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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇAO 

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

 
 

EDITAL PRPGI Nº 23, de 26 de setembro de 2011 
 

 
O Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação em conjunto com o Pró-

Reitor de Planejamento e Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão, no uso de suas atribuições, tornam público que será 

realizada SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

PERMANENTE COMO APOIO A PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO OU 

APERFEIÇOAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E PRODUÇÃO DE 

CONHECIMENTO NOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, nos 

termos do presente edital. 

 

 
 
1. ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
1.1 OBJETIVO 
 
 Os recursos financeiros de que tratam a presente seleção destinam-se ao 

financiamento de material permanente voltado a projetos institucionais de implantação 

e/ou modernização de infraestrutura física de pesquisa nos Campi, visando o 

fortalecimento da pesquisa e o aprimoramento de condições para o desenvolvimento 

Científico e Tecnológico no Instituto Federal do Maranhão. 

 

 

1.2 PERÍODO DE INSCRIÇÂO E CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA 

 

1.2.1 As inscrições estarão abertas no período de 26 de setembro a 14 de outubro de 

2011. 
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1.2.2 Todos os Campi poderão submeter suas propostas, que deverão ser 

apresentadas à PRPGI em formulário próprio e contar com a aquiescência formal da 

Diretoria Geral do Campus ao qual pertencem. Sendo de responsabilidade da Diretoria 

de cada Campus o encaminhamento de sua(s) proposta(s), reiterando o apoio ao(s) 

seu(s) projeto(s).  

 

1.2.3 Cada proposta deverá conter um diagnóstico institucional que identifique as 

vocações e competências do campus, sua disponibilidade de recursos humanos e 

materiais, suas atividades de pesquisa e pós-graduação, o estágio atual do 

desenvolvimento da pesquisa e sua inserção no contexto de C&T. 

 

1.2.4 Com base neste diagnóstico, deverão ser indicados os objetivos estratégicos 

definidos pelo Campus para suas atividades de C&T, identificando claramente as áreas 

de pesquisa que estão sendo priorizadas para receber os investimentos em 

infraestrutura solicitados e descrevendo os resultados e impactos que tais 

investimentos deverão acarretar para o desenvolvimento da pesquisa e da pós-

graduação nessas áreas. 

 

1.2.5 Deverão ser explicitados nos projetos os equipamentos e outros materiais 

permanentes que se pretende adquirir, indicando as áreas de pesquisa a serem 

beneficiadas, justificando sua relevância e associando-as às prioridades institucionais. 

 

1.2.6 Os projetos deverão abranger equipamentos de pesquisa multiusuários ou 

equipamentos voltados para uma área específica relevante para o desenvolvimento 

institucional.  

 

1.2.7 Em cada proposta deverá conter uma equipe de pesquisadores, que serão 

beneficiados pela implantação da infraestrutura de pesquisa, e apenas 1 (um) 

coordenador. 
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1.2.8 Nas propostas de cada projeto, deverão ser claramente apresentados os itens de 

orçamento solicitados. 

 

1.2.9 Deverá ser indicada em cada proposta a contrapartida do Campus, assim como a 

garantia de estrutura física, instalação e manutenção dos equipamentos solicitados. 

 

1.3 RECURSOS FINANCEIROS A SEREM CONCEDIDOS 
 
 Será destinado ao financiamento das propostas vencedoras, no exercício de 

2011, o montante de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), que será dividido em três 

faixas. As propostas a serem apresentadas serão classificadas em três faixas: 

 

1.3.1 Faixa 1: Propostas de aquisição de material permanente para Grupos, Núcleos 

ou linhas de Pesquisa em Processo de Consolidação. 

 

1.3.1.1 Para a faixa 1 será reservado o valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 

1.3.1.2 Para faixa 1 podem ser submetidos projetos oriundos de todas as áreas do 

conhecimento, financiados até um teto máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por 

projeto, devendo o coordenador do projeto ter título de doutor ou mestre. 

 

1.3.2 Faixa 2: Propostas de aquisição de material permanente para Grupos ou Núcleos 

de Pesquisa em Processo de Consolidação, com publicações em revistas científicas 

especializadas. 

 

1.3.2.1 Para a faixa 2 será reservado o valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais). 
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1.3.2.2 Para a faixa 2 podem ser submetidos projetos oriundos de todas as áreas do 

conhecimento, financiados até um teto máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por 

projeto, o coordenador do projeto deverá possuir o título de doutor. 

 

1.3.3 Faixa 3: Propostas de aquisição de material permanente para Grupos ou Núcleos 

de Pesquisa Consolidados, com publicações em revistas científicas especializadas, 

publicação de livros, e com a presença de integrantes que possuam orientações de 

iniciação científica, mestrado e/ou doutorado. 

 

1.3.3.1 Para a faixa 3 será reservado o valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais). 

 

1.3.3.2 Para a faixa 3 podem ser submetidas propostas oriundas de todas as áreas do 

conhecimento, financiadas até um teto máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

por proposta. O coordenador do projeto deverá possuir o título de doutor e experiência 

em coordenação de projetos de pesquisa. 

 

1.3.4 No momento da submissão da proposta, cabe ao Pesquisador proponente 

responsabilizar-se por registrá-la na sua faixa correspondente. Os projetos serão 

avaliados separadamente, por faixa. Por essa razão, serão desclassificados aqueles 

que tiverem sua classificação registrada indevidamente.  

 

1.3.5 Os recursos serão inicialmente distribuídos entre as faixas 1, 2 e 3, conforme 

disposto no Quadro 1. No entanto, atendida a demanda qualificada em uma faixa, e 

havendo sobrado recursos nas outras, os mesmos poderão ser remanejados para 

suprir eventuais projetos excedentes. 
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Quadro 1: Distribuição de Recursos do Edital Nº 23 /2011 pelas faixas de 

atendimento. 

Faixas Valor Máximo da 

Proposta 

Recursos Alocados 

Inicialmente por Faixa 

1 R$ 10.000,00 R$ 100.000,00 

2 R$ 100.000,00 R$ 200.000,00 

3 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 

 

1.3.6 Só será permitida a submissão de apenas uma proposta por campus nas faixas 2 

e 3. 

 

1.3.7 Caso haja maior disponibilidade de recursos financeiros e orçamentários, outras 

propostas poderão ser aprovadas conforme ordem de classificação. 

 

1.3.8 A liberação dos recursos somente ocorrerá em conformidade com a 

disponibilidade orçamentária e financeira do IFMA. 

 

1.4 Elegibilidade e Condições de Participação 
 
1.4.1 Cada uma das propostas deverá ser apresentada por um pesquisador, com título 

de doutor, ou mestre nos casos enquadrados na faixa 1 de financiamento, podendo ser 

o coordenador de uma das Linhas, Núcleos ou Grupos de Pesquisa do campus de 

origem do pesquisador, devidamente cadastrados no CNPq e reconhecidas pelo IFMA. 

Esse pesquisador será o responsável pela implantação e acompanhamento da 

proposta, caso contemplado, e por sua prestação de contas, nos termos da Lei e de 

acordo com as orientações da PRPGI. 

 

1.4.2 O pesquisador proponente (coordenador) deverá assinar um termo garantindo 

que não pedirá redistribuição ou remoção para outro campus durante a execução da 

proposta, que terá duração máxima de 2 (dois) anos. 
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1.4.3 O pesquisador proponente deverá ter seu cadastro eletrônico atualizado na 

PRPGI e não poderá estar inadimplente com esta Pró-Reitoria. 

 

1.4.4 As propostas de orçamento devem ser apresentadas em moeda nacional (Real). 

 

1.4.5 Os recursos destinados às propostas vencedoras serão repassados aos campi 

mediante celebração de Convênio. 

 

1.4.6 O Coordenador, para submeter sua proposta, deve estar adimplente com a 

PRPGI (com entrega de relatórios parciais e finais dos bolsistas, relatório de 

prestação de contas de recurso dos pesquisadores, entre outros), assim como os 

pesquisadores participantes da proposta. 

 

 
1.5 Limitação das propostas 
 
 
1.5.1 O pesquisador proponente poderá coordenar apenas uma única proposta. Caso 

seja recebida mais de uma proposta de um mesmo pesquisador como coordenador, 

apenas a última será levada em conta para análise, sendo a(s) anteriormente 

apresentada(s) automaticamente desclassificada(s), independentemente de estarem 

ligadas a diferentes Campi. 

 

1.5.2 Para submissão de propostas enquadradas nas faixas 2 e 3, só será 

permitida uma única proposta por campus. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Av. Getúlio Vargas nº 04, 

Monte Castelo, CEP: 65030-020 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e inovação 

Campus São Luís – Monte Castelo 

 

 

 

 

 

2. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
 
2.1 Os Diretores Gerais dos Campi deverão encaminhar à PRPGI, proposta completa 

impressa, bem como toda documentação complementar exigida neste Edital, em cópia 

impressa, em 03 (três) vias encadernadas de igual teor. 

 
2.1.1 O encaminhamento se dará via protocolo. Não será aceita entrega direta na 

PRPGI em nenhuma hipótese. 

 
2.2  A proposta deverá conter as seguintes seções: 

2.2.1 A descrição do perfil do Campus com suas vocações. 

2.2.2 O perfil do coordenador. 

2.2.3 Diagnóstico situacional do Campus em relação à Pesquisa. 

2.2.4 Justificativa para o projeto de infraestrutura. 

2.2.5 Descrição detalhada da proposta e de expectativa de impacto. 

2.2.6 Pesquisadores colaboradores e declaração de cada pesquisador dando sua 

anuência a participação na proposta. 

2.2.7 Relação de todos os projetos de pesquisa que serão beneficiados com a 

aquisição dos equipamentos. 

2.2.8 Orçamento detalhado para a execução do projeto, com o detalhamento e 

justificativa dos itens necessários. 

2.2.9 Cronograma de execução da proposta. 

2.2.10 Detalhamento da Infraestrutura física do campus para instalação dos 

equipamentos solicitados na proposta. 

2.2.11 Detalhamento da Contrapartida do campus quanto à instalação e manutenção 

dos equipamentos solicitados na proposta. 

 

2.3 Na submissão das propostas, via protocolo, além do projeto impresso, os 

proponentes deverão anexar, em cada via encadernada, os seguintes documentos: 
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2.3.1cópia atualizada do currículo Lattes do coordenador da proposta, em versão 

completa, impressa diretamente da Plataforma Lattes. 

 

2.3.2 Declaração do Diretor(a) Geral do Campus de anuência para a execução da 

proposta no campus, garantindo sua  contrapartida; 

 

2.3.3 Comprovante de atuação do pesquisador proponente (coordenador do projeto) 

como Pesquisador e como coordenador de Linhas, Núcleos ou Grupos de Pesquisa  

pertencentes ao seu campus e reconhecidos pelo IFMA, devidamente registrados no 

CNPq. 

 

2.4 Caso sejam identificadas propostas idênticas apresentadas por proponentes 

distintos, todas serão desclassificadas. 

 

3. DESPESAS FINANCIÁVEIS 
 
 
3.1 Poderão ser apoiadas em observância à legislação em vigor à época da aprovação 

do projeto, as seguintes despesas: 

a) Despesas de Capital: equipamentos e material permanente. 

 

4.  PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

O processo de seleção das propostas será realizado em 03 etapas: Pré-

qualificação, Avaliação de Mérito e Análise Técnico-jurídica. 

 

4.1 Pré – qualificação 

 

4.1.1 Esta etapa é eliminatória e consiste no exame formal da proposta segundo os 

requisitos obrigatórios definidos neste Edital, conforme segue: 

• encaminhamento da proposta na forma exigida: 
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- três cópias impressas com assinatura do coordenador e do representante legal 

do campus. 

• envio da proposta até as datas-limite estabelecidas no item 5; 

• elegibilidade da proposta, conforme item 1.4; 

• atendimento aos valores limites, indicados no item 1.3; 

 

4.2. Avaliação de Mérito 

 

4.2.1 Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, um Comitê de Avaliação 

analisará o mérito das propostas pré-qualificadas. 

Critérios Notas Peso 

Adequação do projeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação 
expressa nos objetivos estratégicos da instituição PDI 

1-5 5 

Mérito e abrangência da proposta no contexto de CT&I, incluindo sua 

contribuição para o desenvolvimento científico e 

tecnológico/regional/local 

1-5 6 

Número de pesquisadores participantes 1-5 6 

Número de Grupos de Pesquisas participantes, cadastrados no 

CNPq e reconhecidos pelo IFMA 
1-5 5 

Qualificação e competência da(s) equipe(s) científica(s) 

beneficiada(s) pela implantação da infraestrutura na proposta 
1-5 5 

Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de 

pesquisa a serem implantados 
1-5 6 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa 

e/ou pós-graduação do projeto 
1-5 5 

Adequação do orçamento aos objetivos da proposta, com ênfase na 

apresentação de proformas dos equipamentos  
1-5 4 

Contrapartida do campus (garantia de estrutura física, instalação e 

manutenção dos equipamentos) 
1-5 6 

Viabilidade do cronograma físico e prazos de execução apresentados 1-5 4 
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pela proposta 

Maior número de projetos de pesquisa aprovados com bolsa 

PIBIC/PIBIT/PIBIC-Jr por pesquisadores dos grupos de pesquisa 

envolvidos na proposta 

1-5 5 

 

4.2.2 A proposta que obtiver média ponderada inferior a 3 (três pontos) será 

desclassificada. 

 

4.2.3 As propostas recomendadas no mérito serão ordenadas de forma decrescente 

para o processamento na etapa seguinte. 

 

4.2.4 Em caso de empate de projetos prevalecerá o projeto do Campus – onde estiver 

localizada a Executora – com o menor PIB per capita, conforme último censo do IBGE. 

 

4.3 Análise Técnico-jurídica 
 
4.3.1 Nesta etapa, as propostas recomendadas e classificadas na forma do item 4.2, 

até o limite dos recursos disponíveis (item 1.3), serão submetidas a uma análise quanto 

a aspectos técnicos, tais como: adequação do cronograma físico (metas, atividades, 

indicadores de progresso, prazos), orçamento e cronograma financeiro e adequação à 

legislação vigente. 

 

4.3.2 Durante a análise técnica do projeto, poderá ser comunicada ao convenente 

qualquer irregularidade ou imprecisão no Plano de Trabalho, que deverá ser 

imediatamente, sob pena de desistência no prosseguimento do processo. 

 

4.3.3 No tocante à análise jurídica serão verificadas a elegibilidade das instituições, a 

documentação necessária à contratação e a adequação à legislação vigente. 
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4.3.4 Caso algum dos aspectos analisados nessa etapa não atenda às disposições 

deste Edital ou à legislação vigente, a proposta será eliminada. 

 

4.4 Acompanhamento e Avaliação 
 
4.4.1 O acompanhamento técnico e financeiro dos projetos apoiados será feito por 

visitas de acompanhamento, reuniões técnicas ou outros mecanismos de avaliação, a 

critério da PRPGI e PROPLAD. 

 

 
5. CRONOGRAMA 
 

Etapa Prazo 

Lançamento do Edital  
 

26/09/2011 

Data final de envio da documentação 
impressa via protocolo 
 

14/10/2011 
 

Divulgação dos resultados  
 

A partir de 16 de outubro de 2011 

 
 
 
6. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
 
6.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o proponente que não o fizer 

até o último dia útil anterior ao prazo final estabelecido para recebimento das 

propostas. Ademais, não terá efeito de recurso a impugnação feita por aquele que, em 

o tendo sido aceito sem objeção, venha apontar, posteriormente ao julgamento, 

eventuais falhas ou imperfeições.  

 

6.2 A impugnação deverá ser dirigida à PRPGI, por correspondência eletrônica, para o 

endereço prpgi@ifma.edu.br, que julgará o pedido até 48 horas do recebimento. 
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 7. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL  

 

7.1 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou 

em parte, seja por decisão unilateral da PRPGI ou PROPLAD, seja por motivo de 

interesse público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique 

direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

 

8. PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS  

 

8.1 É 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.  

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

9.1 Os bens e equipamentos adquiridos com recursos do presente Edital ficarão sobre 

a responsabilidade do coordenador do projeto e serão incorporado ao patrimônio do 

Campus de origem do proponente. 

 

9.2 Durante a fase de execução do projeto, toda e qualquer comunicação com a PRPGI 

deverá ser feita por meio de correspondência eletrônica à Coordenadoria de Bolsas e 

Fomento, no endereço cbpp@ifma.edu.br.  

 

9.3 Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada à 

PRPGI/PROPLAD por seu coordenador com a anuência da Diretoria Geral do Campus, 

acompanhada da devida justificativa, devendo a mesma ser autorizada antes de sua 

efetivação.  

 

9.4 O projeto será avaliado em todas as suas fases, nos termos definidos no Termo de 

Compromisso.  

mailto:cbf@ifma.edu.br
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9.5 Ao final da vigência, o proponente deverá apresentar a prestação de contas 

financeira e o relatório técnico, em conformidade com estabelecido no Termo de 

Compromisso e demais normas da PRPGI. 

 

9.6 A PRPGI e a PROPLAD reservam-se o direito de, durante a execução do projeto, 

promover visitas técnicas ou solicitar informações adicionais visando aperfeiçoar o 

sistema de Avaliação e Acompanhamento.  

 

9.7 O resultado final da seleção será disponibilizado na página do Instituto Federal do 

Maranhão na internet: http://www.ifma.edu.br/pibic/sistema/pibic8 e  

www.ifma.edu.br/prpgi. 

 

9.8 A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação junto com a Pró-Reitoria de 

Administração e Planejamento poderão cancelar ou suspender a concessão do recurso 

a qualquer momento, caso se verifique o não cumprimento das normas estabelecidas. 

 

9.9 Os Projetos aprovados no processo de seleção, mas não classificados na primeira 

listagem devido à ausência de cotas disponíveis farão parte do Banco de Reservas. 

 

9.10 Situações não previstas neste Edital serão analisadas pela PRPGI e pela 

PROPLAD. 

 

9.11 Quaisquer dúvidas surgidas da interpretação deste edital ou em relação ao uso do 

sistema podem ser enviadas ao email: cbpp@ifma.edu.br. 

 

 
São Luís, 26 de setembro de 2011. 

 
 
 

http://www.ifma.edu.br/pibic/sistema/pibic8
http://www.ifma.edu.br/prpgi
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