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EDITAL INTERNO  CoPPEx Nº 02/2015

EDITAL PARA PRORROGAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA EM
EXECUÇÃO PARA RENOVAÇÃO DAS HORAS DE PESQUISA

A Coordenação de Pesquisa integrante da CoPPEx da FAHESA/ITPAC

(Faculdade de Ciências Humanas Econômicas e da Saúde de Araguaína/Instituto

Tocantinense Presidente Antônio Carlos), no uso de suas atribuições, torna público o
processo para prorrogação de projetos de pesquisa já aprovados e em execução,

com vigência até 30/06/2016 com o propósito de renovar as horas de pesquisa já

contratadas, com vistas à ampliação de objetivos ou a finalização da pesquisa.

1. Objetivos
Propiciar condições para viabilizar as atividades de pesquisa científica já aprovadas,

mediante a prorrogação de projetos de pesquisa que demandem, justificadamente, um

prazo maior para a sua finalização.

2. Cronograma
▪ Lançamento do Edital: 23/11/2015
▪ Recebimento de propostas até: 11/12/2015
▪ Análise e julgamento final das propostas: 17/12/2015
▪ Início do novo período das atividades de pesquisa: primeiro semestre de 2016

3. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DOS PROJETOS

 Objetivos previstos que foram realizados: como foram atingidos, indicadores de

metas atingidas, publicações submetidas, publicações aprovadas, cronograma, etc;

 Objetivos previstos que não foram realizados: porque não foram realizados,

indicadores de metas não atingidas, justificativas, implicações, etc;

 Objetivos a serem realizados: alterações nos objetivos existentes, novos objetivos de
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pesquisa que se mostraram pertinentes, indicadores de metas a realizar, publicações

pendentes, expectativa de conclusão do projeto, etc;

 Readequações necessárias no projeto inicial: orçamento, equipe, cronograma,

Recursos financeiros.

4. Prazo para Execução do Projeto
O período total para execução de cada projeto, incluindo as prorrogações, será de, no

máximo, 5 (cinco) meses. Todas as propostas deverão ter prazo de vigência com término

previsto para o final do semestre 2016/01.

5. Apresentação das Propostas de Pesquisa
Os interessados deverão apresentar seus projetos de acordo com as orientações contidas

no site da CoPPEx, Aba “Pesquisa”, opção Modelo de Projeto de Prorrogação de
Pesquisa. O arquivo do projeto deve se entregue impresso na Coordenação de Pesquisa

– CoPPEx até o dia 11/12/2015 as 18hs.

5.1. As propostas de prorrogação deverão prever a participação de até 2 (dois) Bolsistas

de Iniciação Científica da FAHESA/ITPAC para atuar nas atividades de pesquisa do

projeto, sob a orientação do professor pesquisador.

5.2. O orçamento operacional do projeto deve considerar os valores de no máximo

R$ 500,00, informando um Cronograma Orçamentário com os produtos que serão

utilizados.

6. Etapas de análise e julgamento dos projetos de pesquisa (documentos
em anexo – Critérios e Fluxo de Avaliação):

6.1. Análise de documentos e preenchimento do projeto: a CoPPEx irá avaliar o

preenchimento de todos os campos do formulário de projeto, bem como o

atendimento aos pré-requisitos exigidos neste edital.

6.2 Dos proponentes e colaboradores: somente em caso de alteração da equipe

será considerado a produção científica qualificada e cadastrada na Plataforma

Lattes CNPq.

6.3 A etapa da análise de mérito referente à justificativa apresentada é realizada

pelo Conselho de Pesquisa da IES.

6.4. Análise da infraestrutura disponível: realizada pelo Instituto Acadêmico,

responsável pela área do conhecimento do projeto e pela disponibilização dos

recursos de infraestrutura e de material de consumo.
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6.5. Etapa final de avaliação: a Coordenação de Pesquisa e a Diretoria Geral que

analisa todos os pareceres precedentes e considera a disponibilidade de recursos

na IES.

Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Coordenação de Pesquisa –

CoPPEx.

Araguaína, 23 de novembro de 2015.

Prof. Me. Márcia Maria Savoine
Coordenadora de Pesquisa


