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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

EDITAL Nº 62, de 08 de abril de 2013 

 

PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES EM 

NÍVEL DE DOUTORADO/REAMEC 

 

A Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pelo Art. 19º, Inciso II do Estatuto do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, torna público o processo para seleção 

de propostas de Projetos de Pesquisa a serem desenvolvidos no Programa de 

Doutorado em Educação em Ciências e Matemática - PPGECEM, de acordo com as 

disposições deste Edital. 

 

I - OBJETIVO 

 

Ampliação da participação dos servidores do IFMA no Programa de Doutorado 

em Educação em Ciências e Matemática - PPGECEM, destinado à formação de 

pesquisadores na área, oferecido por uma Associação de Instituições de Educação 

Superior da Amazônia Legal Brasileira intitulada Rede Amazônica de ensino de 

Ciências e Matemática -REAMEC, desta forma, otimizando e consolidando a posição 

da Instituição junto à sociedade acadêmica maranhense e brasileira.  

Garantir a permanência do doutorando no polo acadêmico nos períodos de 

oferta de disciplinas e seminários, nos três meses que antecedem a qualificação e 

defesa de tese e para cumprir estágio docência, como contrapartida do convenio 

estabelecido entre si, as instituições de Ensino Superior da Amazônia Legal Brasileira – 

REAMEC. As instituições que compõem a Rede, designadas Instituições Associadas, 

são: 
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 Universidade Federal do Acre – UFAC; 

 Universidade Federal do Amapá – UNIFAP; 

 Universidade Federal do Amazonas – UFAM; 

 Universidade do Estado do Amazonas – UEA; 

 Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas – IFAM; 

 Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT; 

 Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; 

 Universidade Federal do Maranhão – UFMA; 

 Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Maranhão – IFMA; 

 Universidade Estadual do Maranhão – UEMA; 

 Centro Universitário do Maranhão – UNICEUMA; 

 Universidade Federal do Pará – UFPA; 

 Universidade do Estado do Pará – UEPA; 

 Universidade da Amazônica – UNAMA; 

 Universidade Federal de Rondônia – UNIR; 

 Universidade Federal de Roraima – UFRR; 

 Universidade Federal do Tocantins – UFT; 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA; 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA; 

 Centro Universitário Nilton Lins – UNINILTON/AM; 

 Instituto de Educação, Ciências e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT; 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR; 

 Universidade Estadual de Roraima - UERR 

 

II – DO APOIO CONCEDIDO 

 

Aos projetos aprovados será concedido um apoio financeiro a serem pagos 

como auxilio ao pesquisador. O valor total disponível para este Edital é de R$ 

36.000,00 (trinta e seis mil reais). 
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Os recursos deverão ser aplicados durante o prazo de execução estabelecido no 

presente Edital e devem ser utilizados, integramente, nos custeio necessário para 

cursarem disciplinas em uma das IES pólo, seminários e estágio, bem como realização 

da qualificação e defesa de tese. Tais recursos não podem ser utilizados para a 

aquisição de material permanente, contratação de pessoa física e obras civis de 

qualquer natureza. 

Serão aprovados 6 (seis) projetos os quais serão concedidos apoios financeiros 

no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que o pagamento da primeira parcela no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) estará condicionado à apresentação da declaração 

de estar devidamente matriculado ao Programa do PPGECEM/REAMEC, 

apresentação do cronograma de atividades do doutorando no ano vigente e 

apresentação do termo de compromisso devidamente assinado pelo 

servidor/orientando (anexo 1). A segunda parcela, no valor de 3.000,00 (três mil reais) 

será paga mediante a apresentação da carta de anuência, devidamente assinada com 

firma reconhecida pelo orientador do projeto. (anexo 2). 

 

III– INSCRIÇÃO 

 

 As inscrições estão abertas no período de 08 a 22 de abril de 2013. 

 A solicitação do apoio financeiro, bem com toda documentação descrita no item 

IV deverão ser encaminhada via protocolo à PRPGI até o dia 22 de abril de 2013, caso 

contrário o projeto será desclassificado. Não serão aceitas solicitações entregues 

diretamente na PRPGI. 

 

IV – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

 

a) Formulário de solicitação de auxilio ao pesquisador (anexo 3); 

b) Declaração ou comprovação de ser servidor do IFMA e tempo de efetivo 

exercício; 
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c) Currículo atualizado com data de atualização de no máximo 3 (três) meses 

(Modelo Lattes/CNPq, onde deve constar seu vínculo institucional com o 

IFMA); 

d) Diploma de Mestre conferido por instituição que tenha Programa de Pós-

Graduação reconhecido pela CAPES ou Declaração confirmando sua titulação 

com Cópia da Ata de Defesa do Curso realizado, desde que não tenha decorrido 

mais de dois anos de defesa. 

e) Projeto de Pesquisa (igual ao projeto de tese submetido e apresentado ao 

Programa do PPGECEM/REAMEC); 

f) Cronograma de execução de atividades a ser realizado na IES polo, no ano 

vigente; 

g) Declaração de estar devidamente matriculado ao Programa do 

PPGECEM/REAMEC; 

h) Termo de compromisso devidamente assinado pelo Servidor (anexo 1); 

i) Declaração que não recebe bolsa ou auxílio financeiro de agência de fomento 

para cursar a Pós-Graduação (anexo 4); 

j) Comprovante de coordenador ou integrante de Grupo de Pesquisa cadastrado 

no CNPq, certificado pelo IFMA; 

 

V – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO RECURSO 

 

a) Ser servidor docente ou técnico administrativo do IFMA e atende os requisitos 

estabelecidos nas normas institucionais, no § 2° do art. 96-A da Lei 8.112/90 e demais 

legislações vigentes; 

b) Tenha no mínimo 5 (cinco) anos remanescentes para integralizar o tempo 

legalmente estabelecido para a aposentadoria por tempo de serviço, cabendo recurso 

ao Conselho Superior – CONSUP e atendendo aos preceitos legais; 

c) Estar regularmente matriculado ao Programa do PPGECEM/REAMEC; 
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d) Mestre com currículo Lattes do CNPq atualizado de no máximo nos três 

últimos meses; 

e) Não ser bolsista ou receber nenhum auxílio financeiro de agência de fomento 

para cursar a Pós-Graduação; 

f) Ter perfil de pesquisador, desenvolvendo projetos de pesquisa com ou sem a 

participação de alunos; 

 g) Coordenar ou participar como pesquisador de Grupo de Pesquisa cadastrado 

no CNPq e certificado pelo IFMA. 

h) Estar adimplente, junto a esta Pró-Reitoria, com a entrega dos relatórios 

parciais e finais de projetos de pesquisa desenvolvidos sob sua orientação; 

 

VI - DOS COMPROMISSOS 

 

a) Dispor de carga horária para orientar bolsista de iniciação científica no 

desenvolvimento das atividades de pesquisa, assim como na preparação de artigos e 

resumos científicos. 

b) Guardar de forma adequada os documentos comprobatórios das aquisições 

realizadas para prestação de contas na finalização deste Edital conforme orientação da 

Coordenadoria de Bolsas e Fomento da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação do IFMA. 

c) Devolver aos cofres da União os recursos não utilizados, depositando o valor 

na conta única. 

d) Apresentar um relatório final informando sobre todas as suas atividades 

desenvolvidas no referente Programa PPGECEM/REAMEC, até 30 dias após o término 

da vigência deste Edital. 

VII - ANÁLISE E JULGAMENTO DO PROCESSO 

 



 
   

 
 

 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís - MA - CEP 65025-001 

Telefone (98) 3218-9008/ 32189031 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

A análise e julgamento dos projetos serão feitos por um Comitê Gestor composto 

por pesquisadores interno deste Instituto sob a coordenação da Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.  

Todos os projetos serão avaliados e será gerado um parecer pelo comitê 

fundamentando a motivação dos critérios avaliados. 

 
Avaliação de Mérito Técnico-Científico  

Protocolo:  

Título do Projeto:  

Proponente:  

Grande Área:                                                                                   Área:  

 

Critérios Peso Nota 
(0-10) 

Contribuição para o desenvolvimento científico e/ou 
tecnológico: perspectiva de contribuição científica significativa ou 
de geração/melhoria de produto/processo com potencial 
significativo de agregação de valor. 

1,5 

 

Pertinência para o desenvolvimento da região: demonstração de 
atendimento de demanda sócio-econômico-ambiental relevante 
para a região. 

1,0 
 

Qualidade Técnica do Projeto: clareza da definição do problema 
e objetivos; adequação metodológica; adequação cronológica e 
financeira; procedimentos de divulgação e apropriação dos 
resultados pela sociedade. 

2,0 

 

Enquadramento no edital 1,0  

Análise do currículo Lattes do Servidor/Coordenador do 
Projeto 

2,0 
 

Participação em Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq e 
reconhecido pelo IFMA 

2,0 
 

Viabilidade de execução do projeto 1,5  

Média Final Ponderada   

 

VIII – CALENDÁRIO 
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Etapas Prazos 

Divulgação do Edital 08/04/2013 

Envio da proposta de pesquisa para PRPGI 08/04/2013 a 22/04/2013 

Análise das Propostas 23/04/13 a 26/04/2013 

Divulgação dos Resultados  A partir de 29/04/2013 

Prazo para Execução Até o dia 07/04/2014 

Entrega do relatório final e prestação de contas Até 07/05/2014 

 

IX- CANCELAMENTO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

A concessão de apoio financeiro no decorrer da pesquisa é cancelada quando 

ocorrer um fato cuja gravidade justifique tal procedimento, sem prejuízo de outras 

providências cabíveis. 

 

X - RESULTADOS DO PROJETO 

 

 Relatório Técnico Final; 

 Tese apresentada para obtenção do titulo de doutor, para quem já 

concluiu; 

 Publicação em revista científica com Qualis (mínimo B2); 

 Divulgação dos resultados em congressos científicos; 

 Comprometer-se em colocar o nome do Instituto em qualquer divulgação 

dos resultados obtidos em Publicações em revistas, Livros, Congresso, 

Seminários, Eventos e afins. 

 

XI – PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 Todos os doutorandos contemplados devem apresentar um relatório com a 

prestação de contas detalhada contendo todas as notas fiscais originais (em seu 
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nome), comprovando os gastos para a execução do projeto aprovado, assim como 

relatório final contendo todos os itens listados no item X. A não apresentação da 

prestação de contas acarretará no impedimento do Servidor em concorrer a outros 

editais referentes a bolsas para alunos, fomentos de projetos, auxilio para participações 

em eventos, entre outros programas desta Pró-Reitoria, além da devolução dos 

recursos aos cofres da união. 

 
XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

a) A submissão de projetos implicará a tácita aceitação das condições 

estabelecidas neste Edital, das quais o coordenador do projeto não poderá alegar 

desconhecimento. 

b) As informações fornecidas e o seu correto preenchimento são de 

responsabilidade do solicitante. 

c) Cada coordenador poderá submeter apenas uma única proposta. 

d) Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação. 

 
Comissão Julgadora 

Natilene Mesquita Brito 

Cleone das Dores Campos Conceição 

José Hilton Gomes Rangel 

 

São Luís, 08 de abril de 2013. 

Profa. Dra. Natilene Mesquita Brito 
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Instituto Federal do Maranhão 
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ANEXO 1 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE PEQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES EM 

NÍVEL DE DOUTORADO/REAMEC 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Eu_____________________________________________________________________, 

Matricula Siape nº ____________________CPF nº___________________, assumo, em caráter 

irrevogável, os compromissos e obrigações descritas abaixo, definidas pela PRPGI/IFMA, para 

concessão do recurso de apoio financeiro ao Programa de Incentivo à Qualificação de Servidores 

em Nível de Doutorado/REAMEC, assumindo responsabilidade pela execução do Projeto de 

Pesquisa Científica a ela associada. 

 

Normas: 

1- Os recursos de apoio financeiro devem ser utilizados para custear passagens, 

hospedagens, alimentação a fim de cursarem disciplinas em uma das IES pólo, 

seminários e estágio, bem como realização da qualificação e defesa de tese. 

2-  Os recursos de apoio financeiro não podem ser utilizados para a aquisição de 

material permanente, contratação de pessoa física e obras civis de qualquer natureza; 

3- Os recursos do apoio financeiro concedido deveram ser aplicados até 07 de abril de 

2014. As aquisições efetuadas após essa data não serão aceitas na prestação de contas; 

4- Devem apresentar, protocolado, o relatório final de atividades e a prestação de contas 

do auxílio concedido até, no máximo, 30 (trinta) dias após o término do período de 

execução do projeto, contendo todas as notas fiscais originais, bem como todos os 

itens listados no item X deste Edital; 
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5- Devolver aos cofres da União os recursos não utilizados, depositando o valor na conta 

única; 

6- Guardar de forma adequada os documentos comprobatórios das aquisições realizadas 

para prestação de contas na finalização do Projeto ou quando solicitados pela Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFMA; 

7- Estar devidamente matriculado ao Programa do PPGECEM/REAMEC; 

8- Após o termino do Doutorado, dispor de carga horária para orientar bolsista de 

iniciação científica no desenvolvimento das atividades de pesquisa, assim como na 

preparação de artigos e resumos científicos; 

9- Fazer referencia ao apoio do IFMA nos artigos, livros que publicar, assim como em 

qualquer outra publicação ou forma de divulgação que resultem, total ou 

parcialmente, deste apoio financeiro; 

10- Coordenar ou participar como pesquisador de Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq 

e certificado pelo IFMA; 

11- A PRPGI poderá cancelar ou suspender o apoio financeiro a qualquer momento, caso 

se verifique o não cumprimento das normas estabelecidas ou por motivo de interesse 

público ou exigência legal, sem que isso implique direitos à indenização ou 

reclamação de qualquer natureza; 

12- Ressarcir ao IFMA quanto aos recursos pagos em seu proveito, atualizados, no caso 

de abandono ou desistência de própria iniciativa, sem motivo de força maior, ou pelo 

não cumprimento das disposições normativas, no prazo de até 30 (trinta) dias 

contados da data em que se configurar o abandono ou desistência. Não cumprido o 

prazo citado, o débito será atualizado monetariamente, acrescido dos encargos legais 

nos termos da lei (IN 35/2000, Art. 11, III, TCU). 

 

Local: _______________________ Data: ___/___/_____ 

 

__________________________________ 

Assinatura do Doutorando/servidor do IFMA 
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ANEXO 2 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE PEQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES EM 

NÍVEL DE DOUTORADO/REAMEC 

 

 

ANUÊNCIA DO ORIENTADOR 

 

Eu, _______________________________________________________________ ,orientador do 

projeto, declaro estar ciente de que o aluno/orientando 

_____________________________________________________________________________ 

desenvolverá o projeto intitulado __________________________________________________, 

o qual está em consonância com o submetido ao processo de seleção de propostas de projetos de 

Pesquisa Científica e Tecnológica,  no Edital DPG/PRPGI/IFMA de nº 62 de 08/04/2013, para 

obtenção do titulo de Doutor em Educação em Ciências e Matemática. E ainda, Encontra-se em 

dias com as exigências do referido Programa de Pós-Graduação. 

 

 

Local:  _______________________   Data: ___/___/_____ 

 

 

__________________________________ 
Assinatura do Orientador 
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ANEXO 3 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE PEQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES EM 

NÍVEL DE DOUTORADO/REAMEC 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 
1 DADOS PESSOAIS 

Nome completo: 

Endereço:                                                                                                 N: 

Complemento do Endereço: 

Bairro:                                                                                    CEP: 

Município:                                                                               UF: 

Data de nascimento:     /      /                               Sexo: ( ) Masculino ( )Feminino 

Estado civil: 

CPF:                                                 SIAPE: 

Identidade:                                    Órg. Exp.:             Data Emissão: 

Nacionalidade:                                            Naturalidade: 

Telefone residencial:                                                        Telefone Celular: 

E-mail: 

Nome do cônjuge: 

Nome da mãe: 

Nome do pai: 
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ANEXO 4 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PEQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES EM 

NÍVEL DE DOUTORADO/REAMEC 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE AUXÍLIO DE AGÊNCIA DE FOMENTO 

 

Eu, _________________________________________________________, 

CPF n° _________________, residente e domiciliado (a) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

declaro estar apto(a) a participar do Edital 62 /IFMA/PRPGI de 08 de abril de 2013, 

tendo em vista que não possuo nenhuma bolsa ou auxilio financeiro de nenhuma 

agência de fomento para cursar o doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências e Matemática – PPGECEM da Rede Amazônica de Educação 

em Ciências e Matemática – REAMEC. 

Declaro ainda que, uma vez comprovada a acumulação desta com outros 

Programas de outra agência ou deste próprio Instituto Federal, comprometo-me a 

devolver, em valores atualizados, o recurso financeiro recebidos indevidamente. 

 

São Luís, _________de_______________de______ 

 

______________________________________________ 
Doutorando/servidor IFMA 

 


