EDITAL nº 007/2021 - APOIO A GRUPOS DE PESQUISA DA
UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE
O Reitor da Universidade Alto Vale do Rio do
Peixe (UNIARP), Prof. Dr. Anderson Antônio
Mattos Martins, no uso de suas atribuições,
torna público o presente Edital para Apoio a
Grupos de Pesquisa da Universidade Alto
Vale do Rio do Peixe e convida
pesquisadores participantes dos Grupos de
Pesquisa certificados pela UNIARP a
apresentarem propostas de pesquisa para
obtenção de financiamento por meio da
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E
INOVAÇÃO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA – FAPESC, conforme Chamada
Pública Nº 15/2021.
1 OBJETIVOS
a) Apoiar o desenvolvimento e divulgação da pesquisa, contribuindo para o
desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação (CTI) no estado de Santa Catarina;
b) Difundir e democratizar o acesso aos resultados de pesquisas desenvolvidas por
pesquisadores da UNIARP e promover a integração com a produção científica e
tecnológica nacional e internacional;
c) Estimular as atividades de desenvolvimento da pesquisa em todas as regiões de
abrangência da UNIARP;
d) Incentivar a integração de pesquisadores, docentes, estudantes, profissionais,
empreendedores e demais agentes públicos e dos conhecimentos produzidos, buscando
a solução dos problemas regionais e estadual;
e) Apoiar e promover a pesquisa junto à sociedade, permitindo a integração e retomada da
economia em articulação com as demandas do Governo do Estado de Santa Catarina.
2 DAS DEFINIÇÕES
Para efeitos da presente Chamada Pública, consideram-se:
a) Proponente/Beneficiário (a): Pesquisador vinculado à UNIARP, coordenador(a) da
proposta submetida a presente Chamada, com titulação de Doutor(a), responsável desde
a etapa de submissão até a aprovação final da prestação de contas, bem como,
responsável pela administração dos recursos destinados ao projeto, na qualidade de
Proponente/Beneficiário, que tenha destacada e relevante atividade de pesquisa em
consonância com a proposta submetida, e ter seu currículo cadastrado e atualizado nas
Plataformas Lattes e de CTI da FAPESC (http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc/);

b) Grupo de Pesquisa: Grupo Institucional cadastrado junto ao Diretório de Grupos de
Pesquisas Lattes – CNPq, certificado pela UNIARP (ANEXO 1) e atualizado (menos de 6
meses) do qual fazem parte pesquisadores em diversos níveis de formação acadêmica e
que se organizam em uma ou mais linhas de pesquisa de uma determinada área do
conhecimento com o objetivo de desenvolver pesquisa em Ciência e Tecnologia (CTI);
c) Projeto de Pesquisa Científica, Tecnológica e/ou de Inovação – Projeto de CTI: É
um conjunto articulado de atividades de pesquisa em CTI, com foco claramente delimitado,
que contribuam para o desenvolvimento dos ecossistemas de CTI, o avanço de todas as
áreas do conhecimento, o equilíbrio regional e o desenvolvimento econômico sustentável.
As metas a serem atingidas na proposta devem estar explicitamente especificadas de
modo a permitir o acompanhamento das entregas, dos indicadores e avaliação.

3 DOS CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE
A admissibilidade das propostas compreende a avaliação preliminar, à partir de
documentos comprobatórios apresentados via endereço pesquisa@uniarp.edu.br dos
seguintes critérios:
3.1 Quanto ao Proponente/Beneficiário
a) Possuir titulação de Doutor;
b) Ser obrigatoriamente o coordenador da proposta;
c) Residir no Estado de Santa Catarina;
d) Ter currículo Lattes e mantê-lo atualizado nas Plataformas de CTI da FAPESC, disponível
no link http://plataforma.FAPESC.sc.gov.br//fapesc/#/public/login, e Lattes do CNPq http://lattes.cnpq.br/;
e) Não ter pendências de qualquer natureza com a FAPESC e/ou outro órgão da
Administração Pública Direta ou Indireta do Estado;
3.2 Quanto à Proposta:
a) Ser submetida por um(a) único(a) proponente com titulação de Doutor;
b) Caracterizar como projeto de pesquisa em CTI;
c) Ser desenvolvido em Santa Catarina;
d) Ter anuência/concordância da vice-reitoria acadêmica e reitoria
f) Executar a pesquisa, preparação e entrega dos resultados em até 24 (vinte e quatro)
meses;
g) Ser submetida na modalidade on line via juntamente com todos os documentos exigidos
para inscrição para o endereço eletrônico pesquisa@uniarp.edu.br por somente um
Proponente/Beneficiário(a).
h) Preferencialmente estar correlacionado a um ou mais Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS/ONU);
i) Desejável a articulação e o apoio financeiro, econômico ou técnico com o setor produtivo

e o governo do estado de Santa Catarina para fins de aplicação dos resultados, ainda que
parciais, da proposta submetida;
j) A proposta deve apresentar no plano de trabalho as ações e itens a serem realizados
pelo(a) proponente/beneficiário(a) de maneira clara e objetiva, com adequação
metodológica e orçamentária ao objeto deste Edital, e utilizar o modelo de proposta de
projeto definido especialmente para este edital.
4- DO CRONOGRAMA
Etapas

Datas

Lançamento do Edital

07/05/2021

Atualização de Grupos de Pesquisa

19/05/2021

Prazo de submissão das propostas

Até 07/06/2021

Análise e seleção da avaliação de mérito

08/06/2021

Resultado parcial dos aprovados nas publicações da
UNIARP

09/06/2021

Período para recursos

10 e 11/06/2021

Resultados de recursos

14/06/2021

Divulgação do Resultado Final

14/06/2021

Submissão das propostas na Plataforma de CTI da FAPESC

22 a 30/06/2021

5 RECURSOS FINANCEIROS
5.1 Os recursos financeiros no valor global de 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo
50% oriundo da UNIARP e 50% oriundo do orçamento da FAPESC.
5.2 A previsão de recursos de cada projeto deverá seguir as faixas a seguir:

Valor (R$) por Projeto

Número de Projetos

R$30.000,00

4

R$40.000,00

3

R$80.000,00

2

5.3 O valor referente à rubrica de capital será limitado a 50% (cinquenta por cento) do
valor total do projeto apoiado.
6. ITENS FINANCIÁVEIS E NÃO FINANCIÁVEIS
6.1 Itens financiáveis:

6.1.1 São financiáveis os itens destinados a realização das pesquisas e aprovados no
Plano de Trabalho, tais como:
a) Capital: equipamentos, materiais permanentes nacionais ou importados;
b) Correntes: material de consumo nacional ou importado; serviços de terceiros pessoa
física ou jurídica; despesas de caráter eventual como: passagens, alimentação, diárias
para pesquisa à campo (conforme metodologia descrita e plano de trabalho apresentados
no projeto), hospedagens e despesas de importação e instalações necessárias ao
adequado funcionamento de equipamentos.
6.1.2 O pagamento para os serviços prestados por pessoas físicas dar-se-á mediante
nota fiscal avulsa de prestação de serviço fornecida pela Prefeitura Municipal ou nota fiscal
própria do prestador do serviço.
6.1.3 A mão-de-obra empregada na execução do projeto não terá vínculo de qualquer
natureza com a FAPESC e desta não poderá demandar quaisquer pagamentos,
permanecendo na exclusiva responsabilidade do Coordenador/Instituição de execução do
projeto.
6.2 Itens NÃO financiáveis:
a) Pagamentos de salários para pesquisadores e membros dos grupos de pesquisa,
salário ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo, contas de
rotina consideradas como contrapartida da UNIARP (internet, luz, água, manutenção
de veículos, correio, etc.)
b) Pagamento de premiações, coffee break, combustíveis, pedágio, diárias de visitas
c) Pagamento de taxas excedentes ao pacote de serviços essenciais do Banco do
Brasil, serviços de Pronto Atendimento de Saúde aos participantes, ornamentação,
brindes, camisetas, coquetel, shows, ou manifestações artísticas.
7 DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS
7.1 As propostas deverão ser encaminhadas ao e-mail pesquisa@uniarp.edu.br
seguindo o cronograma previsto no item 4. O responsável pela submissão deverá ser o
proponente/beneficiário com cópia do currículo Lattes atualizada em março de 2021.
7.2 As propostas selecionadas neste Edital, serão posteriormente submetidas via
Plataforma FAPESC pelo proponente beneficiário coordenador da proposta, conforme o
cronograma previsto no item 4 e na Chamada Pública FAPESC Nº 15/2021, sendo de sua
responsabilidade levantar a documentação necessária junto a UNIARP.
8 DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Todas as propostas submetidas ao presente Edital serão analisadas conforme sequência
abaixo descrita:
8.1 Admissibilidade
8.1.1 A Comissão de Avaliação, nomeada por portaria específica, procederá à análise de

admissibilidade das propostas verificando os itens 3.1 e 3.2 do presente Edital em
consonância com seus correspondentes na Chamada Pública FAPESC Nº15/2021.
8.1.2 O não atendimento aos critérios de admissibilidade resultará em desclassificação
prévia da proposta.
8.2 Critérios de avaliação
8.2.1 Os critérios utilizados na avaliação serão os disponíveis na Chamada Pública
FAPESC Nº15/21, elencados abaixo, nos quais atribuem-se notas de 0 a 10.
CRITÉRIOS
1. Relevância: relevância científica, tecnológica e de inovação do projeto; pertinência do
problema da pesquisa.
2. Desenvolvimento de CTI: contribuição para o avanço e à consolidação do conhecimento
científico, tecnológico e de inovação; integração a ser promovida entre os atores locais e/ou
regionais da área de CT&I; potencial de apropriação dos resultados pela sociedade
catarinense.
3. Qualidade do projeto: projeto escrito de forma correta, clareza na apresentação do
problema da pesquisa; coerência entre orçamento, os objetivos, metas e execução;
preenchimento correto dos campos do formulário.
4. Adequação Metodológica: consistência dos métodos e estratégias que serão utilizadas
para desenvolver o projeto; cronograma físico que apresente descrição clara das fases e metas
factíveis a serem cumpridas e alcançadas; limitações ou obstáculos previsíveis que possam
comprometer a exatidão do orçamento e do cronograma da pesquisa.
5. Orçamento: adequação do orçamento à realidade dos gastos previstos; cronograma
financeiro compatível com a evolução dos trabalhos e com a necessidade dos recursos;
indicação das contrapartidas financeiras e/ou econômicas asseguradas.
6. Capacidade da Equipe Executora: competência e experiência prévia do coordenador e dos
pesquisadores da equipe, se for o caso, na área de conhecimento do projeto; titulação e
experiência profissional da equipe compatíveis com a natureza da pesquisa.
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8.2.2 A nota final de cada proposta será aferida pela média ponderada nas notas
atribuídas em cada critério constante no quadro do item 8.2.1.
8.2.3 A recomendação (qualificação) da proposta não confere direito subjetivo ao auxílio,
caracterizando mera expectativa de direito, sendo a aprovação condicionada à
disponibilidade de recursos, observados o ranqueamento pela maior nota e os limites
orçamentários deste edital, dispostos no item 5.2.
8.2.4 Em caso de empate, será recomendada a proposta com maior nota nos critérios 1,
2, 3 e 4 nesta ordem, constante no quadro do item 8.2.1.
8.2.5 Em função dos limites orçamentários e da tipificação dos itens financiáveis, a
Comissão de Avaliação poderá sugerir a readequação do orçamento da proposta

9 DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados serão disponibilizados em Editais e Publicações da UNIARP
(https://www.uniarp.edu.br/home/meus-servicos/editais-e-publicacoes/).
10 DOS RECURSOS
10.1 Os recursos poderão ser apresentados no prazo previsto no cronograma cabendo
a Comissão de Avaliação manifestar-se sobre eles;
10.2 A manifestação de recurso deverá ser apresentada exclusivamente por e-mail
pesquisa@uniarp.edu.br seguindo o cronograma previsto neste Edital;
10.3 A reitoria deliberará quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido.

Prof. Dr. Anderson Antonio M. Martins
Reitor

ANEXO 1
Grupos de pesquisa certificados pela UNIARP.

Nome do Grupo

Nome do
Líder

Instituição

Área
Predominante

Situação

Desenvolvimento
Social, Inovação e
Gestão

Ivanete
Schneider
Hahn

Universidad
e Alto Vale
do Rio do
Peixe

Administração

Certifica
do
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4

Desenvolvimento
Organizacional e
Sustentabilidade

Rosana
Claudio
Silva
Ogoshi

Universidad
e Alto Vale
do Rio do
Peixe

Administração

Sociedade,
Cidadania e
Segurança

Levi Hulse

Universidad
e Alto Vale
do Rio do
Peixe

Direito

GRUPO
INTERDISCIPLINA
R DE ESTUDOS
EM SAÚDE

Ricelli
Endrigo
Ruppel da
Rocha

Universidad
e Alto Vale
do Rio do
Peixe

Saúde Coletiva

Direito e
Interdisciplinarid
ade

Universidad
Adelcio
e Alto Vale
Machado
do Rio do
dos Santos
Peixe

Grupo de
Pesquisa em
Inovação e
Tecnologia

Liane da
Silva
Bueno

Universidad
e Alto Vale
do Rio do
Peixe

Moleculas
Universidad
bioativas, estresse Claudriana e Alto Vale
oxidativo e
Locatelli
do Rio do
qualidade de vida
Peixe
Manejo e
Fertilidade do
solo no cultivo de
oleráceas e
frutíferas

76317
Certifica
do
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6

70850
Certifica
do
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6

69590
Certifica
do
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8

4578
Direito

Certifica
do
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2

99524
Geociências

Certifica
do
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2

06640

Farmácia

Certifica
do

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6
17113

Universidad
e Alto Vale
do Rio do
Peixe

Agronomia

GCET - Grupo de
Pesquisa em
Marlene
Complexidade,
Zwierewic
Ecoformação e
z
Transdisciplinarid
ade

Universidad
e Alto Vale
do Rio do
Peixe

Educação

Ética, Cidadania e Joel
Sustentabilidade - Haroldo
GPECS
Baade

Universidad
e Alto Vale
do Rio do
Peixe

Sociologia

Leandro
Hahn

Link para grupo

Certifica
do

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6
21006

Certifica
do

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4
82957
Certifica
do
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1

88877

Grupo de
pesquisa em
Políticas Públicas,
Educação,
Legislação e
Inovação

Joel Cezar
Bonin

Grupo de
Pesquisa em
Lincon
Qualidade de Vida Bordignon
e
Somensi
Desenvolvimento

Universidad
e Alto Vale
do Rio do
Peixe

Educação

Universidad
e Alto Vale
do Rio do
Peixe

Saúde Coletiva

Certifica
do

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7
02493
Certifica
do

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6
67470

ANEXO 2

EDITAL 007/2021
Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação aos Grupos de Pesquisa
da Associação Catarinense das Fundações Educacionais – ACAFE
Modelo de Proposta de Projeto
Instruções:
Os coordenadores de propostas a serem submetidas ao Edital 007/2021 devem seguir este modelo de documento para
elaborar suas propostas. Este modelo se baseia nos campos requeridos para posterior submissão das propostas
selecionadas à FAPESC. No modelo, os campos assinalados em ?? se referem a informações a serem fornecidas pelo
proponente.

DADOS DO PROPONENTE
Nome:
Data de nacimento:
CPF:
RG:
Nacionalidade:
Titulação:
Profissão:
Logradouro:
Número:
Complemento: ??
CEP:
Município:
UF:
E-mail:
Telefone:
Celular:

??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

INSTITUÇÕES PARTICIPANTES
Instituição proponente
Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe
82.798.828/0001-00
Instituição participante 1
CNPJ:
??
Razão social:
??
Sigla:
??
País:
??
Estado:
??
Cidade:
??
Bairro:
??
CEP:
??
Logradouro:
??
Número:
??
Complemento: ??
Telefone:
??
Website:
??
E-mail:
??
Representante legal
Nome:
CPF:
E-mail:
Data nascimento:

??
??
??
??

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Título do projeto
??
Finalidade (1000 caracteres)
??
Website do projeto
??
Público alvo
??
Palavras-chave
??, ??, ??.
Área do Conhecimento1
??
Setor CNAE2
??

1

Conforme: http://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf/d192ff6b-3e0a4074-a74d-c280521bd5f7
2

Conforme: https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=estrutura

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Resumo do projeto (3.000 caracteres)
Este campo poderá ser publicado no site da FAPESC a qualquer tempo após aprovação do projeto, com vistas a informar à sociedade em geral sobre
as características do projeto. O texto deve ser elaborado com cuidado, ter caráter informativo sem revelar, no entanto, dados considerados
confidenciais ou estratégicos. O texto é de exclusiva responsabilidade do proponente, devendo apresentar os principais tópicos do projeto de forma
resumida: objeto da pesquisa, como e quando será executada, porquê realizá-la, citar parceiros, para quem será realizada e resultados impactos
esperados.

??
Descrição da problemática (6.000 caracteres)
Descrever a problematização do tema central da pesquisa.

??
Justificativa (3.000 caracteres)
Descrever a importância da pesquisa a ser desenvolvida (por que fazê-la?), indicando as suas contribuições tanto para o desenvolvimento da CTI
quanto para sociedade. Correlacionar o projeto a um ou mais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS/ONU).

??
Aplicabilidade dos resultados e potenciais impactos (3.000 caracteres)
Informar o potencial de geração dos benefícios sócio econômicos e ambientais e os impactos decorrentes da aplicação prática dos resultados.

??
Objetivo geral (3.000 caracteres)
Definir de forma clara e concisa o que se pretende com a pesquisa.

??
Objetivos específicos
1. ??
2. ??
3. ??
4. ??
5. …
Estado da arte (12.000 caracteres)
Informar o estágio de desenvolvimento do tema do projeto e como vem sendo tratado na literatura.

??
Metodologia (6.000 caracteres)
Descrever os métodos e os procedimentos que serão adotados para o alcance dos objetivos propostos e metas propostas.

??
Referências bibliográficas
??

ETAPAS E METAS DO PROJETO
Nome da Etapa3
De MM/AAAA a MM/AAAA
Descrição da etapa
??
Metas da etapa
- ??
Objetivos específicos4
- ??

RESULTADOS ESPERADOS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)5
1 Erradicação da pobreza
2 Fome zero e agricultura sustentável
3 Saúde e bem-estar
4 Educação de qualidade
5 Igualdade de gênero
6 Água potável e saneamento
7 Energia limpa e acessível
8 Trabalho decente e crescimento econômico
9 Indústria, inovação e infraestrutura
10 Redução das desigualdades
11 Cidades e comunidades sustentáveis
12 Consumo e produção responsáveis
13 Ação contra a mudança global do clima
14 Vida na água
15 Vida terrestre
16 Paz, justiça e instituições eficazes
17 Parcerias e meios de implementação
Produção bibliográfica6
Outra produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos (Nacional)
Artigos aceitos para publicação
Livros
Texto em jornal ou revista
Trabalhos publicados em anais de eventos
Apresentação de Trabalho
Capítulos de livros
3

??
??
??
??
??
??
??
??

Copiar, colar e editar para cada etapa prevista no projeto.
Conforme objetivos específicos definidos previamente.
5
Selecione um ou mais e discuta no corpo da proposta a relação do projeto com os ODS indicados.
6
Selecione apenas os resultados pertinentes ao projeto e indique a quantidade esperada.
4

Artigos completos publicados em periódicos (Internacional)

??

Produção técnica7
Softwares
Produtos
Processos
Trabalhos técnicos
Editoração
Outra produção técnica
Relatório de pesquisa

??
??
??
??
??
??
??

Divulgação científica8
Trabalhos apresentados em eventos nacionais
Trabalhos apresentados em eventos internacionais
Reportagens/notícias em meios de comunicação
Palestras e entrevistas

??
??
??
??

Formação9
Orientações e teses concluídas
Orientações e teses em andamento
Orientações e dissertações em andamento
Orientações e dissertações concluídas
Processos e produtos10
Proteção intelectual: patentes, registros, cultivares
Geração de novos projetos
Transferência de tecnologia

??
??
??
??

??
??
??

EQUIPE DO PROJETO
Coordenador
Nome:
CPF:
E-mail:
Instituição de vínculo:
??
Nível formação:
Função no projeto:
Dedicação mensal (em horas):
Tempo de dedicação (em meses):
Carga horária total:
Atividades desempenhadas:
- ??
- ??

7

??
??
??
??
??
??
??
??

Selecione apenas os resultados pertinentes ao projeto e indique a quantidade esperada.
Selecione apenas os resultados pertinentes ao projeto e indique a quantidade esperada.
9
Selecione apenas os resultados pertinentes ao projeto e indique a quantidade esperada.
10
Selecione apenas os resultados pertinentes ao projeto e indique a quantidade esperada.
8

Membro da Equipe11
Nome:
CPF:
E-mail:
Instituição de vínculo:
??
Nível formação:
Função no projeto:
Dedicação mensal (em horas):
Tempo de dedicação (em meses):
Carga horária total:
Atividades desempenhadas:
- ??
- ??

??
??
??
??
??
??
??
??

DESPESAS DO PROJETO
Corrente
Item

Justificafica

Qtde.

??
??
??

??
??
??

??
??
??

Vl. Unit.
(R$)
??
??
??

Total (R$)

Vl. Unit.
(R$)
??
??
??

Total (R$)

??
??
??

Capital (máximo 50% do orçamento total do projeto)
Item

Justificafica

Qtde.

??
??
??

??
??
??

??
??
??

11

Copiar, colar e editar para cada membro do projeto.

??
??
??

