê Julgador, encaminhará o resultado para deliberação final            
do Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da UFCA. 

 
 
15. DO CRONOGRAMA 

15.1 O edital obedecerá ao seguinte calendário: 
 

● 01 de novembro de 2019 – Divulgação do edital 
● 01 de novembro a 05 de novembro de 2019 – Período de submissão das              

propostas 
● 07 de novembro - Divulgação do resultado preliminar 
● 07 a 08 de novembro – Período de recebimento de recursos 
● 08 de novembro - Resultado da avaliação dos recursos 
● 11 de novembro – Divulgação do resultado final 
● 12 de novembro a 06 de dezembro - Período para solicitação do cartão BB              

Pesquisador junto ao Banco do Brasil 
 
15.2. O prazo de execução de cada proposta contratada será de até 18 (dezoito)              
meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Outorga. 
 
 
16. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 

16.1. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo              
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ou em parte, seja por decisão unilateral da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação            
e Inovação da UFCA, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, em              
decisão fundamentada, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação           
de qualquer natureza. 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. A UFCA pode a qualquer momento, de acordo com seu interesse e disponibilidade              
orçamentária, utilizar os recursos remanescentes deste edital, para reforçar o orçamento do            
edital 08/2019/PRPI/UFCA.  

 

 

Juazeiro do Norte, 01 de novembro de 2019. 
 
 
 

LAURA HÉVILA INOCENCIO LEITE 
PRÓ-REITORA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 
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