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APRESENTAÇÃO 

 

 
A PRPGI, em observância às atividades de produção científica, tecnológica e de 

inovação realizadas por pesquisadores – docentes e discentes – deste Instituto Federal, 

apresenta seu compromisso não somente de fomentar tais ações, como também de pô- 

las cada vez mais ao alcance de todos os campi do IFMA, democratizando o 

conhecimento e contribuindo para o desenvolvimento institucional. 

De modo a promover o entendimento aos usuários desta informação e facilitar o 

procedimento de prestação de contas para os Editais consolidados pela PRPGI, divulga- 

se este Manual de Prestação de Contas. 

Quaisquer apontamentos, dúvidas e/ou sugestões quanto ao conteúdo deste Manual 

devem ser direcionados à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação através 

do endereço eletrônico pesquisa.prpgi@ifma.edu.br.

mailto:prpgi@ifma.edu.br
mailto:prpgi@ifma.edu.br


 

 

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 

 

 
1. Os programas PIBIC Ensino Médio, PIBIC Superior, PIBITI Ensino Médio, PIBITI 

Superior e Fábrica de Jogos abrangem projetos de pesquisa com concessão de bolsas de 

Iniciação Científica e também de Desenvolvimento Tecnológico aos discentes do 

IFMA, despertando neles a vocação científica e estimulando-os nas atividades, 

metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e 

processos de inovação, além de aproximá-los da comunidade científica através do 

trabalho conjunto com os pesquisadores deste Instituto Federal. 

2. Os pesquisadores deverão, conforme disposto em Edital e no termo de compromisso 

por eles assinado: 

i) Selecionar e indicar, para bolsista, aluno (a) com perfil e desempenho acadêmico 

compatíveis com as atividades previstas e orientá-lo nas distintas fases do 

cronograma de trabalho;  

ii) Preparar e acompanhar o bolsista na elaboração de atividades e relatórios, bem 

como na apresentação de trabalho final no Seminário de Iniciação Científica, 

constituindo a presença do orientador neste evento critério de avaliação do 

bolsista e do orientador;  

iii) Anexar no sistema SUAP o relatório parcial e demais anexos obrigatórios 

segundo o edital; 

iv) Anexar no sistema SUAP documento comprobatório de submissão da proposta ao 

Comitê de ética, para os projetos de pesquisa que envolvam seres humanos e/ou 

experimentação animal; Certificado de Qualidade em Biossegurança quando 

envolver produtos transgênicos, conforme Decreto 1.752/95; e Comprovante de 

Cadastro no Sisgen, se a pesquisa envolver acesso a patrimônio genético 

brasileiro e/ou conhecimento tradicional associado (Lei 13.123/2015 e Decreto 

8.772/2016),  até 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado final;  

v) Anexar no sistema SUAP o resumo expandido, conforme modelo disponível no 

Sistema SUAP e na Página da PRPGI, até a data estipulada pelo edital. Os autores 

do resumo expandido são responsáveis pelo conteúdo apresentado.  



 

 

vi) Participar de todas as atividades relacionadas ao PIBIC, PIBITI e Fábrica de 

Jogos;  

vii)  Se for o caso, efetuar o desligamento do bolsista a fim de evitar pagamento 

indevido da bolsa e, caso possível, efetuar sua substituição desde que o indicado 

satisfaça os prazos e critérios do edital;  

viii) Não permitir a divisão da bolsa entre dois ou mais alunos, bem como não 

exigir parcela da bolsa para compra de material ou realização de serviços de 

terceiros;  

ix) Incluir o nome do bolsista em trabalhos e publicações cujos resultados tenham 

contado com sua participação efetiva e derivados diretamente de seu cronograma 

de trabalho; 

x) Cadastrar o estudante de IC no grupo de pesquisa a que estiver vinculado;  

xi) Indicar fontes de recursos complementares que assegurem a execução do projeto 

de pesquisa a que se vincula o bolsista, caso existam;  

xii) Emitir pareceres em processos relacionados aos editais PRPGI e atender, sem 

qualquer contrapartida financeira, às solicitações para participar de comissões de 

avaliação do Programa, inclusive dos trabalhos finais a serem apresentados no 

Seminário de Iniciação Científica do IFMA;  

xiii) Adotar todas as providências, quando cabíveis, que envolvam as 

permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal, necessárias à 

execução do projeto; 

xiv) Submeter a proposta ao comitê de ética, para os projetos de pesquisa que 

envolvam seres humanos e/ou experimentação animal, conforme legislação 

vigente, anexando ao final da execução da pesquisa parecer emitido pelo Comitê 

de Ética ou, se for o caso, justificativa para a não apresentação do parecer. Os 

resumos expandidos de pesquisas que precisam do parecer de Comitê de Ética 

que não apresentarem Parecer não serão publicados pela PRPGI.  

xv) Manter atualizado o seu currículo na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

3. É vedado ao orientador repassar a outro professor que não seja o coorientador com 

igual titulação a orientação de seu bolsista. Em casos de impedimento eventual do 



 

 

orientador e do coorientador, as solicitações de troca de orientação serão analisadas pelo 

Chefe do NPPGI/DPPGI em posteriore pela Diretoria da Pesquisa (DPESQ) e o Comitê 

Institucional. 

4. Constituem, como dispõem o termo de compromisso e o Edital, obrigações dos 

bolsistas: 

i) Disponibilizar 10 horas semanais (PIBIC Ensino Médio, PIBITI Ensino Médio 

e Fábrica de Jogos), 20 horas semanais (PIBIC Superior e PIBITI Superior) para 

as atividades de pesquisa; 

ii) Não ser bolsista de qualquer outro órgão ou programa regular de bolsas, 

dedicando-se especialmente às atividades escolares e de pesquisa; 

iii) Fazer referência ao nome do Programa PIBIC-EM (CNPq, FAPEMA e 

IFMA); PIBIC Superior (CNPq, FAPEMA e IFMA); PIBITI-EM (CNPq e IFMA) 

e PIBITI (CNPq e IFMA) em qualquer publicação escrita ou apresentação oral; 

iv) Incluir o(s) nome(s) do(s) orientadores e coorientadores em todos os trabalhos, 

publicações, apresentações, relacionadas ao projeto desenvolvido; 

v) Enviar ao orientador do projeto o relatório parcial para revisão e posterior 

submissão no sistema SUAP, até a data estipulada pelos editais de acordo com a 

modalidade de bolsas; 

vi) Enviar ao orientador do projeto o resumo expandido e/ou relatório final, 

conforme modelo a ser disponibilizado pela PRPGI e data estipulada pelos editais; 

vii) Enviar ao setor responsável pela pesquisa no campus de origem do 

pesquisador, cópia de resumo, artigo ou outra comunicação apresentada em 

eventos tecnológicos e/ou científicos originados do projeto de pesquisa aprovado 

pelos editais;  

viii) Em caso de desligamento do projeto enviar ao Servidor/Orientador 

relatório parcial das atividades desenvolvidas até a data de perda do vínculo como 

bolsista,  para que este tome as providências cabíveis; 

ix) Apresentar os resultados finais da pesquisa realizada, na forma de painel ou 

apresentação oral, no Seminário de Iniciação Científica – SEMIC e nas seletivas 

realizadas no campus em que tem matrícula.  



 

 

 

5. O relatório parcial e resumo expandido devem ser produzidos de acordo com as 

normas presentes nos editais da PRPGI; instruções também disponíveis na página da 

Pró-Reitoria no portal do Instituto (http://prpgi.ifma.edu.br/programas-de-bolsas/). 

6. Tanto o relatório parcial como o resumo expandido, produzidos pelos bolsistas nos 

moldes sugeridos no item acima, deverão ser anexados no Sistema SUAP 

(http://suap.ifma.edu.br) pelo orientador. 

7. Uma vez anexado todos os documentos obrigatórios exigidos pelo edital no SUAP 

vinculado ao projeto, o pesquisador deverá finalizar a Conclusão, com avaliação para 

parecer do Chefe do NPPGI/DPPGI supervisor do projeto. 

8. Orienta-se ao orientador que, em caso de cancelamento/substituição de bolsista: 

8.1 Para o cancelamento de bolsa/projeto os orientadores/coordenadores deverão 

solicitar, via sistema SUAP, mediante justificativa; 

i) Solicitações de cancelamento de bolsas só serão deferidas, pelo Representante de 

Pesquisa do Campus, após verificação no SUAP do cumprimento dos cronogramas 

das atividades desenvolvidas pelos bolsistas até a data do cancelamento. Além 

disso, o bolsista deverá entregar um relatório contendo as atividades desenvolvidas 

até a data de cancelamento. Após essa verificação no Campus, a solicitação de 

cancelamento será validada pela Coordenadoria de Iniciação 

Científica/DPESQ/PRPGI no sistema SUAP; 

ii) Os bolsistas que tiverem bolsa cancelada não poderão retornar ao PIBICTI na 

mesma vigência; 

iii) Projeto aprovado como excedente e que não receber bolsa Campus será inativado 

no Sistema SUAP pela Coordenadoria de Iniciação Científica/DPESQ/PRPGI, após 

a divulgação do Resultado Final, podendo retornar para a situação ativa caso seja 

convocado posteriormente para contemplação de bolsa de Iniciação Científica. 

8.2  Substituições de bolsistas  

i) A substituição de bolsista deverá ser solicitada pelo orientador/coordenador, via 

Sistema SUAP, passando pela análise do representante de pesquisa do Campus e, 

posteriormente, pela validação da Coordenadoria de Iniciação 

Científica/DPESQ/PRPGI. 

http://prpgi.ifma.edu.br/programas-de-bolsas/
http://suap.ifma.edu.br/


 

 

ii) As substituições devem contemplar alunos com o mesmo perfil acadêmico daquele 

previamente selecionado;  

iii) Os dados do novo bolsista, juntamente com os documentos obrigatórios conforme 

exigência dos editais deverão ser informados e anexados no Sistema SUAP;  

iv) O bolsista substituto, da mesma forma que o anterior, estará adstrito aos ditames do 

edital;  

v) Alunos voluntários poderão ser incluídos na equipe executora até o terceiro mês 

de vigência da bolsa. 

vi) Para bolsas FAPEMA (PIBIC Superior), efetue a solicitação no sistema 

PATRONAGE/FAPEMA e encaminhe o pedido através de requerimento 

protocolado à PRPGI, via setor responsável no campus; 

9. Alterações no projeto de pesquisa (título, equipe e cronograma) deverão ser 

solicitadas via Sistema SUAP ou por processo físico, passando pela análise do 

representante de pesquisa do Campus e, posteriormente, pela validação da Coordenadoria 

de Iniciação Científica/DPESQ/PRPGI; 

10. Caso os pesquisadores desejam pedir renovação para dar continuidade a seu(s) 

projeto(s) que, por ventura, ainda possua(m) atividades a serem desenvolvidas, deverão 

enviar mais uma vez suas propostas, vinculando-as aos respectivos Editais da vigência 

seguinte, concorrendo novamente às bolsas de iniciação científica. 

11. Situações não previstas nos Editais serão analisadas pelo Comitê Institucional do 

IFMA e pela PRPGI.



 

 

FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA 

 

 
1. Os Editais de Fomento a Projetos de Pesquisa dos Programas PIBIC Ensino Médio, 

PIBIC Superior, PIBITI Ensino Médio e PIBITI Superior têm por objetivo oferecer 

apoio financeiro a projetos que visem incentivar e contribuir para o desenvolvimento 

científico, tecnológico e de inovação em todas as áreas de conhecimento no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 

2. Requisitos do Pesquisador para participar: 

i) possua projetos, com vigência no período do Edital, aprovados nos editais do 

PIBICTI (Superior e Médio);  

ii)  esteja adimplente junto aos editais lançados pela PRPGI durante a vigência do edital; 

iii) Participe de grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e certificado pelo IFMA; 

3. Constituem obrigações do pesquisador: 

i) Manter em sua posse a documentação dos desembolsos efetuados, a partir da 

concessão do recurso, a fim de apresentá-la no momento da prestação de contas 

juntamente com o relatório técnico; 

ii) Devolver, através de Guia de Recolhimento da União (GRU), os recursos não 

utilizados; 

iii) Apresentar a prestação de contas, conforme o prazo determinado em Edital, 

encaminhando-a à PRPGI através do NPPGI do campus de origem de 

pesquisador. 

4. Estão autorizados os gastos de acordo com as discriminações do  Manual de Despesa 

Nacional – 1ª Edição, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 2008. 

i) Material de consumo (30): que é aquele cuja duração é limitada a curto lapso de 

tempo, para execução do projeto, após pesquisa de mercado, considerando o 

critério de menor preço; 

ii) Material permanente (52): equipamentos necessários à execução do projeto, 

após pesquisa de mercado, considerando o critério de menor preço; 

iii) Serviços de pessoa jurídica (39): relacionados ao desenvolvimento da pesquisa 

ou dele decorrentes. 



 

 

5. De modo a preservar o princípio da economicidade, orienta-se aos pesquisadores que 

solicitem a fornecedores distintos 3 (três) propostas do produto a ser adquirido. 

6. Nos casos em que não for obedecido o critério de menor preço para os itens 

adquiridos, apresentar justificativa para a escolha, levando-se em conta especificidade, 

qualidade do produto e objetivos do projeto. 

7. As alterações das propostas e no plano de aplicação aprovados pelo Edital deverão 

ser realizadas via processo enviado ao NPPGI/DPPGI com parecer da DPESQ dentro do 

prazo de execução da proposta. 

8. Não estão autorizados os gastos: 

i) Para pagamentos à pessoa física, a qualquer título; 

ii) Para obras civis de qualquer natureza; 

iii) De aquisições efetuadas antes da assinatura do termo de compromisso e após 

data limite estipulada em Edital; 

iv) Com itens que não estejam presentes no plano de aplicação aprovado no ato da 

concessão ou que estejam em nome/CPF de qualquer outra pessoa que não o 

coordenador do projeto; 

v) Sem a devida comprovação documental e fiscal; 

vi) Cujos documentos fiscais estejam em nome deste Instituto Federal, uma vez 

que devem ser gerados em nome do coordenador do projeto. 

9. Quaisquer despesas não contempladas em Edital ou detalhadas nesta parte do manual 

correrão por conta exclusiva do pesquisador. 

10. Devem compor a prestação de contas: 

i) O relatório final de atividades, descrevendo as atividades desenvolvidas e os 

resultados obtidos para o projeto; 

ii) Relatório técnico do projeto contendo os extratos bancários, documentos 

fiscais/recibos originais, de modo a comprovar os recursos empregados; 

iii) Termos de doação dos equipamentos adquiridos devidamente preenchidos e 

assinados (se for o caso); 

iv) Rol de gastos (ANEXO I), contendo número de documento fiscal, empresa, 

valor e número de tombamento na instituição responsável e localização do 



 

 

equipamento adquirido (se for o caso); 

v) Guia de Recolhimento da União (GRU), como meio de devolução de recursos 

não utilizados (se for o caso); 

vi) Comprovantes de pesquisa/cotação prévia de preços, ou justificativa, quando 

da impossibilidade de realizá-la; 

vii) Apresentação do número de tombamento, ou a solicitação do tombamento, 

para que venha a comprovar a incorporação ao patrimônio do Campus, 

devidamente registrado no SUAP de todos os materiais permanentes adquiridos 

com os recursos financeiros provenientes deste certame. 

11.  A prestação de contas deverá ser protocolada à PRPGI em até 30 (trinta) dias 

contados do final do projeto, com os documentos solicitados. 

12. Em caso de não apresentação da prestação de contas, o coordenador da proposta 

será impossibilitado de se inscrever em outros editais da  PRPGI enquanto não forem 

sanadas as pendências. 

13. No caso de detecção de irregularidades na execução do projeto, o prazo para a 

regularização é de 30 (dias), oportunizando a defesa e/ou apresentação dos documentos 

necessários. 

14. Em caso de desistência ou de não serem sanadas as pendências em prestação de 

contas no prazo citado no item anterior, o pesquisador deverá devolver toda a quantia 

destinada ao projeto. 

15. O pesquisador somente se eximirá de sua responsabilidade perante a PRPGI e o 

IFMA após a apresentação e aprovação da respectiva prestação de contas. 

16. Os processos de prestação de conta serão avaliados pela Comissão de Prestação de 

Contas criado por portaria pela PRPGI ou pelos NPPGIs/DPPGIs responsáveis pelo 

Edital para emissão de parecer de APROVAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REPROVAÇÃO  e 

as devidas Notificações dos pesquisadores. 

17. Após atendimento de todos os itens obrigatórios para a prestação de contas os 

processos serão finalizados via SUAP pelo supervisor do Edital.



 

 

INTERNACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 
1. O Programa Especial de Internacionalização da Pesquisa do IFMA, lançado pela Pró- 

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI), vem conceder auxílio 

financeiro a propostas submetidas por docentes, de acordo com o Acordo de 

Cooperação Internacional entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Maranhão e instituições internacionais. 

2. Condições para participação: 

i) Ser pesquisador efetivo do IFMA; 

ii) Está participando de grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e certificado pelo 

IFMA; 

iii) Possua currículo na plataforma Lattes do CNPq, com última atualização inferior 

a dois meses; 

iv) Não está afastado, cedido ou licenciado, nem com processo de afastamento, 

cessão ou redisribuição em andamento, bem como não se encontrar em qualquer 

outra situação que permite, já à epóca da inscrição, constar a impossibilidade de 

execução ou o elevado risco de descumprimento dos deveres assumidos dentro 

do prazo de execução do projeto. 

3. Os pesquisadores deverão, conforme disposto em Edital e no termo de compromisso 

assinado: 

i) Destacar o nome do IFMA, citando-o em todas as formas de divulgação dos 

resultados da pesquisa; 

ii) Disponibilizar cópia do trabalho apresentado para o banco de trabalhos 

científicos do NPPGI ou equivalente no campus e apresentar o resumo dos 

resultados do trabalho sob forma de apresentação oral no SEMIC ou outro evento 

promovido pelo IFMA desta natureza; 

iii) Manter em sua posse a documentação dos desembolsos efetuados, a partir da 

concessão do recurso, a fim de apresentá-la no momento da prestação de contas 

juntamente com o relatório técnico; 

iv) Devolver, através de Guia de Recolhimento da União (GRU), os recursos não 



 

 

utilizados e também apresentar o comprovante de encerramento de conta bancária 

aberta exclusivamente para fins de execução do projeto; 

v) Informar, via protocolo, direcionados ao NPPGI/DPPGI e posterior envio à 

PRPGI quanto a eventuais alterações em cronograma e despesas de viagens no 

prazo de execução da proposta, uma vez que, somente após parecer favorável da 

Pró- Reitoria, tais mudanças serão validadas; 

vi) Quando solicitado, atuar como consultor ad hoc, emitindo parecer sobre 

projetos de pesquisa e afins. O não cumprimento deste dispositivo, sem razão 

fundamentada e depois de reiterada solicitação, implicará cancelamento dos 

benefícios concedidos por este programa; 

vii) Apresentar relatório final, a fim de possibilitar o acompanhamento dos 

resultados do projeto. 

viii) Apresentação do número de tombamento, ou a solicitação do 

tombamento, para que venha a comprovar a incorporação ao patrimônio do 

Campus, devidamente registrado no SUAP de todos os materiais permanentes 

adquiridos com os recursos financeiros provenientes deste certame. 

4. O prazo de execução do projeto é de 6 (seis) a 12 (doze) meses, renovável por igual 

período, uma única vez. Caso os pesquisadores optem por solicitar prorrogação, 

considera-se o prazo de 60 (sessenta) dias antes do término do período inicialmente determinado 

para execução do projeto. 

5. A prestação de contas deverá ser protocolada à PRPGI em até 30 (trinta) dias 

contados do final do projeto, com os documentos solicitados. 

6.  Estão autorizados os gastos de acordo com as descrminações do  Manual de Despesa 

Nacional – 1ª Edição, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 2008. 

i) Gastos comprovadamente efetuados através da conta bancária informada, 

dedicada exclusivamente para movimentações no âmbito do Edital; 

ii) Material de consumo (30): que é aquele cuja duração é limitada a curto lapso de 

tempo, para execução do projeto, após pesquisa de mercado, considerando o 

critério de menor preço; 

iii) Material permanente (52): equipamentos necessários à execução do projeto, 



 

 

após pesquisa de mercado, considerando o critério de menor preço; 

iv) Gastos com diárias e passagens aéreas necessárias à estada e ao deslocamento 

ao país da Instituição em Cooperação; 

v) Gastos em nome/CPF do coordenador ou de qualquer outro membro cadastrado na 

equipe executora, desde que o coordenador oficialize via processo, o repasse do 

valor a ser gasto em missão no exterior ao devido pesquisador. 

7. Nos casos em que não for obedecido o critério de menor preço para os itens 

adquiridos, apresentar justificativa para a escolha, levando-se em conta especificidade, 

qualidade do produto e objetivos do projeto. 

8. Para gastos no exterior, solicitar aos fornecedores/prestadores de serviço a menção ao 

Programa de Internacionalização/IFMA e inserção do CPF no espaço disponível para 

informações complementares/dados adicionais de invoice ou documento fiscal 

correspondente, com posterior envio, em forma eletrônica, ao e-mail do coordenador do 

projeto. 

9. O servidor que tencionar sair em missão ao exterior deverá solicitar via protocolo, 

através do campus de origem, autorização para o deslocamento a outro país e a 

respectiva portaria, respeitando-se o período nelas descrito e registros no SCDP 

(Sistema de Concessão de Diárias e Passagens). 

10. Em casos extraordinários de valores destinados à Pessoa Física, sugere-se a 

utilização do modelo de recibo presente no ANEXO II, devendo o servidor apresentar 

justificativa por ter solicitado prestação de serviço nos moldes acima. 

11. Não estão autorizados: 

i) Gastos efetuados fora do período descrito em portaria de afastamento do(s) 

servidor(es) para as missões no exterior; 

ii) Gastos que divirjam do cronograma/orçamento apresentado; 

iii) Gastos sem a devida comprovação (extratos/comprovantes bancários e notas 

fiscais, para gastos no país; invoice detalhada, para gastos no exterior); 

iv) Gastos que não estejam em nome/CPF de um membro da equipe executora; 

v) Documentos fiscais em nome deste Instituto Federal, uma vez que devem ser 

gerados em nome de um membro da equipe executora. 



 

 

12. Quaisquer despesas não contempladas em Edital ou detalhadas nesta parte do 

manual correrão por conta exclusiva do pesquisador. 

13. Na prestação de contas, os pesquisadores deverão apresentar: 

i) Declaração de cumprimento do objeto (ANEXO III); 

ii) Termo de doação do equipamento adquirido com recursos do projeto (se for o 

caso); 

iii) Rol de gastos (ANEXO I), contendo número de documento fiscal, empresa, 

valor e número de tombamento na instituição responsável e localização do 

equipamento adquirido (se for o caso); 

iv) Comprovante bancário de saldo não utilizado; 

v) Comprovante de encerramento da conta bancária aberta especificamente para 

fins de execução do projeto; 

vi) Guia de Recolhimento da União (GRU), como meio de devolução de recursos 

não utilizados (se for o caso); 

vii) Comprovantes de pesquisa/cotação prévia de preços, ou justificativa, quando 

da impossibilidade de realizá-la; 

viii) Relatório técnico do projeto contendo os extratos bancários, documentos 

fiscais/recibos originais, de modo a comprovar os recursos empregados; 

ix) Relatório final dos resultados obtidos no projeto fazendo menção, 

principalmente, a todas as produções científicas geradas. 

14. Direcionar, no(s) termo(s) de doação, o material permanente à Reitoria deste 

Instituto Federal, que, com recurso próprio, financiou os projetos para o Edital de 

Internacionalização da Pesquisa do IFMA. A Reitoria arcará com o procedimento de 

posterior repasse do(s) equipamento(s) ao campus do pesquisador. 

15. A prestação de contas deverá ser protocolada à PRPGI em até 30 (trinta) dias 

contados do final do projeto, com os documentos solicitados. 

16. Em caso de não apresentação da prestação de contas, o coordenador da proposta 

será impossibilitado de se inscrever em outros editais da  PRPGI enquanto não forem 

sanadas as pendências. 



 

 

17. No caso de detecção de irregularidades na execução do projeto, o prazo para a 

regularização é de 30 (dias), oportunizando a defesa e/ou apresentação dos documentos 

necessários. 

18. Em caso de desistência ou de não serem sanadas as pendências em prestação de 

contas no prazo citado no item anterior, o pesquisador deverá devolver toda a quantia 

destinada ao projeto. 

19. O pesquisador somente se eximirá de sua responsabilidade perante a PRPGI e o 

IFMA após a apresentação e aprovação da respectiva prestação de contas. 

20. Os processos de prestação de conta serão avaliados pela Comissão de Prestação de 

Contas criado por portaria pela PRPGI ou pelos NPPGIs/DPPGIs responsáveis pelo 

Edital para emissão de parecer de APROVAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REPROVAÇÃO  e 

as devidas Notificações dos pesquisadores. 

21. Após atendimento de todos os itens obrigatórios para a prestação de contas os 

processos serão finalizados via SUAP pelo supervisor do Edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

APOIO À PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

 
1. Edital da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, que seleciona 

propostas para receberem apoio financeiro à publicação de artigos científicos, com fator 

de impacto ou com classificação QUALIS/CAPES entre A e B3,  produzidos por 

pesquisadores vinculados aos campi deste Instituto, em todas as áreas de conhecimento, 

a fim de contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 

2. Critérios para participação: 

i) Ser pesquisador efetivo do IFMA; 

ii)  Tenha pelo menos 2 (dois) projetos de pesquisa desenvolvidos, ou em 

desenvolvimento, no âmbito dos Programas de Iniciação Científica, Tecnológica e 

Inovação, ou dos Programas de Pós-Graduação, ou quaisquer outros projetos 

científicos aprovados e registrados pela PRPGI; 

iii) O pesquisador deverá ser, obrigatoriamente, um dos autores do artigo; 

iv)  Está participando de grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e certificado pelo 

IFMA; 

v) Possua currículo na plataforma Lattes do CNPq, com última atualização inferior a 

dois meses; 

vi) Não está afastado, cedido ou licenciado, nem com processo de afastamento, 

cessão ou redisribuição em andamento, bem como não se encontrar em qualquer 

outra situação que permite, já à epóca da inscrição, constar a impossibilidade de 

execução ou o elevado risco de descumprimento dos deveres assumidos dentro do 

prazo de execução do projeto. 

vii) Apenas um dos autores poderão enviar a proposta via SUAP. No caso, de 

mais de uma proposta relacionada ao mesmo artigo, será considerado a do autor que 

vier destacado primeiramente entre os autores; 

viii) Serão considerados para este Edital, os períodicos que estejam indexados 

nas bases de dados, com D.O.I ou ISBN, e classificados na plataforma QUALIS 

CAPES entre A e B3. 

3. Ao receber o auxílio, o contemplado deverá: 



 

 

i) Incluir o nome do IFMA na publicação custeada com recursos da Instituição e 

disponibilizar uma cópia do artigo publicado ao NPPGI ou equivalente no 

campus; 

ii) Manter em sua posse a documentação dos desembolsos efetuados a partir da 

concessão do recurso, a fim de apresentá-la como prestação de contas dos gastos 

efetuados no prazo estabelecido, devolvendo à Conta Única da União os recursos 

não utilizados; 

iii) Atuar como consultor ad hoc, quando convidado pela PRPGI, emitindo 

parecer sobre projeto(s) de pesquisa. O não cumprimento deste dispositivo, sem 

razão fundamentada e depois de reiterada solicitação, implicará cancelamento dos 

benefícios concedidos por este programa; 

4. A prestação de contas deverá ser apresentada em até 6 (seis) meses contados a partir 

da data de assinatura do Termo de Compromisso, contendo os seguintes documentos: 

notas fiscais/recibos originais dos gastos efetuados; em nome do proponente, para 

comprovação; relatório técnico com a carta de submissão do artigo. 

5. Estão autorizados os gastos com: 

i) Serviços de terceiros (tradução e revisão); 

ii) Taxa de submissão; 

iii) Taxa de publicação e/ou veiculação eletrônica. 

 

6. Os recursos não utilizados deverão ser restituídos à Conta Única da União através de 

GRU (Guia de Recolhimento da União). 

7. O descumprimento do prazo para prestação de contas implicará impossibilidade de o 

pesquisador se inscrever em outros editais da PRPGI enquanto não forem sanadas as 

pendências. 

8. Os gastos devem estar de acordo com o orçamento contido na proposta do 

pesquisador e aprovado pela Comissão Avaliadora, em conformidade com o 

estabelecido no Termo de Compromisso e demais normas do IFMA. 

9. Em caso de desistência ou de não serem sanadas as eventuais pendências em 

prestação de contas, o pesquisador deverá devolver toda a quantia destinada à 



 

 

publicação. 

10. O pesquisador somente se eximirá de sua responsabilidade perante a PRPGI e o 

IFMA após a apresentação e aprovação da respectiva prestação de contas. 

11. Os processos de prestação de conta serão avaliados pela Comissão de Prestação de 

Contas criado por portaria pela PRPGI ou pelos NPPGIs/DPPGIs responsáveis pelo 

Edital para emissão de parecer de APROVAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REPROVAÇÃO  e 

as devidas Notificações dos pesquisadores. 

12. Após atendimento de todos os itens obrigatórios para a prestação de contas os 

processos serão finalizados via SUAP pelo supervisor do Edital. 



 

 

AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE PESQUISADORES 

(DISCENTES E SERVIDORES) EM EVENTOS CIENTÍFICOS, 

TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO NO EXTERIOR 

 

 
1. Editais lançados pela PRPGI para concessão de Auxílio Financeiro para Participação 

em Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação no Exterior para pesquisadores que 

estejam desenvolvendo pesquisas registradas na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós- 

Graduação e Inovação.  

2. Os contemplados podem ser discentes do ensino superior e dos cursos de pós-

graduação do IFMA, bem como pesquisadores vinculados à instituição. 

3. Objetivo: 

i) Conceder auxílio financeiro aos pesquisadores do IFMA, para participação e 

apresentação de trabalhos científicos em evento internacionais;  

ii) Promover o intercâmbio de experiências, o aperfeiçoamento e a difusão da 

produção científica do IFMA;  

iii) Possibilitar o estabelecimento e/ou fortalecimento de convênios científicos com 

pesquisadores de instituições internacionais 

4. Critérios para participação: 

4.1 Discentes: 

i) discentes regularmente matriculados nos cursos superiores do IFMA, que estejam 

desenvolvendo projetos de pesquisa devidamente aprovados e registrados na PRPGI, 

recebendo bolsas no âmbito do PIBIC&T ou atuando como voluntários, ou; 

ii) discentes regularmente matriculados nos cursos de pós-graduação do IFMA, sendo 

bolsistas ou não; 

iii) O discente deverá apresentar frequência regular no curso e coeficiente de rendimento 

acadêmico igual ou superior a 7,00 (sete) ou conceito equivalente 

iv) O trabalho a ser apresentado no evento deverá ter relação com os resultados obtidos no 

projeto de pesquisa desenvolvido pelo aluno.  

v) O trabalho não pode ter sido apresentado em outro evento técnico-científico; 

vi) O discente deverá ser maior de 18 anos.  

vii) O discente deverá possuir currículo na Plataforma Lattes do CNPq, com última 

atualização inferior a dois meses.  



 

 

viii) O discente somente poderá ser contemplado se cumprir a exigência de interstício 

de 12 (doze) meses desde a última concessão de auxílio financeiro recebido pelo IFMA 

mediante edital de eventos científicos, tecnológicos e de Inovação no exterior. 

4.2 Servidor: 

i) Servidor efetivo do IFMA; 

ii) Tenha carta convite ou carta de aceitação de trabalho da organização do 

evento, para apresentação de conferência ou trabalho científico, na forma oral, 

painel ou exposição; 

iii) O trabalho deve ser oriundo de dados obtidos em projetos de pesquisa 

desenvolvidos, ou em desenvolvimento, no âmbito do Programa de Iniciação 

Científica e Tecnológica (PIBICT), Programa de Pós Graduação do IFMA ou 

qualquer outro projeto científico devidamente aprovado em outra Instituição e 

registrado na PRPGI;  

iv) Esteja participando de grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, atualizado 

e certificado pelo IFMA;  

v) Possua currículo na plataforma Lattes do CNPq, com última atualização 

inferior a dois meses. 

vi) O trabalho não pode ter sido apresentado em outro evento técnico-

científico;  

vii) O proponente não poderá ter sido contemplado, nos últimos seis meses, 

com apoio à participação em eventos científicos internacionais em editais 

anteriores lançados pela PRPGI;  

viii) O proponente só poderá ser contemplado uma única vez em cada uma das 

vigências especificadas no edital, atendendo o prazo estabelecido; 

ix) Serão priorizados neste certame propostas que contemplem visitas, com o 

fim de estabelecer e/ou fortalecer convênios com pesquisadores de instituições 

internacionais; 

x) Servidor afastado não poderá submeter propostas para concorrer ao Edital. 

5. O servidor ou discente contemplado deverá: 

i) Incluir na apresentação do trabalho (na forma oral ou em painel) e nas 

publicações e/ou Anais do evento o nome do IFMA em destaque; 



 

 

ii) Citar o apoio do IFMA em todas as formas de divulgação dos resultados da 

pesquisa; 

iii) Disponibilizar cópia do trabalho apresentado para o banco de trabalhos 

científicos do NPPGI ou equivalente no campus; 

iv) Manter em sua posse a documentação dos desembolsos efetuados, a partir da 

concessão do recurso, a fim de apresentá-la no momento da prestação de contas 

juntamente com o relatório técnico; 

v) Apresentar prestação de contas dos gastos efetuados no prazo estabelecido em 

Edital; 

vi) Devolver, via Guia de Recolhimento da União (GRU), os recursos não 

utilizados; 

vii) Informar ao IFMA eventuais alterações nas datas do evento; 

viii) Para o Edital de servidores, quando solicitado, o pesquisador deverá atuar 

como consultor ad hoc, emitindo parecer sobre projeto de pesquisa e afins. O não 

cumprimento deste dispositivo, sem razão fundamentada e depois de reiterada 

solicitação, implicará cancelamento dos benefícios concedidos por este programa. 

6. Poderão ser efetuados os gastos com: 

 

i) Taxa de inscrição no evento científico internacional; 

ii) Confecção de banner e pôster; 

iii) Deslocamentos relacionados à participação no evento; 

iv) Alimentação; 

v) Hospedagem; 

vi) Despesas com a contratação de seguro-saúde internacional relativa, 

exclusivamente, ao período de realização do evento. 

7. Na prestação de contas a ser encaminhada à PRPGI, em até 10 (dez) dias contados da 

realização do evento, deverá constar: 

i) Certificado de participação no evento e de apresentação do trabalho; 

ii) Certificado de participação em outras atividades durante o evento; 

iii) Relatório técnico da viagem, listando e apresentando comprovações dos gastos 



 

 

efetuados através de notas fiscais/recibos originais; 

8. As despesas, no Edital para discentes, serão custeadas apenas em relação ao período 

que vai de um dia antes do início do evento (pernoite que o antecede) até um dia depois 

de seu término. 

9. As despesas, no Edital para pesquisadores, deverão ser realizadas no período descrito 

na portaria de afastamento do servidor (SCDP), observando-se, ainda, o período 

compreendido entre um dia antes do início do evento (pernoite que o antecede) até um 

dia depois do seu término. 

10. Na elaboração de sua proposta e na efetuação das despesas, o servidor ou 

estudante que recebeu o auxílio deverá pautar-se pelo custo de vida do local onde será 

realizado o evento e pelo princípio da economicidade, buscando os preços e condições 

mais favoráveis possíveis. 

11. Caso o pesquisador não apresente a prestação de contas no prazo estabelecido em 

Edital, ficará impossibilitado de se inscrever em outros editais da PRPGI enquanto não 

forem sanadas as pendências relacionadas à aprovação da prestação de contas. 

12.  As despesas devem estar de acordo com o orçamento contido na proposta do 

pesquisador e aprovado pela Comissão Avaliadora, em conformidade com o 

estabelecido no Termo de Compromisso assinado e demais normas do IFMA. Em caso 

de alterações, deverá ser enviado via processo a solicitação dentro do prazo de execução 

da proposta, para apreciação do NPPGI/DDPGI do campus e posterior parecer da 

DPES/PRPGI. 

13. O descumprimento do prazo para prestação de contas implicará impossibilidade 

de o pesquisador se inscrever em outros editais da PRPGI enquanto não forem sanadas 

as pendências. 

14. Em caso de desistência ou de não serem sanadas as eventuais pendências em 

prestação de contas, o pesquisador deverá devolver toda a quantia destinada à 

publicação. 

15. O pesquisador somente se eximirá de sua responsabilidade perante a PRPGI e o 

IFMA após a apresentação e aprovação da respectiva prestação de contas. 

16. Os processos de prestação de conta serão avaliados pela Comissão de Prestação de 

Contas criado por portaria pela PRPGI ou pelos NPPGIs/DPPGIs responsáveis pelo 



 

 

Edital para emissão de parecer de APROVAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REPROVAÇÃO  e 

as devidas Notificações dos pesquisadores. 

17. Após atendimento de todos os itens obrigatórios para a prestação de contas os 

processos serão finalizados via SUAP pelo supervisor do Edital. 



 

 

INTERCÂMBIO NACIONAL DE PESQUISAS DE NATUREZA 

CIENTÍFICA 

 

1. Editais lançados pela PRPGI para concessão de Auxílio Financeiro para Participação 

em Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação no Brasil para pesquisadores que 

estejam desenvolvendo pesquisas registradas na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós- 

Graduação e Inovação.  

2. Objetivos 

i) Selecionar projetos de pesquisa que serão desenvolvidos em parceria com 

Instituições nacionais de ensino e/ou pesquisa, públicas ou privadas;  

ii) Consolidar os grupos de pesquisa do IFMA e aumentar sua produção científica;  

iii) Apoiar pesquisas de natureza científica, visando ao aperfeiçoamento profissional 

e experiência em pesquisa nacional de estudantes dos Programas de Pós-Graduação 

e da Graduação do IFMA; 

iv) Apoiar viagens de curta duração em território brasileiro, para coleta de dados em 

instituições nacionais de excelência. Considerar-se-ão viagens dessa natureza 

aquelas com período de atividades de no mínimo de 20 (vinte) dias e no máximo de 

60 (sessenta) dias; Parágrafo único. Propostas para deslocamentos dentro do estado 

do Maranhão serão desclassificadas.  

v) Possibilitar a interação entre pesquisadores do IFMA e de instituições de 

excelência em pesquisa no território nacional. 

3. Critérios de Participação: 

Além do atendimento a todas as condições de participação estipulada no Edital, a 

proposta deverá atender, obrigatoriamente, aos requisitos abaixo descritos. O não 

atendimento resultará na desqualificação da proposta. 

3.1  Quanto ao coordenador 

i. O coordenador deve ter vínculo empregatício permanente com o IFMA, não 

podendo estar aposentado ou ter vínculo temporário, possuir disponibilidade para 

as atividades acadêmicas e administrativas relativas à proposta e comprovar 

capacidade técnicocientífica adequada para o desenvolvimento da pesquisa;  

ii. Apresentar currículo na Plataforma Lattes com última atualização em período 



 

 

inferior a 06 (seis) meses;  

iii. Não ter grau de parentesco com qualquer bolsista indicado na proposta; 

iv. Possuir vínculo com as pós-graduações do IFMA ou coordenar projetos aprovados 

ou registrados nos programas de pesquisa lançados pela PRPGI;  

v. Não estar afastado, cedido ou licenciado, nem com processo de afastamento, cessão 

ou redistribuição em andamento, bem como não se encontrar em qualquer outra 

situação que permita, já à época da inscrição, constar a impossibilidade de 

execução ou o elevado risco de descumprimento dos deveres assumidos dentro do 

prazo de execução do projeto. 

3.2 Quanto ao aluno  

i. Estar regularmente matriculado nos cursos de Graduação ou Pós-Graduação do 

IFMA;  

ii. Apresentar frequência regular e coeficiente de rendimento acadêmico igual ou 

superior a 7,00 (sete) ou conceito equivalente;  

iii. Não apresentar reprovações nas áreas afins às da proposta submetida;  

iv. Não estar inadimplente junto aos programas lançados pela PRPGI; 

v. Apresentar currículo atualizado na Plataforma Lattes;  

vi. No caso de discentes de graduação, ser bolsista ou aluno voluntário em projetos de 

pesquisa aprovados em editais lançados pela PRPGI em vigência estipulada pelo 

edital; 

vii. Não ter sido contemplado nos últimos 6 (seis) meses por outro edital de 

intercâmbio da PRPGI. 

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS  

4.1 A Prestação de Contas final deve ser elaborada pelo aluno e revisada pelo 

coordenador da proposta. 

4.2 O servidor ou discente contemplado deverá: 

4.3 Incluir na apresentação do trabalho (na forma oral ou em painel) e nas publicações 

e/ou Anais do evento o nome do IFMA em destaque; 

4.4 Citar o apoio do IFMA em todas as formas de divulgação dos resultados da 



 

 

pesquisa; 

4.5 Disponibilizar cópia do trabalho apresentado para o banco de trabalhos científicos 

do NPPGI ou equivalente no campus; 

4.6 Manter em sua posse a documentação dos desembolsos efetuados, a partir da 

concessão do recurso, a fim de apresentá-la no momento da prestação de contas 

juntamente com o relatório técnico; 

4.7 Apresentar prestação de contas dos gastos efetuados no prazo estabelecido em 

Edital; 

4.8 Devolver, via Guia de Recolhimento da União (GRU), os recursos não 

utilizados; 

4.9 Informar ao IFMA eventuais alterações nas datas do evento; 

4.10 Para o Edital de servidores, quando solicitado, o pesquisador deverá atuar como 

consultor ad hoc, emitindo parecer sobre projeto de pesquisa e afins. O não 

cumprimento deste dispositivo, sem razão fundamentada e depois de reiterada 

solicitação, implicará cancelamento dos benefícios concedidos por este programa. 

5. Poderão ser efetuados os gastos com: 

 

5.1 Taxa de inscrição no evento científico internacional; 

5.2 Confecção de banner e pôster; 

5.3         Deslocamentos relacionados à participação no evento; 

5.4          Alimentação; 

5.5 Hospedagem; 

6. Na prestação de contas a ser encaminhada à PRPGI, em até 10 (dez) dias contados da 

realização do evento, deverá constar: 

6.1 Certificado de participação no evento e de apresentação do trabalho; 

6.2 Certificado de participação em outras atividades durante o evento; 

6.3          Relatório técnico da viagem, listando e apresentando comprovações dos 

gastos efetuados através de notas fiscais/recibos originais; 

7. As despesas, no Edital para discentes, serão custeadas apenas em relação ao 

período que vai de um dia antes do início do evento (pernoite que o antecede) até um dia 

depois de seu término. 



 

 

8. As despesas, no Edital para pesquisadores, deverão ser realizadas no período descrito 

na portaria de afastamento do servidor (SCDP), observando-se, ainda, o período 

compreendido entre um dia antes do início do evento (pernoite que o antecede) até um 

dia depois do seu término. 

9. Na elaboração de sua proposta e na efetuação das despesas, o servidor ou estudante 

que recebeu o auxílio deverá pautar-se pelo custo de vida do local onde será realizado o 

evento e pelo princípio da economicidade, buscando os preços e condições mais 

favoráveis possíveis. 

10. Caso o pesquisador não apresente a prestação de contas no prazo estabelecido em 

Edital, ficará impossibilitado de se inscrever em outros editais da PRPGI enquanto não 

forem sanadas as pendências relacionadas à aprovação da prestação de contas. 

11.  As despesas devem estar de acordo com o orçamento contido na proposta do 

pesquisador e aprovado pela Comissão Avaliadora, em conformidade com o estabelecido 

no Termo de Compromisso assinado e demais normas do IFMA. Em caso de alterações, 

deverá ser enviado via processo a solicitação dentro do prazo de execução da proposta, 

para apreciação do NPPGI/DDPGI do campus e posterior parecer da DPES/PRPGI. 

12. O descumprimento do prazo para prestação de contas implicará impossibilidade 

de o pesquisador se inscrever em outros editais da PRPGI enquanto não forem sanadas as 

pendências. 

13. Em caso de desistência ou de não serem sanadas as eventuais pendências em 

prestação de contas, o pesquisador deverá devolver toda a quantia destinada à publicação. 

14. O pesquisador somente se eximirá de sua responsabilidade perante a PRPGI e o 

IFMA após a apresentação e aprovação da respectiva prestação de contas. 

15. Os processos de prestação de conta serão avaliados pela Comissão de Prestação de 

Contas criado por portaria pela PRPGI ou pelos NPPGIs/DPPGIs responsáveis pelo 

Edital para emissão de parecer de APROVAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REPROVAÇÃO  e 

as devidas Notificações dos pesquisadores. 

16. Após atendimento de todos os itens obrigatórios para a prestação de contas os 

processos serão finalizados via SUAP pelo supervisor do Edital. 

 



 

 

 

 

 

BOLSA DE PRODUTIVIDADE CIENTÍFICA 

 

 
1. As bolsas de Produtividade Científica (BPC) visam incentivar o pesquisador doutor, 

com relevante produção Cientifica e Tecnológica e/ou de Inovação, em todas as áreas de 

conhecimento, a contribuir para o desenvolvimento Científico, Tecnológico e de 

Inovação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 

2. O pesquisador aprovado em Edital deverá dedicar-se, integralmente, às atividades 

acadêmicas e àquelas constantes em seu projeto de pesquisa, possuindo disponibilidade 

de, pelo menos, 20 horas semanais de dedicação à pesquisa e à orientação de bolsistas 

de Iniciação Científica e Tecnológica e projetos de Pós-Graduação. 

3. Além de um adicional de bancada pago ao proponente mediante depósito em conta 

bancária, serão pagas uma bolsa mensal durante o período de 12 (doze) meses ao 

pesquisador e duas bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica a alunos da graduação 

mediante indicação do professor. 

4. Estão autorizados os gastos de acordo com as descrminações do  Manual de Despesa 

Nacional – 1ª Edição, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 2008. 

i) Material de consumo (30): que é aquele cuja duração é limitada a curto lapso de 

tempo, para execução do projeto, após pesquisa de mercado, considerando o 

critério de menor preço; 

ii) Material permanente (52): equipamentos necessários à execução do projeto, após 

pesquisa de mercado, considerando o critério de menor preço; 

iii) Serviços de pessoa jurídica (39): relacionados ao desenvolvimento da pesquisa 

ou dele decorrentes. 

5. Não estão autorizados gastos com: 

i) Despesas anteriores ao início do depósito do recurso na conta bancária do 

proponente ou posteriores ao seu cancelamento/término; 

ii) Pagamentos a pessoa física, a qualquer título; 



 

 

iii) Contratação ou complementação salarial de funcionários técnico- 

administrativos e as de custeio, tais como as contas de luz, água, telefone, correio, 

reprografia e similares; 

iv) Aquisição de itens ou pagamentos não aprovados previamente e não 

constantes no plano de aplicação aprovado no ato da concessão. 

6. As propostas que incluam solicitação de recursos para realização de reformas 

deverão, obrigatoriamente, apresentar o projeto básico e a anuência do Gestor do 

Campus de lotação do pesquisador. 

7. O pesquisador, conforme expõe o termo de compromisso assinado e o Edital, deverá: 

i) Incluir, nas publicações decorrentes do projeto de pesquisa, o nome do IFMA 

em destaque; 

ii) Quando solicitado, atuar como consultor ad hoc, emitindo parecer sobre 

projetos de pesquisa desenvolvidos no IFMA. O não cumprimento deste 

dispositivo, sem razão fundamentada e depois de reiterada solicitação, implicará 

no cancelamento dos benefícios concedidos por este programa; 

iii) Manter em sua posse a documentação dos desembolsos efetuados, a partir da 

concessão da bolsa e do adicional de bancada, durante 5 (cinco) anos e apresentá- 

la no momento da prestação de contas ou quando solicitada pelo IFMA; 

iv) Apresentar o(s) termo(s) de doação devidamente preenchido(s) e assinado(s). 

Todos os equipamentos de pequeno porte adquiridos devem ser doados ao campus 

de origem do pesquisador. Em caso de desligamento do pesquisador de suas 

atividades de pesquisa, o material adquirido permanece na unidade original do 

pesquisador; 

v) Publicar no mínimo um artigo Completo Publicado em Periódico 

Qualis/CAPES entre A e B1, provenientes dos resultados do projeto; 

vi) Devolver, através de Guia de Recolhimento da União, os recursos não 

utilizados; 

vii) Apresentar, via protocolo à PRPGI, a prestação de contas em até sessenta (60) 

dias após o encerramento do projeto; caso contrário, ficará impossibilitado de se 

inscrever em outros editais da PRPGI até serem sanadas as pendências referentes  



 

 

à aprovação de prestação de contas. 

8. O pesquisador deverá incluir na prestação de contas: 

i) O relatório final de atividades, descrevendo as atividades desenvolvidas e os 

resultados obtidos; 

ii) Documentos fiscais/recibos originais que comprovem os gastos efetuados, em 

nome do coordenador do projeto; 

iii) Termos de doação dos equipamentos adquiridos devidamente preenchidos e 

assinados (se for o caso) e o número do tombamento do equipamento, localização 

e responsável. 

iv) Apresentação do número de tombamento, ou a solicitação do tombamento, 

para que venha a comprovar a incorporação ao patrimônio do Campus, 

devidamente registrado no SUAP de todos os materiais permanentes adquiridos 

com os recursos financeiros provenientes deste certame. 

9. As aquisições efetuadas antes do deposito em conta bancária e após data limite 

descrita no Edital (1 ano) não serão aceitas na prestação de contas. 

10. O descumprimento do prazo para prestação de contas implicará impossibilidade de o 

pesquisador se inscrever em outros editais da PRPGI enquanto não forem sanadas as 

pendências. 

11. Em caso de desistência antes do início da execução do projeto ou de não serem 

sanadas as eventuais pendências em prestação de contas, o pesquisador deverá devolver 

toda a quantia destinada ao projeto. 

12. Em caso de cancelamento do projeto, o pesquisador deverá devolver somente o 

valor não utilizado através de GRU, e serão interrompidos os pagamentos das bolsas 

antes pagas mensalmente. 

13. O pesquisador somente se eximirá de sua responsabilidade perante a PRPGI e o 

IFMA após a apresentação e aprovação da respectiva prestação de contas. 

14. Os processos de prestação de conta serão avaliados pela Comissão de Prestação de 

Contas criado por portaria pela PRPGI ou pelos NPPGIs/DPPGIs responsáveis pelo 

Edital para emissão de parecer de APROVAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REPROVAÇÃO  e 

as devidas Notificações dos pesquisadores. 



 

 

15. Após atendimento de todos os itens obrigatórios para a prestação de contas os 

processos serão finalizados via SUAP pelo supervisor do Edital.



 

 

BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 

1. Editais lançados pela PRPGI com o objetivo de despertar a vocação científica, 

inovadora e talentos potenciais nos estudantes da Graduação e do Ensino Médio, 

mediante sua participação em projetos de pesquisa de assuntos de interesse institucional, 

introduzindo-os no domínio dos métodos científicos e tecnológicos, bem como 

estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da inovação, decorrente das 

condições criadas pelo confronto direto com os problemas da pesquisa e dos desafios 

tecnológicos, possibilitando o despertar de uma nova mentalidade em relação à pesquisa 

e ao desenvolvimento tecnológico.  

2. Critérios para participação: 

2.1 Para o coordenador do projeto  

i) Ser servidor da ativa do IFMA, que atue como Chefe de Pesquisa ou cargo 

equivalente nos campi, ou que possua Portaria de coordenador de projetos ou 

subprojetos vinculados ao planejamento estratégico do IFMA, ou Portaria de 

coordenador de projetos que atendam demandas relacionadas ao 

desenvolvimento institucional; 

ii) Não estar afastado ou em processo de afastamento no período de vigência da 

bolsa;  

iii) Não estar inadimplente junto aos Programas lançados pela PRPGI até a data de 

divulgação da homologação do resultado deste certame;  

iv) Apresentar Currículo atualizado na Plataforma Lattes.  

2.2  Para alunos indicados como bolsistas  

i) Estar regularmente matriculado nos cursos de Graduação ou Ensino 

Médio/Técnico no campus em que estiver pleiteando a vaga. Para vagas para a 

reitoria o discente deverá está matriculado em um campi localizado na Ilha de 

São Luís. 

ii) Apresentar Currículo atualizado na Plataforma Lattes;  

iii) Não estar inadimplente junto aos Programas lançados pela PRPGI até a data de 

divulgação da homologação do resultado;  



 

 

iv) Não possuir bolsa de qualquer natureza, de agências e /ou outras instituições, 

durante o período de execução da pesquisa. 

3. Os discentes engajados em atividades no tocante ao desenvolvimento institucional 

poderão atuar em diferentes enfoques de acordo com os objetivos do Programa de 

Desenvolvimento Institucional de acordo com a Resolução n° 83/2011. 

4. São compromissos do aluno-bolsista: 

i) Cumprir carga horária de 4 (quatro) horas por dia, totalizando uma jornada de 

20 horas semanais; 

v) Apresentar relatórios após 6 (seis) meses de implementação e ao final da bolsa; 

vi) Devolver ao Instituto Federal do Maranhão através de GRU, em valores 

atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos 

acima não sejam cumpridos. 

vii) Divulgar os resultados finais da pesquisa, sob a forma de publicações, 

exposições orais e/ou painéis, em eventos científicos, inernos e/ou externos ao 

IFMA, inclusive no Seminário de Iniciação Científica do IFMA (SEMIC); 

5. Os relatórios deverão ser direcionados ser anexados no SUAP, assim como todos os 

documentos obrigatórios do projeto, para validação do supervisor  do projeto delegado 

pelo NPPGI do campus de origem de pesquisador. 

6. A bolsa poderá ser cancelada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação do Instituto Federal do Maranhão, durante sua implementação, por ocorrência 

de fato cuja gravidade justifique o cancelamento, sem prejuízo de outras providências 

cabíveis em decisão devidamente fundamentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SELEÇÃO DE PROJETOS DE DISSERTAÇÕES DOS DISCENTES 

VINCULADOS A PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

DO IFMA 

 

1. Editais lançados pela PRPGI com o objetivo de conceder Auxílio Financeiro para 

o Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas de Natureza Cientifica, especificamente para a 

execução de projetos de dissertações vinculados aos Programa de Pós-graduação 

aprovados e em execução pelo IFMA, além de contribuir para o desenvolvimento 

científico, tecnológico e de inovação no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão. 

2. Público Alvo 

Alunos regularmente matriculados nos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu ofertados 

pelo IFMA. 

3. Critérios de Participação: 

Poderá submeter propostas o servidor efetivo do IFMA vinculado a um dos programas de 

pós graduação Stricto Sensu que: 

i) Possua orientandos nos programas;  

ii) Esteja adimplente junto aos editais lançados pela PRPGI;  

iii) Participe de grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e certificado pelo IFMA. 

4. Utilização dos recursos  

4.1 Itens Financiáveis: 

Estão autorizados os gastos de acordo com as descrminações do  Manual de Despesa 

Nacional – 1ª Edição, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 2008. 

i) Material de consumo (30): que é aquele cuja duração é limitada a curto lapso de 

tempo, para execução do projeto, após pesquisa de mercado, considerando o 

critério de menor preço; 

4.2 Itens Não financiáveis:  

i) É vedada a utilização dos recursos provenientes do Auxílio financeiro para:  



 

 

ii) Equipamentos e material permanente (capital);  

iii) Despesas com alimentação, bebidas, combustíveis e transporte, mesmo que seja no 

desempenho de atividades pertinentes ao projeto;  

iv) Obras de construção civil, inclusive de reparação ou adaptação;  

v) Pagamento à pessoa física, a qualquer título.  

5. Os recursos deverão ser utilizados durante o período de vigência das cotas de 

auxílio, sendo que o saldo não utilizado deverá ser devolvido ao IFMA, em até 60 

(sessenta) dias após o término da vigência, por meio do formulário Guia de Recolhimento 

da União – GRU, que deverá ser emitido a partir da página do Tesouro Nacional na 

internet (www.tesouro.fazenda.gov.br/gru), autenticada pelo banco, e protocolado na 

Reitoria do IFMA, endereçado a PRPGI. 

6. O pesquisador deverá incluir na prestação de contas: 

i) O relatório final de atividades, descrevendo as atividades desenvolvidas e os 

resultados obtidos; 

ii) Documentos fiscais/recibos originais que comprovem os gastos efetuados, em 

nome do coordenador do projeto; 

iii) Termos de doação dos equipamentos adquiridos devidamente preenchidos e 

assinados (se for o caso) e o número do tombamento do equipamento, localização 

e responsável. 

iv) Apresentação do número de tombamento, ou a solicitação do tombamento, 

para que venha a comprovar a incorporação ao patrimônio do Campus, 

devidamente registrado no SUAP de todos os materiais permanentes adquiridos 

com os recursos financeiros provenientes deste certame. 

7. As aquisições efetuadas antes do deposito em conta bancária e após data limite 

descrita no Edital (1 ano) não serão aceitas na prestação de contas. 

8. O descumprimento do prazo para prestação de contas implicará impossibilidade de o 

pesquisador se inscrever em outros editais da PRPGI enquanto não forem sanadas as 

pendências. 

9. Em caso de desistência antes do início da execução do projeto ou de não serem 

sanadas as eventuais pendências em prestação de contas, o pesquisador deverá devolver 



 

 

toda a quantia destinada ao projeto. 

10. Em caso de cancelamento do projeto, o pesquisador deverá devolver somente o 

valor não utilizado através de GRU, e serão interrompidos os pagamentos das bolsas 

antes pagas mensalmente. 

11. O pesquisador somente se eximirá de sua responsabilidade perante a PRPGI e o 

IFMA após a apresentação e aprovação da respectiva prestação de contas. 

12. Os processos de prestação de conta serão avaliados pela Comissão de Prestação de 

Contas criado por portaria pela PRPGI ou pelos NPPGIs/DPPGIs responsáveis pelo 

Edital para emissão de parecer de APROVAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REPROVAÇÃO  e 

as devidas Notificações dos pesquisadores. 

13. Após atendimento de todos os itens obrigatórios para a prestação de contas os 

processos serão finalizados via SUAP pelo supervisor do Edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APOIO AOS PROGRAMAS DE À PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DO 

IFMA 

  

1. Objetivo 

Apoiar a aquisição de materiais de consumo, realização de serviços diversos, aquisição de 

passagens e outras despesas necessárias para fortalecer a qualificação dos programas de 

pós-graduação Stricto Sensu do IFMA, visando estimular a continuidade da progressão 

quantitativa e qualitativa dos Programas. 

2.      Público Alvo 

Programas de  Pós-Graduação Stricto Sensu ofertados pelo IFMA. 

3.   Critérios de Participação: 

Poderá submeter propostas os coordenadores ou coordenadores adjuntos de programas de 

pós-graduação stricto sensu do IFMA com as seguintes exigências 

i) Participe de grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e certificado pelo IFMA.  

ii)  Portaria ou declaração atestando a coordenação do programa do proponente; 

ii)  Curriculo Lattes atualizado nos últimos 6 meses 

4.  Utilização dos recursos 

4.1  Itens financiáveis 

São financiáveis itens de custeio e de capital indispensáveis ao projeto, compreendendo: 

4.1.1        Despesas de capital 

Equipamentos como aparelhos de ar condicionado, desumidificadores, datashow, 

computadores desktop, entre outros equipamentos, desde que destinados a melhorar a 

estrutura acadêmica e gerencial dos programas. 

4.1.2        Despesas de custeio 

a)        Serviços de terceiros (pessoas físicas e jurídicas) com caráter eventual, incluindo a 

manutenção de equipamentos e de material permanente, e a realização de pequenos 

reparos e adaptações de bens imóveis. 

b)        Aquisição de acervo bibliográfico; 

c)        Diárias e passagens, desde que plenamente justificadas no projeto e destinadas à: 

Vinda de participantes externos para as bancas de dissertação e tese no IFMA; 

Participação em reuniões técnicas de interesse do programa; 



 

 

Missões de curta duração, com até uma semana, visando a interação entre professores e 

alunos do programa solicitante com outros programas de pós-graduação Stricto sensu; 

Missões de curta duração, com até uma semana, visando realização de experimentos ou 

intercâmbio acadêmico-científico, desde que vinculadas aos projetos dos orientadores 

credenciados e/ou aos projetos de dissertação ou tese dos alunos regularmente 

matriculados no programa solicitante. 

d)    Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos; 

e)        Pagamento de taxas para participação do programa em associações. 

4.2   Itens Não Financiáveis 

Despesas com a contratação ou complementação salarial de funcionários técnico- 

administrativos e as de custeio, tais como as contas de luz, água, telefone, correio, 

reprografia entre outras; similarmente, não serão permitidos o pagamento de bolsas de 

qualquer natureza e a aquisição de veículos automotores; 

É vedado o 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; 

Despesas com diárias e passagens para participação em congressos, reuniões ou outros 

eventos científicos; 

Aquisição de celulares; 

Parágrafo Único: Entende-se como despesas de capital com “obras de infraestrutura e 

instalações”, as despesas com obras que serão patrimoniadas na instituição o proponente 

contemplado; e por despesas de capital com “instalações”, as que sejam incorporáveis, 

como, por exemplo, elevadores, ar condicionado central etc; serviços de pequenos reparos 

e adaptações de bens imóveis são aqueles que importam em modificações ou melhorias 

em espaço físico já existente, sem que envolva alteração estrutural do imóvel. 

5.  Da contratação: 

5.1.   As propostas aprovadas serão contratadas, em nome do coordenador que deverá que 

será o responsável por todas as obrigações contratuais e correta aplicação dos recursos; 

5.2.   A contratação dos projetos ocorrerá em acordo com a disponibilidade orçamentária 

financeira do IFMA; 

5.3.  O IFMA não concederá suplementação de recursos para fazer frente às despesas 



 

 

adicionais, ficando entendido que qualquer acréscimo de gastos será de responsabilidade 

exclusiva do proponente; 

5.4.     O IFMA reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, acompanhar o 

desenvolvimento das atividades e após a conclusão dos trabalhos, verificar o cumprimento 

das condições fixadas no presente Edital; 

5.5.  Deverá ser comunicado ao IFMA pelo proponente, qualquer alteração relativa à 

execução do projeto apresentado, acompanhada da devida justificativa. 

6.   Da prorrogação do prazo de execução 

6.1  Caso haja necessidade de prorrogação do prazo de execução do recurso do edital, o(a) 

coordenador(a) da proposta deve apresentar solicitação com justificativa através de 

processo físico protocolado, com antecedência mínima de 45 dias do fim do prazo inicial. 

6.2  A solicitação será avaliada pelo Departamento de Pós-graduação da PRPGI que irá 

emitir parecer quanto á solicitação em até 15 dias da chegada do processo neste 

Departamento. 

6.3  A análise do pedido de prorrogação será embasada nas regras deste edital, assim como 

no uso dos recursos alocados para este. 

7.      Prestação de Contas: 

7.1 O pesquisador deverá incluir na prestação de contas: 

i) O relatório final de atividades, descrevendo as atividades desenvolvidas e os 

resultados obtidos; 

ii) Documentos fiscais/recibos originais que comprovem os gastos efetuados, em 

nome do coordenador do projeto; 

iii) Termos de doação dos equipamentos adquiridos devidamente preenchidos e 

assinados (se for o caso) e o número do tombamento do equipamento, localização e 

responsável. 

iv) Apresentação do número de tombamento, ou a solicitação do tombamento, para 

que venha a comprovar a incorporação ao patrimônio do Campus, devidamente 

registrado no SUAP de todos os materiais permanentes adquiridos com os recursos 

financeiros provenientes deste certame. 

8.   As aquisições efetuadas antes do deposito em conta bancária e após data limite 

descrita no Edital não serão aceitas na prestação de contas. 



 

 

9.   O descumprimento do prazo para prestação de contas implicará impossibilidade de 

o pesquisador se inscrever em outros editais da PRPGI enquanto não forem sanadas as 

pendências. 

10.  Em caso de desistência antes do início da execução do projeto ou de não serem 

sanadas as eventuais pendências em prestação de contas, o pesquisador deverá devolver 

toda a quantia destinada ao projeto. 

11.  Em caso de cancelamento do projeto, o pesquisador deverá devolver somente o valor 

não utilizado através de GRU. 

12.  O pesquisador somente se eximirá de sua responsabilidade perante a PRPGI e o 

IFMA após a apresentação e aprovação da respectiva prestação de contas. 

13.  Os processos de prestação de conta serão avaliados pela Comissão de Prestação de 

Contas criado por portaria pela PRPGI o responsáveis pelo Edital para emissão de parecer 

de APROVAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REPROVAÇÃO  e as devidas Notificações dos 

pesquisadores. 

14.  Após atendimento de todos os itens obrigatórios para a prestação de contas os 

processos serão finalizados via SUAP pelo supervisor do Edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA NOVAS UNIDADES DO PROJETO 

FÁBRICA DE INOVAÇÃO NOS CAMPI DO IFMA 

 

1. Edital da PRPGI com os objetivos de selecionar e implantar novas unidades da 

Fábrica de Inovação nos Campi, além de consolidar e fortalecer o planejamento 

estratégico do IFMA. 

2. Critérios de Participação 

Poderá submeter propostas neste edital o servidor do IFMA que, cumulativamente, atenda 

às seguintes condições:  

i) Seja o Diretor Geral do Campus ou coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação de 

Inovação, ou equivalente, no campus;  

ii) Não esteja afastado, cedido ou licenciado, nem com processo de afastamento, 

cessão ou redistribuição em andamento, bem como não se encontrar em qualquer 

outra situação que permita, já à época da inscrição, constar a impossibilidade de 

execução ou o elevado risco de descumprimento dos deveres assumidos dentro do 

prazo de execução do projeto;  

iii) Não esteja em situação de inadimplência junto aos programas lançados pela 

PRPGI. 

3. Dos recursos financeiros 

Neste tipo de edital não há disponibilização de recursos financeiros via PRPGI, cada 

campus deverá arcar com as despesas de montagem e implantação da Unidade da Fábrica 

de Inovação no Campus. 

4. Dos compromissos: 

i) Citar o nome da Fábrica de Inovação em todas as atividades geradas pela mesma; 

ii) Montar a Unidade da Fábrica de Inovação dentro do prazo estipulado de 4 meses; 

iii) Prospectar dentro do município e da região parceiros externos para 

desenvolvimento de Projetos P&D;  

iv) Buscar financiamentos externos a fim de montar novas estruturas de pesquisa e 

inovação no campus;  

v) Caso haja captação de recurso por meio da unidade, estes deverão seguir as 



 

 

orientações dadas pela fundação de apoio Josué Montelo;  

vi) Realizar o cumprimento do cronograma mínimo de atividades prevista no 

calendário geral da Fábrica de Inovação; 

vii) Enviar os membros do comitê do Campus para realização de treinamentos da 

Fábrica;  

viii) Buscar fomentos externos para a melhoria da Infraestrutura e de Equipamentos 

para a Fábrica no Campus;  

ix) Informar ao Comitê Gestor Central todos os Projetos de P&D que estão sendo 

desenvolvidos com os parceiros externos;  

x) Produzir e enviar os relatórios anuais das atividades desenvolvidas dentro da 

Fábrica no Campus para o Comitê Gestor Central; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA DE INCENTIVO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA 

(MULTICAMPI) 

 

1. Edital PRPGI com o objetivo de selecionar propostas multicampi para apoio a projetos 

institucionais de infraestrutura científica, visando ao desenvolvimento da pesquisa no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 

2. Critérios de Participação: 

i) Ser servidor efetivo do IFMA;  

ii) Possuir projetos de pesquisa e/ou inovação tecnológica registrados no IFMA, 

com vigência estipulado no edital; 

iii) Estar adimplente junto aos editais lançados pela PRPGI;  

iv) Participar de Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq, atualizado e certificado 

pelo IFMA;  

v) Possuir indicação como coordenador da proposta, por meio de Portaria (ou 

solicitação de Portaria com protocolo). Nesse documento deverá constar 

também os nomes dos membros que irão compor a equipe gestora do recurso;  

vi) Possuir anuência do diretor do campus ao qual está vinculado;  

vii) Possuir currículo Lattes do CNPq atualizado nos últimos 6 (seis) meses; 

3. Itens financiáveis e não financiáveis neste edital:  

3.1 Itens financiáveis: os itens relacionados abaixo (custeio e capital) serão financiados, 

desde que devidamente justificados pelo proponente e compatíveis com a proposta e 

com os critérios do edital. Todas as despesas deverão ser comprovadas mediantes 

notas fiscais. 

3.1.1 Despesas de capital: compra de equipamentos, de computadores e de materiais 

permanentes;  

3.1.2 Despesas de custeio: despesas com material de consumo, relacionadas à 

manutenção de equipamentos e/ou relacionadas à execução dos projetos de pesquisa 

indicados, compra de softwares, despesas acessórias de importação, serviços de 



 

 

terceiros (pessoa jurídica) com caráter eventual e seguro dos equipamentos e dos 

demais bens de capital;  

3.1.3  Despesas referentes a frete deverão ser incluídas ao preço unitário do bem orçado; 

3.2 Itens Não Financiáveis: estão vedadas despesas com obras de infraestrutura do tipo 

implantação, recuperação e/ou modernização de laboratórios; taxas de administração, 

gerência, multas, juros ou correção monetária ou similares; pagamentos contábeis e 

administrativos, incluindo despesas com contratação de pessoal da própria instituição 

solicitante; prestação de serviços por quaisquer servidores públicos ativos e inativos; 

contratação de pessoa física para serviços como coordenação, digitação entre outros; 

despesas relacionadas à publicidade e/ou brindes, coquetéis, jantares, shows e 

manifestações artísticas de qualquer natureza, ornamentação, certificados, crachás, 

pastas e similares; passagens e outras despesas para participação e/ou realização de 

congressos, eventos e seminários; aquisição de telefones e créditos de celulares. 

4. Da implementação do recurso  

4.1 O termo de compromisso deverá ser assinado pelo proponente e demais membros da 

equipe gestora da proposta, e anexado no SUAP, em até 30 (trinta) dias da divulgação do 

resultado do edital;  

4.2 O recurso será depositado diretamente na conta bancária do proponente/coordenador 

contemplado em até 30 (trinta) dias após a assinatura do termo de compromisso e seu 

envio via SUAP;  

4.3  Caso o proponente/coordenador da proposta não cumpra o prazo especificado no 

edital ou em caso de cancelamento da proposta, o recurso destinado a ela destinado poderá 

ser redirecionado às demais propostas aprovadas.  

5. Da aquisição de material  

5.1 Para a realização da compra/contratação dos itens apresentados no orçamento 

proposto, a equipe gestora do recurso deverá fazer a identificação clara e objetiva dos itens 

a serem adquiridos, sem identificação de marca;  

5.2 Na identificação do objeto, deverão estar estabelecidos os critérios mínimos de 

qualidade; 

5.3 A equipe gestora deverá solicitar, a fornecedores distintos, 3 (três) propostas de cada 

produto a ser adquirido e de cada serviço a ser contratado; 



 

 

5.4 Alterações no orçamento aprovado deverão ser solicitadas via requerimento 

protocolado a PRPGI, devendo constar como anexos a justificativa para mudança e ata de 

reunião da equipe gestora aprovando as alterações;  

5.5 A aquisição dos materiais propostos na alteração de orçamento solicitada só poderá 

ocorrer após parecer favorável da DPESQ/PRPGI;  

5.6 Os materiais permanentes ou demais aquisições com os recursos provenientes do 

financiamento deste edital serão de propriedade do IFMA;  

5.7 No caso de compra de materiais permanentes, a equipe gestora do recurso deverá 

definir em reunião, registrada por meio de ata, que unidade do IFMA terá o item 

incorporado ao seu patrimônio. As atas das reuniões das equipes gestoras deverão compor 

o relatório de prestação de contas;  

5.8 A PRPGI poderá dar outra destinação aos equipamentos adquiridos com os recursos 

provenientes deste edital, diferentemente do previsto no edital, no caso de as partes 

deixarem de cumprir algumas das exigências solicitadas;  

5.9 A equipe gestora deverá seguir as determinações da Portaria nº 448, de 13 de setembro 

de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que divulga o 

detalhamento das naturezas de despesa, 339030 - Material de Consumo; 339039 - Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; e 449052 - Equipamentos e Material Permanente 

para fins de utilização pela União, Estados, DF e Municípios. 

6. Das obrigações da equipe gestora do recurso 

6.1 Guardar de forma adequada os documentos comprobatórios das aquisições realizadas 

para prestação de contas na finalização dos Projetos conforme orientação do Diretoria de 

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

6.2 Realizar reuniões para tomadas de decisão quanto à utilização do recurso concedido, 

registrando-as sempre por meio de ata, que deverá estar assinada por pelo menos 70% da 

equipe gestora; 

6.3 Devolver aos cofres da União os recursos não utilizados por meio do pagamento de 

Guia de Recolhimento da União (GRU); 

6.4 Realizar a prestação de contas em até 30 dias após o prazo final para execução 

financeira do recurso recebido, conforme estabelecido no  edital. Caso contrário, o 

proponente e os demais membros da equipe gestora ficarão impossibilitados de se 



 

 

inscrever em outros editais lançados pela PRPGI, somente podendo concorrer novamente 

após ter sanado a pendência quanto à prestação de contas, e também tendo seus nomes 

colocados na dívida ativa da união;  

6.5 Não será possível substituir o coordenador. Em caso de força maior, a mudança ficará 

condicionada à análise, aprovação e indicação de novo coordenador pela PRPGI. Nos 

demais casos, o impedimento de execução da proposta pelo coordenador implicará na 

devolução dos recursos não utilizados;  

6.6 O coordenador será responsável por solicitar à PRPGI autorizações quanto a mudanças 

no orçamento, prazos de vigência e demais questões do desenvolvimento da proposta, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Tal requerimento deverá ser acompanhado da(s) 

ata(s) de reunião de tomada de decisão da equipe gestora. 

7. O coordenador da proposta deverá incluir na prestação de contas: 

i) O relatório final de atividades, descrevendo as atividades desenvolvidas e os 

resultados obtidos; 

ii) Documentos fiscais/recibos originais que comprovem os gastos efetuados, em 

nome do coordenador do projeto; 

iii) Termos de doação dos equipamentos adquiridos devidamente preenchidos e 

assinados (se for o caso) e o número do tombamento do equipamento, localização 

e responsável. 

iv) Apresentação do número de tombamento, ou a solicitação do tombamento, 

para que venha a comprovar a incorporação ao patrimônio do Campus, 

devidamente registrado no SUAP de todos os materiais permanentes adquiridos 

com os recursos financeiros provenientes deste certame. 

8. As aquisições efetuadas antes do deposito em conta bancária e após data limite 

descrita no Edital (1 ano) não serão aceitas na prestação de contas. 

9. O descumprimento do prazo para prestação de contas implicará impossibilidade de o 

pesquisador se inscrever em outros editais da PRPGI enquanto não forem sanadas as 

pendências. 

10. Em caso de desistência antes do início da execução do projeto ou de não serem 

sanadas as eventuais pendências em prestação de contas, o pesquisador deverá devolver 



 

 

toda a quantia destinada ao projeto. 

11. Em caso de cancelamento do projeto, o pesquisador deverá devolver somente o 

valor não utilizado através de GRU, e serão interrompidos os pagamentos das bolsas 

antes pagas mensalmente. 

12. O pesquisador somente se eximirá de sua responsabilidade perante a PRPGI e o 

IFMA após a apresentação e aprovação da respectiva prestação de contas. 

13. Os processos de prestação de conta serão avaliados pela Comissão de Prestação de 

Contas criado por portaria pela PRPGI ou pelos NPPGIs/DPPGIs responsáveis pelo 

Edital para emissão de parecer de APROVAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REPROVAÇÃO  e 

as devidas Notificações dos pesquisadores. 

14. Após atendimento de todos os itens obrigatórios para a prestação de contas os 

processos serão finalizados via SUAP pelo supervisor do Edital.



 

 

PESQUISA APLICADA 

 

1. Edital PRPGI que visa fomentar a execução de projetos de pesquisa aplicada, por 

meio de concessão auxílio financeiro para servidores e bolsas de pesquisa para alunos do 

IFMA;  Incentivar o desenvolvimento de projetos de cunho inovador que possibilitem a 

geração de parcerias entre o IFMA com entidades públicas e/ou privadas, tendo em vista a 

solução de problemas advindas do setor produtivo; Gerar, eventualmente, ativos de 

propriedade intelectual, tais como: patentes, registros (software, desenho industrial, 

indicações geográficas, topografia de circuito integrado) ou proteção de cultivares 

 

2. Critérios de participação 

2.1 Para as equipes proponentes: 

i. As equipes poderão ser compostas por até 10 (dez) 

membros, sendo: até 4 (quatro) efetivos, obrigatoriamente 01 (um/a) servidor/a 

como coordenador/a da proposta e até 03 (três) bolsistas, e até 06 (seis) voluntários, 

que poderão ser compostos por alunos e servidores, ambos do IFMA; 

ii. O quantitativo de membros das equipes poderá sofrer alteração nos casos em que 

houver aumento nas demandas das pesquisas surgidas no decorrer da execução da 

proposta; 

iii. A PRPGI sugere que os pesquisadores envolvidos na equipe (alunos e servidores) 

sejam, preferencialmente, de diferentes áreas de atuação. 

2.2 Para o/a discente indicado/a a bolsista do IFMA: 

i. Estar regularmente matriculado/a em curso técnico de nível médio ou superior do 

IFMA; 

ii. Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades de seu curso 

e àquelas relacionadas ao projeto de pesquisa aplicada;  

iii. Ter Currículo Lattes atualizado nos últimos 6 (seis) meses; 

iv. Não receber, durante o período de vigência da bolsa, qualquer outro tipo de auxílio 

e/ou incentivo financeiro de outras instituições de fomento, tanto no Brasil como no 

exterior; 

v. Dispor de 15 (quinze) horas semanais para o desenvolvimento do projeto. 



 

 

2.3 Para o/a coordenador/a da proposta:  

i. Ser servidor/a do IFMA; 

ii. Não estar afastado, cedido ou licenciado, nem com processo de afastamento, 

cessão ou redistribuição em andamento, bem como não se encontrar em qualquer 

outra situação que permita, já à época da inscrição, constar a impossibilidade de 

execução ou o elevado risco de descumprimento dos deveres assumidos dentro do 

prazo de execução do projeto; 

iii. Ter Currículo Lattes vinculado ao IFMA e atualizado nos últimos 6 (seis) meses, 

bem como estar vinculado/a a núcleo/grupo de pesquisa certificado pela Instituição; 

iv. Dispor de carga horária de, no mínimo, 2 (duas) horas/aula semanais para 

desenvolvimento de cada projeto aprovado, orientar, monitorar e avaliar o/a discente 

no período de execução da pesquisa e elaborar os relatórios parcial e final do 

projeto; 

v. Apresentar anuência formal de seu/sua respectivo/a chefe imediato/a, em que 

conste expressamente a disponibilidade em sua carga horária para coordenar o 

projeto a ser submetido; 

vi. Não estar inadimplente junto aos programas lançados pela PRPGI, até a data de 

divulgação do resultado final deste certame;; 

vii. Estar cadastrado/a como avaliador/a no Módulo de Pesquisa do Sistema Unificado 

de Administração Pública (SUAP); 

Parágrafo único: Admitir-se-á a submissão e coordenação por professor/a 

substituto/a ou em cooperação técnica sob a condição de que seu respectivo 

contrato/vínculo com o IFMA se estenda por período superior ao da execução do 

presente Edital. 

2.3 Para o projeto de pesquisa aplicada:  

i. Não ter sido selecionado no âmbito de outro edital do IFMA ou de agências de 

fomentos; 

ii. Seguir a estrutura e as informações que constam no modelo do certame; 

iii. Ter período de execução equivalente ao período de concessão da bolsa.  

2.4 São requisitos da parceria com a(s) entidade(s) pública(s) e/ou privada(s): 



 

 

i. Ter carta de intenção assinada pelo representante legal da entidade interessada na 

parceria no momento da submissão do projeto; 

ii. Ser, preferencialmente, entidade privada, de micro ou pequeno porte, ou pública. 

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS  

i. Os recursos financeiros deste edital são de  auxílio financeiro a estudantes (fonte 

339018) e para auxílio financeiro a pesquisadores (fonte 339020), ambos oriundos 

do orçamento da PRPGI/IFMA; 

ii. Os servidores/coordenadores dos projetos classificados receberão apoio financeiro 

pagos em cota única como taxa de bancada do coordenador, para realização de 

gastos com a execução da pesquisa, exclusivamente com compra de passagens e 

material de consumo e gastos com hospedagem e alimentação, sendo vedada a 

compra de material permanente; 

iii. Além da bolsa, os alunos bolsistas/IFMA poderão receber uma ajuda de custos, 

mediante solicitação com justificativa do coordenador da proposta, pagos em cota 

única, como taxa de bancada do bolsista, para a realização de gastos com a 

execução da pesquisa, tais como: transportes de uma cidade a outra, hospedagem, 

compra de insumos, capacitações e treinamentos, sendo vedada a compra de 

material permanente; 

iv. O servidor/coordenador do projeto de pesquisa aplicada poderá acumular até (03) 

três propostas classificadas neste certame, fomentadas com recursos do IFMA; 

v. Caso o servidor/coordenador ultrapasse o limite do item acima, serão 

contemplados com recursos financeiros oriundos da PRPGI os projetos que 

possuírem maior pontuação; 

vi. Os coordenadores cujas propostas foram aprovadas como excedentes que 

conseguirem recursos junto ao setor privado parceiro poderão executar seus 

projetos, que serão reconhecidos pelo IFMA desde que sigam os regimentos 

internos da PRPGI, bem como o que preconiza a legislação vigente (leis 

13.243/2016, 8.958/1994 e 9.283/2018) e se dará o registro do projeto de pesquisa 

e inovação tecnológica com parceria interinstitucional junto à PRPGI; 

vii. Os coordenadores cujas propostas foram aprovadas como excedentes e 

conseguirem recursos junto à unidade em que estão lotados poderão executar seus 



 

 

projetos, que serão reconhecidos pelo IFMA, desde que estejam de acordo com os 

regimentos internos da PRPGI; 

viii. Os membros dos projetos classificados poderão receber doações de equipamentos, 

recursos financeiros dos parceiros demandantes com a finalidade de pagamento de 

bolsas de P&D, de compra de insumos e para atender outras demandas para a 

execução da pesquisa. Nesse caso, deverão se atentar às legislações e 

regulamentações específicas que tratam de pesquisa aplicada e inovação 

tecnológica, além das regras e requisitos estabelecidos neste edital; 

ix. Os coordenadores de projetos que conseguirem recursos externos ao IFMA 

deverão comunicar via processo protocolado à PRPGI, para que sejam tomadas as 

providências legais, a fim de resguardar a instituição e os pesquisadores 

envolvidos;   

x. As bolsas e auxílios provenientes do orçamento do IFMA concedidos neste 

certame poderão ser suspensos pela PRPGI, a qualquer tempo, caso seja verificado 

que os coordenadores não tenham quitado todas as obrigações relativas aos 

projetos aprovados em certames anteriores; 

4.  Das obrigações do coordenador do projeto 

4.1 Guardar de forma adequada os documentos comprobatórios das aquisições realizadas 

para prestação de contas na finalização dos Projetos conforme orientação do Diretoria de 

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

4.2  Devolver aos cofres da União os recursos não utilizados por meio do pagamento de 

Guia de Recolhimento da União (GRU); 

4.3 Realizar a prestação de contas em até 30 dias após o prazo final para execução 

financeira do recurso recebido, conforme estabelecido no  edital. Caso contrário, o 

proponente ficará impossibilitado de se inscrever em outros editais lançados pela PRPGI, 

somente podendo concorrer novamente após ter sanado a pendência quanto à prestação de 

contas, e também tendo seus nomes colocados na dívida ativa;  

4.4  O coordenador será responsável por solicitar à AGIFMA autorizações quanto a 

mudanças no orçamento, prazos de vigência e demais questões do desenvolvimento da 

proposta, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Tal requerimento deverá ser 

acompanhado da(s) ata(s) de reunião de tomada de decisão da equipe gestora. 



 

 

5. O coordenador da proposta deverá incluir na prestação de contas: 

i) O relatório final de atividades, descrevendo as atividades desenvolvidas e os 

resultados obtidos; 

ii) Documentos fiscais/recibos originais que comprovem os gastos efetuados, em 

nome do coordenador/ bolsista do projeto; 

iii) Em caso de doação de equipamentos pela instituição parceira do projeto, o 

coordenador deve enviar o termo de doação e o número (ou documento que 

comprove) do tombamento pelo IFMA. 

6. As aquisições efetuadas antes do depósito em conta bancária e após data limite 

descrita no Edital (1 ano) não serão aceitas na prestação de contas. 

7. O descumprimento do prazo para prestação de contas implicará impossibilidade de o 

pesquisador se inscrever em outros editais da PRPGI enquanto não forem sanadas as 

pendências. 

8. Em caso de desistência antes do início da execução do projeto ou de não serem 

sanadas as eventuais pendências em prestação de contas, o pesquisador deverá devolver 

toda a quantia destinada ao projeto. 

9. Em caso de cancelamento do projeto, o pesquisador deverá devolver somente o valor 

não utilizado através de GRU, e serão interrompidos os pagamentos das bolsas antes 

pagas mensalmente. 

10. O pesquisador somente se eximirá de sua responsabilidade perante a PRPGI e o 

IFMA após a apresentação e aprovação da respectiva prestação de contas. 

11. Os processos de prestação de conta serão avaliados pela Comissão de Prestação de 

Contas criado por portaria pela PRPGI ou pelos NPPGIs/DPPGIs responsáveis pelo 

Edital para emissão de parecer de APROVAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REPROVAÇÃO  e 

as devidas Notificações dos pesquisadores. 

12. Após atendimento de todos os itens obrigatórios para a prestação de contas os 

processos serão finalizados via SUAP pelo supervisor do Edital. 



 

 

DÚVIDAS FREQUENTES E RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 

 

 
1. Como devo apresentar os documentos comprobatórios? 

A documentação referente à prestação de contas não deverá ser entregue encadernada. 

Os documentos devem estar com informações legíveis, claras e completas. Não serão 

aceitos documentos rasurados, com borrões, caracteres ilegíveis, com datas anteriores 

ou posteriores ao prazo de aplicação dos recursos e notas fiscais com prazo de validade 

vencido. 

Sugere-se que, além dos documentos originais, o coordenador do projeto inclua suas 

cópias em anexo na prestação de contas, uma vez que alguns deles podem ter sido 

emitidos em papel termo sensível, cujas informações impressas se deterioram com o 

tempo. 

 
 

2. Como proceder em gastos no exterior? 

Para despesas realizadas fora do país, em moeda estrangeira, as mesmas deverão ser 

comprovadas mediante documentos originais fiscais ou equivalentes, devendo as 

faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem 

emitidos em nome do executor. 

O comprovante de aquisição de dólares ou qualquer outra moeda estrangeira, por si só, 

não é suficiente para a prestação de contas, devendo ser acompanhado dos documentos 

fiscais e demais comprovantes de gastos. 

Caso haja aquisição de bens patrimoniais por meio de importação via instituição, o 

coordenador do projeto deverá apresentar, quando da prestação de contas: fatura 

comercial (invoice); comprovantes do pagamento; declaração de importação; declaração 

de desembaraço aduaneiro e contrato de câmbio. 

Para os bens adquiridos no exterior pelo servidor através de cartão de crédito, 

apresentar: fotocópia do extrato do cartão de crédito; commercial invoice original, 

quitada pelo emitente; comprovante original de outras despesas, emitido  pela 

companhia responsável pelo transporte internacional ou pela Receita Federal e 

informação do coordenador do projeto, mencionando o nome da pessoa que trouxe a 

mercadoria (somente para embarque como bagagem acompanhada).



 

 

As viagens previstas no projeto deverão ser comprovadas mediante a apresentação de: 

cartões de embarque, em casos de passagens aéreas, e apresentação de bilhetes, para 

viagens terrestres, fluviais ou marítimas. A realização de pagamento de passagens e 

diárias a terceiros deverá ocorrer mediante a apresentação de notas fiscais de hotéis, 

caso em que as diárias aos participantes de eventos poderão ser pagas diretamente ao 

estabelecimento hoteleiro, que fornecerá nota fiscal com a relação dos usuários, bem 

como a apresentação dos bilhetes aéreos, terrestres, fluviais ou marítimos. 

 

3. Como o IFMA procede na fiscalização da aplicação de seus recursos? 

Os servidores, diante da não apresentação ou não aprovação de prestação de contas, 

estarão impedidos de participarem de programas lançados pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI) enquanto não forem sanadas as 

pendências. 

É reservado ao IFMA o direito de acompanhar e avaliar a execução física, técnica e 

financeira de projetos fomentados pela Instituição. O IFMA poderá solicitar 

informações acerca do uso dos recursos por até 5 (cinco) anos contados da data da 

aprovação da prestação de contas. 

No caso de detecção de irregularidades na execução do projeto, o prazo para a 

regularização é de 30 (dias), oportunizando a defesa e/ou apresentação dos documentos 

necessários. 

Constatada fraude em qualquer documento apresentado pelo beneficiário, as medidas 

cíveis e penais, além das administrativas, serão prontamente tomadas por este Instituto 

Federal. Os recursos repassados deverão ser integral e imediatamente ressarcidos pelo 

beneficiário. 

 
 

4. Como efetuar a devolução de valores não utilizados? 

A devolução se dará através de Guia de Recolhimento da União e poderá ser solicitada a 

sua geração no DEOF/PROPLADI, na própria PRPGI ou ser gerada pelo próprio 

servidor, guiando-se pelas instruções abaixo: 

a) Acessar o endereço eletrônico http://tesouro.fazenda.gov.br/pt/gru e clicar no botão 

http://tesouro.fazenda.gov.br/pt/gru
http://tesouro.fazenda.gov.br/pt/gru


 

 

“Impressão de GRU”.



 

 

b) Preencher 158128 no campo para UG (Unidade Gestora), selecionar a gestão 26408, 

referente ao IFMA, e utilizar o código de recolhimento, identificando o que estará sendo 

devolvido à Conta Única da União (código 68888-6 para valores repassados pelo IFMA, 

a serem devolvidos no mesmo exercício da concessão; 18870-0, para valores repassados 

a servidores, a serem devolvidos em exercício seguinte ao da concessão; 18806-9, para 

valores repassados a discentes a serem devolvidos em exercício posterior ao da 

concessão); 

c) Clique em “Avançar” e preencha os campos Competência: mês e ano; Vencimento: 

mês e ano; CPF (do solicitante); Nome; Valor; Valor total; 

d) Selecione uma opção de geração: Baixar PDF, possibilitando a impressão para 

posterior pagamento. 

 

5. Como anexar a Prestação de Contas no SUAP? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


