
lF Baiano - Reitoria

MrNtsrÉRlo DA EDUCAçÃO
SECRETARTA DE EDUCAçÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

|NSTITUTO FEDERAL DE EDUbAçÃO, ClÊNClA E TECNOLOGIA BAIANO
PRÓ-RE|rOR|A DE PESQUISA E INOVAçAO

CHAMADA INTERNA PROPES N" 05/2016

pROcRAMA DE ESTíMULO À peSOUISA - PRIMEIROS PROJETOS

o pRó-REtroR DE pEseulsA E rNovAçÃo Do tNsTlruro FEDERAL DE

EDUCAçÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no uso de suas atribuições legais,

torna pública a presente Chamada lnterna e convida os interessados a apresentarem

propostas de pesquisa aplicada, pesquisa-ação e estudos de caso, no âmbito do

Programa de Estímulo à Pesquisa - Primeiros Projetos'

1. OBJETIVO

O Programa de Estímulo à Pesquisa - Primeiros Projetos tem por objetivo apoiar e

estimular a pesquisa científica e tecnológica no âmbito do lF Baiano, visando popularizar

a pesquisa e atrair os pesquisadores deste lnstituto que não foram contemplados nos

Editais e/ou Chamadas lnternas da PROPES de 2013,2014 e 2015'

2. NATUREZA

2.1. O Programa de Estímulo à Pesquisa Primeiros Proietos do lF Baiano

selecionará até 60 (sessenta) propostas de pesquisa aplicada, pesquisa-ação e

estudo de caso conforme ordem de classificação e cotas destinadas para os Campi.
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2.2. Para cada proposta aprovada será disponibilizado o valor máximo de R$ 3.200,00

(três mil e duzentos rea¡s), de acordo com o orçamento do projeto aprovado.

2.3. As propostas que não atenderem na íntegra os requisitos desta Chamada lnterna

serão desenquadradas.

2.4. O número total de propostas previstas para serem fomentadas pela PROPES será

assim dividido entre osCampido lF Baiano: Guanamb¡ (08), Catu (08), Santa lnês (06),

Senhor do Bonfim (06), Bom Jesus da Lapa (05), Governador Mangabeira (05)'

Itapetinga (05), Teixeira de Freitas (05), Uruçuca (05) e Valença (05), Serrinha (02)'

2.4.1. Essas cotas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação das

propostas por CamPus.

2.4.2. Caso o número de projetos submetidos e enquadrados nesta Chamada lnterna

seja inferior à cota do Campus, será(ão) contemplada(s) proposta(s) de outro(s)

Campus(i), de acordo com a ordem de classificação geral (todo o lF Baiano).

2.4.3. Caso o número de propostas submetidas e aprovadas nessa chamada seja

superior às cotas para cada Campus, o Diretor Geral do Campus poderá fomentar

propostas além da sua cota, caso haja recurso orçamentário no Campus disponível

para esse fim. Todas as propostas contempladas deverão ser cadastradas na

Coordenação de Pesquisa do Campus, sendo financiadas pela PROPES ou pelo

Campus de origem.

3. ELEG|BILIDADE E CONDIçÖES Oe PARTICIPAçÃO

3.1. O atendimento às condições de participação é imprescindível para apreciação da

proposta, enquadramento e julgamento. A ausência ou insuficiência de informações

resultará na desclassificação da proposta.

3.2. A proposta deverá envolver obrigatoriamente a participação de estudantes

matriculados em cursos regulares do lF Baiano.
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3.3. O prazo para execução do projeto será de 12 meses, contados a partir do

receb¡mento da 1" parcela do recurso financeiro pelo Coordenador do Projeto.

3.4. Do Coordenador da ProPosta

3.4.1. O Coordenador da Proposta deve atender aos seguintes requisitos:

l. ser servidor efetivo do lF Baiano e não estar afastado, de licença ou aposentado;

ll. sel obrigatoriamente, o coordenador do projeto;

lll. ter seu currículo cadastrado e atualizado nos últimos três meses, na Plataforma Laffes;

lV. não ter sido contemplado em Editais e/ou Chamadas lnternas da PROPES de 2013,

2014 e 2015, atestado de acordo com o Anexo I desta Chamada lnterna.

3.4.2. O Coordenador da Proposta assumirá, obrigatoriamente, os seguintes

compromissos:

l. executar o projeto,

ll. realizar a prestação de contas técnica e financeira do projeto, junto à Coordenação de

Pesquisa do Campus e à Coordenação Geral de Programas e Projetos de Pesquisa da

PROPES;

lll. garantir que o(s) produto(s) obrigatoriamente previsto(s) no projeto seja(m) gerado(s) e

entregue(s) à PROPES, em até 01 ano após o término do prazo de execução;

lV. orientar o(s) bolsista(s) de forma contínua e regular, inclusive na elaboração do

relatório técnico final do bolsista, bem como na apresentação dos resultados da

pesquisa na Mostra de lniciação Científica do lF Baiano ou outro evento da lnstituição;

V. não solicitar que o bolsista exerça atividades que não estejam vinculadas diretamente

com a pesquisa na qual está inserido, a exemplo de atividades administrativas ou

operacionais;

Vl. não permitir que o(s) trabalho(s), artigo(s) e/ou resumo(s) proveniente(s) do projeto

apoiado por esta Chamada lnterna seja(m) apresentado(s) na Mostra de lniciação
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Científica do lF Baiano ou em outro evento da lnstituição, por outra pessoa que não um

bolsista vinculado ao referido projeto;

Vlll. avaliar o desempenho do aluno durante a vigência da bolsa;

lX. incluir o nome dos bolsistas nas publicações e nos trabalhos apresentados, cujos

resultados tiveram sua participação efetiva;

X. colaborar no processo de seleção de solicitação de renovação e de concessão de

bolsas novas, emitindo pareceres, sempre que solicitado pela PROPES e,ou, pela

Coordenação de Pesquisa do Camqus;

Xl. solicitar ao bolsista a entrega do Relatório Final;

Xll. substituir bolsista ou solicitar o cancelamento da bolsa, caso necessário;

Xlll. adotar todas as providências que envolvam permissões e autorizações especiais de

caráter ético ou legal, necessárias para a execução das atividades;

XlV. observar os princípios éticos e de conflitos de interesse, sendo vedado conceder

bolsa a cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até

o terceiro grau, inclusive;

XV. realizar o pagamento da bolsa ao estudante até, no máximo, o 10o (décimo) dia útil

de cada mês;

XVl. prestar informações para o preenchimento de Relatórios de Gestão à Coordenação

de Pesquisa do Campus, quando solicitado.

3.5. Do(s) Produto(s)

3.S.1. O Coordenador deverá apresentar à Coordenação de Pesquisa do Campus e à

pROPES, em até 1 (um ano) contados a partir do término da vigência do projeto, o(s)

produto(s) resultantes da pesquisa.

2.5.2. O objeto a que se refere o item 3.5.1 desta Chamada lnterna inclui um dos

seguintes produtos:
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l. 1 (um) artigo (aceito ou publicado) em revista (preferencialmente inclusa na lista

Qualis/Capes);

ll. 1 (um) livro publicado ou aceito para publicação em editora;

lll. 1 (um) capítulo de livro publicado ou aceito para publicação em editora;

lV. 1 (uma) patente elaborada;

V. 2 (dois) resumos apresentados em Congresso ou evento similar;

Vl. Outros produtos de relevância técnico-científica compatível com os anteriores e

devidamente justificados no projeto.

3.5.3. Caso a obtenção do produto esteja vinculada à apresentação de trabalho em

evento, essa despesa deve estar prevista no orçamento do projeto.

4. CRONOGRAMA

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. O recurso financeiro alocado para o financiamento das propostas da presente

Chamada Interna será de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) destinado

ao fínanciamento exclusivo de itens de custeio e ao pagamento de bolsas para

discentes, os quais deverão ser apresentados no orçamento do projeto.
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Contratação das propostas

Resultado final, pós-recurso

lnterposição de Recursos

Divulgação do Resultado

Encerramento de recebimento de propostas

lnício do recebimento de propostas

Lançamento da Chamada lnterna

ETAPAS

A partir de 01 de agosto de 2016

20 de julho de 2016

16 a 18 de julho de 2016

15 de julho de 2016

15 de maio de 2016 às 23:59 horas

01 de abril de 2016

23 de março de 2016

DATAS



5.2. A aquisição dos itens de custeio deve ser devidamente justificada no orçamento do

projeto, esclarecendo a sua relação com o mesmo.

5.2.1. O não atendimento ao disposto no item 5.2 desta Chamada lnterna poderá

acarretar a desclassificação da proposta, não cabendo para este caso, a interposição de

recurso

5.3. Bens de Capital NAO serão custeados por esta Chamada lnterna, de maneira que

será desclassificada a proposta cujo orçamento inclua tais bens.

5.4. Para a presente Ghamada lnterna serão considerados itens de custeio:

5.4.1. Material de consumo: itens com pouca durabilidade ou de consumo rápido. Por

exemplo: reagentes, vidrarias, plásticos, software, componentes e/ou peças de reposição

de equipamentos.

5.4.2. Serviços de terceiros: pagamento integral ou parcial por serviços de manutenção e

recuperação, a pessoa física ou jurídica, em caráter eventual. Qualquer pagamento a

pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação em vigor, de forma a não

estabelecer vínculo empregatício. Assim, a mão de obra empregada na execução do

projeto não terá vínculo de qualquer natureza com o lF Baiano e deste não poderá

demandar quaisquer pagamentos, sendo o pagamento do serviço de responsabilidade

exclusiva do Coordenador do projeto.

5.4.3. Ajuda de custo para custeio de despesas com hospedagem, alimentação e

passagens.

5.5. Das bolsas para estudantes

5.5.1. Bolsas de pesquisa para discentes do lF Baiano (matriculados) que façam parte da

equipe executora DEVERÃO ser previstas no orçamento do projeto.

5.5.1.1. Cabe ao Coordenador (orientador) informar ao(s) candidato(s) a bolsista(s) que

o(s) mesmo(s) não poderá(ão) ter vínculo empregatício durante o período em que
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estíver(em) recebendo a(s) bolsa(s) e que se compromete(m) com a execução do plano

de trabalho, de acordo com o anexo V.

5.5.2. O valor correspondente à bolsa do discente deverá constar no orçamento da

proposta, não podendo ser inferior à R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) do

orçamento do projeto.

5.5.3. As modalidades de bolsas que podem ser solicitadas nas propostas são: lniciação

Científica Júnior no valorde R$ 100,00 (Cem reais) para estudantes dos cursos técnicos

integrados ao ensino médio, subsequentes e Proeja; e de lniciação Científica no valor de

R$ 400,00 (Quatrocentos reais) para estudantes de graduação.

5.6. São vedadas despesas com:

5.6.1. Pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, ou empregado

de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou

assistência técnica, conforme determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União e

Decreto Federal No 5.151 de 22 de abril de2004:

l. pagamento de taxas de administração, de gerência, a qualquer título, de acordo com a

lnstrução Normativa No 01 197 da Secretaria do Tesouro Nacional;

ll. pagamento de despesas contábeis e administrativas, incluindo contratação de pessoal

da própria instituição solicitante ou parceira;

lll. taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária;

lV. pagamento de bolsa de qualquer natureza a servidor ou colaborador externo.

5.6.2. Obras civis.

5.6.3. Pagamento de salários ou complementação salarial de pessoal técnico e

administrativo ou quaisquer outras vantagens para pessoal de instituições públicas

(federal, estadual e municipal).

5.6.4. Despesas de rotina como contas de luz, água, telefone, entendidas como despesas

de contrapartida do Campus de execução do projeto.
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5.6.5. Tratando-se de projetos de lnovação, nos termos previstos na Lei de lnovação (Lei

no 10.97312004), poderão ser previstas despesas operacionais ou administrativas, no

montante de até 5% do valor da proposta.

5.6.6. Bens de capital.

6. PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO ONS PROPOSTAS

6.1. O proponente deverá enviar um arquivo único, em formato PDF (tamanho máximo

do arquivo 7 Mb (7 Megabytes)), contendo o projeto e demais documentos solicitados

nessa Chamada lnterna, à Pró-Reitoria de Pesquisa e lnovação, exclusivamente via

internet, para o endereço eletrônico ppp2016@ifbaiano.edu.br até às 23:59 horas da

data limite de submissão das propostas, de acordo com o cronograma desta Chamada

lnterna.

6.2. Cada proponente deverá apresentar apenas 01 (uma) proposta. Serão aceitas

6.3. Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio ou formato

divergente daqueles estabelecidos nos itens 6.1 e 6.2 desta Chamada lnterna, tampouco

após o ptazo final de recebimento de propostas estabelecido no item 4 da referida

Chamada lnterna. Assim, recomenda-se o envio das inscrições com antecedência, uma

vez que a PROPES não se responsabilizará pelas propostas não recebidas em

decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamentos, como também não

serão aceitas propostas encaminhadas por terceiros.

6.4. O Formulário para o Projeto de Pesquísa deve ser preenchido na íntegra, de acordo

com as instruções fornecidas no modelo apresentado no Anexo ll. O preenchimento

incompleto, bem como a supressão ou alteração dos itens solicitados acarretarão a

desclassificação da proposta.
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6.5. A efetivação da submissão implica na aceitação tácita das condições fixadas para a

realização do processo seletivo, não podendo, portanto o candidato, sob hipótese

alguma, alegar desconhecimento das normas estabelecidas nesta Chamada lnterna.

6.6. 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.

6.7. Constatado o envio de propostas idênticas por proponentes diferentes, todas serão

desclassificadas.

6.8. A lista dos documentos a serem enviados em arquivo único, em formato PDF,

para o endereço eletrônico ppp2016@ifbaiano.edu.br, encontra-se descrita a seguir:

ANEXO V. Plano de Trabalho do Bolsista

ANEXO lV. Quadro de atribuição de pontos ao Currículo Laffes do proponente,

preenchido

ANEXO lll. Formulário de dados cadastrais do proponente

ANEXO ll. Formulário do Projeto de Pesquisa

ANEXO l. Declaração do proponente atestando atendimento ao disposto no subitem

3.4.1, incisos I à lV desta Chamada lnterna

DOCUMENTOS PARA SUBMISSAO DA PROPOSTA

7. ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. As propostas serão julgadas a partir de avaliações comparativas, que consistirão na

análise do mérito e relevância da proposta, por assessores internos e/ou externos ad-hoc,

de reconhecida competência técnico-científica nas áreas de conhecimento dos projetos, e

de acordo com os critérios para classificação, especificados no Quadro apresentado a

seguir:
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TOTAL

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Item

Gritérios para Priorização das Propostas

Cronog rama de Atividades

Orçamento devidamente justificado e sua adequação aos

objetivos, atividades e metas da proposta

Potencial de aplicabilidade e contribuição para o desenvolvimento

sustentável

Resultados Esperados

Metodologia

Fundamentação Teórica

Objetivos (Geral e Específicos) e Metas

Adequação da proposta à lniciação Científica

Coerência, exequibilidade e qualidade do projeto

Relevância do principal problema a ser abordado e justificativa

Descrição

100

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

Pontuação

7.2. A análise do Currículo Lattes do proponente consistirá na averiguação da pontuação

obtida no Anexo lV (Quadro de atribuição de pontos).

7.3. A nota final será calculada como segue:

7 .3.1 . Projeto de Pesquisa (Máximo de 100 pontos e Peso 8);

7 .3.2. Currículo do proponente (Máximo de 100 pontos - Peso 2);

7.3.3. Nota final = (Projeto de Pesquisa X 0,8) + (Currículo Orientador X 0,2)

7.4.Tëm caráter eliminatório a submissão da proposta com documentação incompleta.

7.5. Após a análise de mérito e relevância de cada proposta e da adequação de seu

orçamento, o Comitê avaliador poderá recomendar ou não cortes orçamentários.

7.6. Os cortes no orçamento dos projetos deverão ser devidamente justificados e
identificados pelo Comitê avaliador.
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8. PRESTAçAO DE CONTAS

8.1. A execução do projeto e das despesas previstas deverá ser realizada durante a

vigência de 12 meses, contados a partir da data de recebimento do recurso financeiro.

8.2. A prestação de contas técnica e financeira consistirá da apresentação de Relatório

Técnico do Projeto, Relatório(s) Técnico(s) do(s) Bolsista(s) e da prestação de contas

financeira.

8.3. A Tabela de Prestação de Contas (Anexo Vl) e Demonstrativo da Execução de

Receita e Despesa (Anexo Vll) deverão ser preenchidos e assinados e comporão a

prestação de contas.

8.4. O Coordenador do Projeto deverá:

8.4.1. Apresentar os comprovantes de pagamento originais e, no caso dos originais

consistirem de papéis termossensíveis, também deve ser apresentada fotocópia dos

comprovantes de despesas.

8.4.2. Realizar despesas de acordo com o orçamento do projeto aprovado.

8.4.2.1 Em caso de necessidade de alteração de escopo ou remanejamento de

recursos financeiros do projeto, o Coordenador do Projeto deverá requerer formalmente

a(s) alteração(ões) à PROPES, que emitirá parecer para o requerente, com cópia para o

Coordenador de Pesquisa do Campus.

8.4.3. Relacionar, na Tabela de Prestação de Contas (Anexo Vl), os documentos

referentes às despesas realizadas.

8.4.3.1. Os documentos de despesas originais devem ser organizados por ordem

crescente de data e afixados em papel tamanho 44.

8.4.3.2. A comprovação das despesas deve ser feita por meio de notas fiscais.

Devem ser apresentadas notas fiscais distintas para projetos diferentes. Recibos só serão

aceitos em situações especiais, mediante análise e autorização previamente expressa

1.1.
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pela PROPES.

8.4.3.3. Não será permitida a inclusão de despesas cujas notas fiscais tenham sido

emitidas antes do recebimento do recurso financeiro e/ou, após o término da vigência do

projeto.

8.4.4. Anexar os comprovantes de depósito em conta ou transferência bancária,

comprobatórios do pagamento do valor mensal da bolsa em conta bancária do bolsista

juntamente com cópia dos recibos, assinada pelo(s) bolsista(s).

8.4.5. Preencher o Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa.

8.4.6. Recolher o saldo remanescente do recurso recebido e não utilizado, caso haja, por

meio do formulário "Guia de Recolhimento da União", disponível na página

8.4.7. Anexar a guia de recolhimento do saldo não utilizado à prestação de contas.

8.4.8. Ao relatório técnico final deverá(ão) ser anexado(s) o(s) produto(s) previsto(s) no

projeto, caso já esteja(m) disponível(is).

8.5. Em caso de situação que justifique a devolução integral de recursos financeiros, o

Coordenador do Projeto deverá apresentar o Relatório Técnico, contendo a justificativa

dos motivos do projeto não ter sido realizado ou de ter sido executado sem o uso do

recurso financeiro.

8.6. Nas situações a que se refere o item 8.5 desta Chamada, assim que seja identificado

o impedimento para a execução do projeto, o Coordenador do Projeto deverá informar a

situação à Coordenação de Pesquisa do Campus e à PROPES, por meio de Memorando.

8.5. Apresentar a prestação de contas técnica e financeira ao Coordenador de Pesquisa

do Campus, em duas vias. Caberá ao Coordenador de Pesquisa do Campus emitir

parecer referente à prestação de contas no formulário do Relatório Técnico, assiná-lo e

encaminhar uma via original do Relatório à Coordenação Geral de Programas e Projetos

de Pesquisa, da Pró-Reitoria de Pesquisa e lnovação - lnstituto Federal de Educação,
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Ciência e Tecnologia Baiano - lF Baiano, por meio de Aviso de Recebimento (4.R.), para

o endereço: Rua do Rouxinol, no 115 - Bairro: lmbuí | Salvador-BA CEP: 41720-052.

Alternativamente a prestação de contas poderá ser entregue diretamente no protocolo da

Reitoria. Neste último caso, o proponente deverá apresentar uma cópia da prestação de

contas, na íntegra, solicitar o "recebido" e manter esse comprovante em sua guarda. A

outra via deve ser arquivada na Coordenação de Pesquisa do Campus.

8.6. Não serão aceitas prestações de contas em desacordo com as orientações desta

Chamada.

9. PROTEçAO DA PROPRTEDADE TNTELECTUAL

9.1. Nenhum docente, pesquisador, servidor técnico-administrativo em educação, técnico,

discente, funcionário terceirízado, estagiário, visitante ou colaborador, que tenha vínculo

permanente ou eventual com lF Baiano e/ou que desenvolva trabalho de pesquisa em

suas dependências poderá revelar qualquer informação confidencial que possa ter obtido

sobre linhas e assuntos de pesquisa desenvolvidas no âmbito desta instituição.

9.2. A obrigação de manter sigilo, de que trata esta Chamada lnterna, estende-se a todo o

pessoal envolvido no desenvolvimento da criação intelectual, até decorridos todo o

processo do depósito de pedido da propriedade intelectual, assegurando a proteção

jurídica.

9.3. Caso o projeto desenvolvido resulte em patente de invenção, modelo de utilidade,

desenho industrial, registro de software ou qualquer outra forma de proteção da

propriedade intelectual, o mesmo deve ser registrado por meio do Núcleo de lnovação

Tecnológíca (NlT), vinculado à Coordenação Geral de lnovação Tecnológica, respeitando

a Lei Federal de lnovação n'10.973/04, a Lei Estadual de lnovação n" 11 .174109.
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10. PERMTSSOES E AUTORTZAçOES ESPEC¡AIS

10.1. Ê de exclusiva responsabilidade de cada proponente adotar todas as providências

que envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias

para a execução do projeto.

10.2. Para as propostas que envolvam aspectos legais, como aqueles relacionados a

biossegurança, bioética ou a questões ambientais, indicar:

l. as normas e regulamentos com as quais o desenvolvimento do projeto deve manter

concordância;

ll. o plano das atividades para adequar o resultado do projeto às normas e regulamentos,

citando as instituições responsáveis pelo processo de certificação; e

lll. anexar comprovante de submissão ao comitê de ética, quando aplicável.

10.3. As propostas envolvendo, direta ou indiretamente, a saúde e o bem-estar de seres

humanos e/ou animais, devem necessariamente ser submetidos a comissões de ética em

pesquisa e o projeto deve conter tal demonstração. Propostas passíveis de vigilância

sanitária devem apresentar cronograma de adequação à legislação sanitária vigente.

Propostas envolvendo a saúde e o bem-estar animal de observar ainda a

S.

10.4. Para submissão da proposta ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa acesse o

link

11. DA TNTERPOSTçÃO DE RECURSOS

11.1. Cabe ao proponente acompanhar a publicação de informativos referentes a esta

Chamada Interna na página do lF Baiano na internet, incluindo a divulgação do resultado

final do certame.

11.2. Os recursos contra o resultado desta Chamada lnterna devem ser interpostos por

meio do encaminhamento de Memorando assinado, endereçado à PROPES, para o e-

mail:
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11.2.1. Serão aceitos recursos interpostos por e-mail, mas somente remetidos a partir do

endereço de e-mail institucional do proponente.

11.2.2. O memorando deverá ser anexado ao e-mail, cujo assunto deve ser intitulado

"lnterposição de recursos contra o ppp2016".

11.2.3. Os recursos deverão ser enviados para o e-mail: , com

cópia para o e-mail do Coordenador de Pesquisa do Campus, respeitando-se fielmente o

Cronograma desta Chamada lnterna.

11.2.4. Não serão aceitos recursos relativos às propostas desenquadradas devido ao

descumprimento de algum requisito desta Chamada lnterna.

1 2. TNFORMAçOES ADtCtONAtS

12. 1 Esclarecimentos e informações adicionais sobre esta Chamada lnterna poderão ser

obtidas na Coordenação de Pesquisa do Campus ou na PROPES/IF Baiano, por meio do

telefone (71) 3186-0028 ou pelo e-mail

r3. CoNSTDERAçÖES FTNATS

13.1. Em hipótese alguma será aceita a inscrição com documentação incompleta ou fora

do prazo estabelecido nesta Chamada lnterna.

13.2. Haverá desclassificação sempre que for observada alguma irregularidade na

proposta submetida.

13.3. A bolsa concedida ao discente do lF Baiano não implica vínculo empregatício.

13.4. Os casos omissos serão analisados pelo Comitê lnterno de Iniciação Científica do lF

Baiano.

13.5. O não acompanhamento do discente bolsista, por parte do orientador, durante as

exposições nos Eventos de lniciação Científica, assim como a falta de entrega dos

relatórios parcial e final, resultará inadimplência deste último junto à PROPES/IF Baiano.

13.5.1 . Caberá a PROPES decidir quanto a aplicação da sanção.
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13.6. Havendo impossibilidade de comparecimento do orientador ao seminário, este

deverá justificar e enviar representante. O não cumprimento desta cláusula impedirá a

participação do orientador no processo de seleção de bolsas do próximo ano.

13.7. Na ocasião da implementação da proposta, em caso de desistência ou qualquer

impedimento do Coordenador de projeto contemplado nesta Chamada lnterna, será

convocado o próximo servidor da lista, obedecendo a ordem de classificação das

propostas.

13.8. O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as

exigências da presente Chamada lnterna e de que aceita as suas condições, não

podendo invocar seu desconhecimento a qualquer título, época ou pretexto.

14. CLÁUSULA DE RESERVA

14.1. A PROPES reserya-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não

previstas na presente Chamada lnterna.

Salvador, 04 de março de 2016

DELFRAN BATISTA DOS SANTOS

Pró-Reitor de Pesquisa e lnovação

16



rF Baiano - Reitoria
Fl. no

SECRETARIA DE ED
INSTITUTO FEDERAL DE

MINISTÉRO DAED ucAçAo
ucAçÃo PRoFr
EDUCAçAO, Ct

SSIONAL E TECNOLóe rcn
Êrucrn E TEcNoLocrA BATANo

PRO.REITORIA DE PESQUISA E INovAçÃo

ANEXO I

DECLARAçAO ATESTANDO NAO TER S|DO CONTEMPLADO EM EDTTATS E/OU CHAMADAS

INTERNAS DA PROPES DE 2013,2014,2015

Declaro para os devidos fins, sob pena da lei, que eu atendo ao disposto no

subitem 3.4.1, inciso lV, desta Chamada lnterna.

Por ser verdade, abaixo subscrevo-me.

Local e data

Assinatura

L7



ANEXO II

Roteiro Detalhado de Projeto

ATENÇAO:

1. Conforme determinado na CHAMADA INTERNA PROPES No 05/2015 PROGRAMA

DE ESTíMULO À PESQUTSA PR|MEIROS PROJETOS DO lF BAIANO, o projeto deverá

seguir a estrutura deste modelo, desta forma, todos os itens deverão constar, na ordem

determinada.

2. O projeto deverá conter no máximo 20 páginas.

3. O proponente deverá enviar um arquivo único em formato PDF contendo o projeto

e demais documentos solicitados na Chamada lnterna, à Pró-Reitoria de Pesquisa

e lnovação, exclusivamente via internet, para o endereço eletrônico

de acordo com o cronograma desta Chamada lnterna.

4. Ao submeter a proposta todas as informações contidas neste formulário devem ser

devidamente preenchidas, sob total responsabilidade do proponente. A PROPES não se

responsabilizará por eventuais problemas técnicos ou falhas no envio da proposta.

5. A proposta deverá ser transmitida eletronicamente à PROPES até as 23:59 horas

(vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) horário de Brasília, da data limite de

submissão das propostas, especificadas no Cronograma desta Chamada lnterna.
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MODELO PARA ELABORAçÃO DA PROPOSTA

1.0. lnformações Gerais

1.1. Proponente:

1.2. Bolsista(s):

1.3. Campus:

1.4. Area do Conhecimento: (conforme a tabela de áreas do conhecimento do CNPq,

disponível em:

2.0. Título do Projeto

3.0. Resumo (contextualizar a proposta, e apresentar resumidamente o problema, o

objetivo, a metodologia e o resultado esperado.)

4.0. Palavras-Ghave

(Não inserir as mesmas palavras do título, indicando os termos importantes e

representativos da pesquisa. Evitar palavras compostas, inserir de 3 a 5 palavras.)

5.0. Justificativa (Demonstrar a relevância do projeto)

6.0. Objetivo Geral (Explicitar o objetivo geral da proposta, informando o produto,

processo ou serviço a ser obtido. Máximo % página.)

6.1. Objetivos Específicos (Desdobrar o objetivo geral em finalidade de caráter mais

específico)

7.0 Fundamentação Teórica (Base Teórica Associada ao Projeto, revisão do estado da

Arte. Máximo Tz página. )

8.0. Material e Métodos (Descrever claramente o material, as técnicas e o método, de

modo que os mesmos possam ser reproduzidos. Máximo 3 páginas)
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9. Resultados Esperados (Explicite quais os resultados esperados desta pesquisa,

incluindo a expectativa de produção. Será considerado como produção artigos científicos,

resumos expandidos ou resumos simples publicados em anais de eventos, patente, livro,

capítulo de livro, entre outros). Descrever indicadores quantitativos e qualitativos que

demonstrem a relevância científica e tecnológica do projeto, bem como a contribuição

econômica e social da proposta para a instituição e comunidade).

10. Requisitos legais e regulamentares

Para as propostas que envolvam aspectos legais, como aqueles relacionados a

biossegurança, bioética ou a questões ambientais, indicar as normas e regulamentos com

as quais o resultado do projeto deve manter concordância e o plano das atividades para

adequar o resultado do projeto às normas e regulamentos, citando as instituições

responsáveis pelo processo de certificação.

As propostas envolvendo, direta ou indiretamente, a saúde e o bem-estar de seres

humanos e/ou animais, devem necessariamente ser submetidas a comissões de ética em

pesquisa e o projeto deve conter tal demonstração, anexando o parecer de comitê de

ética, ou na ausência deste, o comprovante de submissão do projeto ao Conselho

Nacional de ética em Pesquisa, acesso ao link:

Propostas passíveis de vigilância sanitária devem apresentar cronograma de

adequação à legislação sanitária vigente.

11. Cronograma de execução (Apresentar as atividades do projeto, bem como os

respectivos prazos previstos para sua execução).

Atividade
1

Mês

2 3 4 5 o 7 I I 10 11 1 2
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12. Yiabiltdade de execução e adequação do cronograma as etapas da pesquisa

Justificar a existência de condições necessárias à execução da pesquisa (lnfraestrutura,

contrapartida (se necessário), apoio da Direção Geral, etc.) e a adequação do

cronograma às etapas que precisarão ser executadas.

13. Orçamento Detalhado (Atentar para a viabilidade de execução financeira do projeto)

14.1. Justificativa da solicitação do(s) item(s) de material de consumo.

14.2. Justificativa da solicítação do(s) item(s) de ajuda de custo.

1 5. Referências Bibliográficas

Item que dará validade aos conceitos, teorias utilizadas. Citar qualquer fonte utilizada no

desenvolvimento do trabalho de acordo com as normas da ABNT.

%

)

Valor total requisitado no projeto (A+B+C)

Sub-Total (C. Bolsas)

3

2

1

C. Bolsas

Sub-Total (B. Ajuda de custo)

3

2

1

B. Ajuda de custo

Sub-Total (A. Material de consumo)

2

1

A. Material de consumo

Item

Passagens

Alimentação

Hospedagem

Descrição detalhada Quant.
/Unid.

Valor
Unit.
(R$)

Valor
total
(R$)
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ANEXO III
Cadastro do Goordenador da P

* Colocar dígito verificador da agênc e da conta.

Orie

)

Banco
[Aoência

No

Surso:

Ielefone: ( )

Ielefone: ( )

urso

nstituição:

Oonta No

Ano

Fax:( )

Área da Titulação Máxima

3el: ( )

IAPE ail

Area(*):

l") Código de classificaÇão das áreas do conhecimento - Tabela CAPES

Assinatura

-ocale Data

\ome do pesquisador:

Ano conclusão:

3 - Cursos de Pós-Graduação

lnstituicão (SIGLA)

2 - Formacäo Acadêmica Básica
Sarqo na lnstituicão:

URL

Campus:

lnstituicão

fitulacão Máxima

Cód. da área(")

Estado

ENDEREçO ELETRONICO DO CURRICULO LATTES

3onta Tipo
2-Dados Bancários"

!ome:

| - Dados pessoais
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EVENTUAIS
SERÃO DE

MINISTÉ. \t JCAçAO
SECRETARIA DE EDUCAçAO PROFISSIONAL E TECNO lÓcrcn

INSTITUTO FEDERAL DE EDucAçAo , CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO
PRÓ.REITORI A DE PESQUISA E I NOVAçÃo

ANEXO IV
QUADRO DE ATRTBUTçÃO DE PONTOS

Nome do Proponente
(Pesquisador)

Observações:

1. O proponente deverá preencher o barema abaixo;

2 , Ê de responsabilidade do(a) candidato(a) a comprovação do Qualis de suas
publicações por meio da impressão da consulta feita ao WebQualis a qual pode ser
realizada pelo endereço: e da indicação da
respectiva Área de avaliação. Será pontuada apenas aquele que for comprovado. A
classificação de periódicos no WebQualis deverá ser na grande árealCAPES
( ).

3. A BANCA AVALTADORA NÃO FARÁ AJUSTES NA TNDTCAçÃO FE|TA PELO
CANDTDATO PARA A PONTUAçÃO DO CURRTCULUM LATTES
PERDAS DE PONTOS POR INDICAçAO EQUTVOCADA
RESPONSABI LIDADE DO CAN DI DATO.

Observar a limitação na pontuação de cada item e do total

3.4

2.3

2.2

2 1

Item

I - ATIV|DADE ACADÊIU¡CA (Peso 3,0)

)articipação em bancas de concurso

)articipação em bancas de Trabalhos de
:onclusão de cursos

)articipação em Banca de defesa
lualificação de dissertação de mestrado

ou

)articipação em Banca de defesa
lualificação de tese de doutorado

ou

Descrição

1,0 por cada
(Máximo 1,0)

0,5 por cada
(Máximo 3,0)

1,0 por cada
(Máximo 3,0)

1,0 por cada
(Máximo 3,0)

Pontuação
máxima (10

pontos)

Total

Quantidade
Pontuação

total
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Observar a limitaçäo na pontuação de cada item e do total

4.5

4.4

4.3

4.2

4 I

Item

3 -ATIVIDADE DE PESQUISA EXTENSÃO (Peso 3,0)

Observar a limitação na pontuação de cada item e do total
3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

Item

2 - PRODUçÃO CTENTíFICA (Peso 4,0)

Coordenação de Projetos pesquisa aprovados
am agência de fomento

Coordenação de Projetos de extensão
aprovados em agência de fomento

Dissertações de Mestrado orientadas e
aprovadas.

Orientação de TCC (trabalho de conclusão de
curso de graduação) concluída.

)rientação de lniciação Científica e extensão
:oncluída/ano.

Descrição

Datente com registro de depósito

Cutras atividades pertinentes (ex.: prêmios
:ientíficos)

Publicação de livro/capítulos de livros com ISBN

-. conselho editorial

Publicação em revista nacional ou internacional
nclusa no Qual|s/CAPES

Publicação de trabalhos
oongresso internacional

em anais de

Publicação de trabalhos
oongresso nacional

em anais de

Descrição

0,5 por cada
(Máximo 2,0)

0,5 por cada
(Máximo 2,0)

0,5 por cada
(Máximo 4)

0,2 por cada
(Máximo 1,0)

0,2 por cada
(Máximo 1,0)

Pontuação
máxima (10

pontos)

2,0

1 ,0

1,0 (Máximo
2,0)

Sualis A- 2,0
Qualis 81 a 82
- 1,5
Qualis 83 a 85
- 1,0
Qualis C - 0,5
iMáximo 2,0)

0,5 (Máximo
2,0)

0,5 (Máximo
1,0)

Pontuação
máxima (10

pontos)

Total

Quantidade

Total

Quantidade

Pontuaçäo
total

Pontuação
total

Assinatura do(a) proponente(a)
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MtN|STER|O DA EDUCAçAO
sEcRETARtA DE EDUCAçAO PROFISSIONAL E TECNOIÓelCn

rNsTtruro FEDERAL DE EDUCAçÃO, CtÊNCtA E TECNOLOG¡A BAIANO
pRó-RErroRrA DE ÞESeutsA E tNovAçÃo

PROJETO:

BOLSISTA:

PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA

ANEXO V

PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA

Nome e assinatura do pesquisador

Nome:

Local e Data

Assinatura

Metas

CRONOGRAMA

Metas

PLANO DE TRABALHO

Data do início

Ação

Data do Fim

Resultados esperados
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MtNrsrÉRro DA EDUCAçÃO
SECRETARTA DE EDUCAçÃO PROFTSSTONAL E TECNOIÓerCn

rNsTtruro FEDERAL DE EDUCAçÃO, CtÊNCrA E TECNOLOGTA BATANO
pRó-RErroRrA DE ÞESeursA E rNovAçÃo

ANEXO VI

TABELA DE PRESTAçÃO DE CONTAS

Valor total requisitado no projeto (A+B+ç¡

Sub-Total (G. Bolsas)

3

2

1

C. Bolsas

Sub-Total (8. Ajuda de custo)

3

2

1

B. Ajuda de custo

Sub-Total (A. Material de consumo)

2

1

A. Material de consumo

Item

Passagens

Alimentação

Hospedagem

Descrição detalhada Quant.
/Unid.

Valor
Unit.
(R$)

Valor
total
(R$)
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MTNTSTERTO DA EDUCAçAO
SEGRETARTA DE EDUCAçÃO PROFTSSTONAL E TECNOIóG ¡Cn

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAçÃO, C|ÊNCIA E TEGNOLOGTA BATANO
pRó-RErroRrA DE ÞESeursA E rNovAçÃo

ì

)
I

ANEXO VII

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUçÃO DE RECEITA E DESPESA

SALDO APURADO

VALOR TOTAL R$

ESPECTFTCAçÃO DESPESA RECEITA

)
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