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Ministério da Educação
Universidade Federal do Pampa

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

CHAMADA INTERNA PROPPI Nº 04/2020

Participação na Chamada CNPq Nº 12/2020

Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação MAI/DAI

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) da UNIPAMPA selecionará propostas, na forma de pré-projetos, que poderão
compor o projeto ins�tucional no âmbito da Chamada CNPq Nº 12/2020 Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação
MAI/DAI em 15/05/2020 e disponível em
h�p://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?
p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9602&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id
1530-6872

 

 

 

1. OBJETO

Apoiar propostas de Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) que demonstrem capacidade para a execução do Programa MAI/DAI – Mestrado e
Doutorado Acadêmico para Inovação, conforme definido nessa Chamada.

1.1 São objetivos dessa Chamada:

a) contribuir para a formação de recursos humanos em nível de graduação e pós-graduação para a pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação;

b) fomentar projetos inovadores que apresentem risco tecnológico, por meio da pesquisa acadêmica;

c) estimular a criação de redes de parcerias entre ICTs e empresas para a execução de projetos de pesquisa e de tecnologia inovadoras;

d) auxiliar as empresas no desenvolvimento ou na melhoria de produtos, processos e serviços que favoreçam o avanço de setores econômicos estratégicos;

e) promover ações de educação, popularização e/ou divulgação científica para diferentes tipos de público, alcançando amplos setores da sociedade, em articulação
com especialistas, grupos e instituições que atuam nas áreas de educação formal e não formal (por exemplo: escolas, núcleos de extensão, museus, centros de
ciências, zoológicos, jardins botânicos, aquários,  centros de visitantes de unidades de conservação e organizações não governamentais).

 

1.2 Os projetos deverão apresentar aderência a, no mínimo, uma das Áreas de Tecnologias Prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC), conforme estabelecido na Portaria MCTIC nº 1.122/2020, com o texto alterado pela Portaria MCTIC nº 1.329/2020
(https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/portarias/Portaria_MCTIC_n_1122_de_19032020.html).

Essa aderência deve ser explicitamente apresentada no texto do Plano de Trabalho submetido, conforme item 5.1 do Anexo I. Áreas de Tecnologias Prioritárias do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC):

- Tecnologias Estratégicas, nos seguintes setores: Espacial; Nuclear; Cibernética; e Segurança Pública e de Fronteira.

- Tecnologias Habilitadoras, nos seguintes setores: Inteligência Artificial; Internet das Coisas; Materiais Avançados; Biotecnologia; e Nanotecnologia. 

- Tecnologias de Produção, nos seguintes setores: Indústria; Agronegócio; Comunicações; Infraestrutura; e Serviços. 

- Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável, nos seguintes setores: Cidades Inteligentes e Sustentáveis; Energias Renováveis; Bioeconomia; Tratamento e
Reciclagem de Resíduos Sólidos; Tratamento de Poluição; Monitoramento, prevenção e recuperação de desastres naturais e ambientais; e Preservação Ambiental. 

- Tecnologias para Qualidade de Vida, nos seguintes setores: Saúde; Saneamento Básico; Segurança Hídrica; e Tecnologias Assistivas.

São também considerados prioritários, diante de sua característica essencial e transversal, os projetos de pesquisa básica, humanidades e ciências sociais que
contribuam, em algum grau, para o desenvolvimento das Áreas de Tecnologias Prioritárias do MCTIC e, portanto, são considerados compatíveis com o requisito de
aderência solicitado.

 

1.3 REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO

1.3.1. São elegíveis as propostas que visem projetos de interação Universidade-Empresa, que gerem produtos ou processos inovadores por meio de dissertações de
mestrado e teses de doutorado e atendam as áreas de tecnologias prioritárias conforme item 3.2 da Chamada n⁰ 12/2020 – MAI/DAICNPq.

 

1.4 QUANTO AO(À) PROPONENTE:

1.4.1. Possuir experiência compatível com a função de orientador(a) e formador(a) de recursos humanos nos Programas Stricto Sensu;

1.4.2. Possuir currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para submissão da proposta;

1.4.3. Atuar como docente permanente de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNIPAMPA reconhecido pela CAPES;

1.4.4. Possuir preferencialmente experiência no desenvolvimento de projetos de desenvolvimento tecnológico;
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1.5. QUANTO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO(A) PROPONENTE:

1.5.1. Estar preferencialmente vinculado a pelo menos uma das áreas ditas prioritárias pelo MCTIC, de acordo com o item 3.2 da Chamada 12/2020 do CNPq.

 

1.6. QUANTO AO PROJETO:

1.6.1. Os projetos deverão apresentar aderência a, no mínimo, uma das Áreas de Tecnologias Prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC), conforme item 3.2 da Chamada 12/2020 do CNPq;

1.6.2. Os projetos deverão ter uma empresa parceira conforme o item 3.5 para desenvolvimento do projeto.

 

1.7. QUANTO À EMPRESA PARCEIRA:

1.7.1. Possuir preferencialmente experiência com projetos de P,D&I nos últimos 2 anos;

1.7.2. Emitir declaração assinada de Concordância da Empresa (modelo vide Chamada 12/2020 CNPq) para ser envida junto a proposta;

1.8. Ambos, pesquisador(a) proponente e empresa devem comprometer-se ao cumprimento das diretrizes e obrigações da Chamada 12/2020 – MAI/DAI-
CNPq.

 

OBS.: Esta Chamada Interna segue a Chamada CNPq Nº12/2020 Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação MAI/DAI

 

2. CRONOGRAMA

 

2.1 Cronograma da Chamada CNPq Nº 12/2020

 

FASES DATA

Lançamento da Chamada no Diário Oficial da União e na página do CNPq 15/05/2020

Prazo para impugnação da Chamada 25/05/2020

Data limite para submissão das propostas 10/07/2020

Julgamento 20/07/2020

Divulgação do resultado preliminar do julgamento no Diário Oficial da União, por extrato, e na página do CNPq na internet 07/08/2020

Prazo final para interposição de recurso administrativo 17/08/2020

Divulgação da decisão no Diário Oficial da União, por extrato, e na página do CNPq na internet 28/08/2020

Inicio da vigência do Programa MAI/DAI 31/08/2020

Prazo final para implementação das bolsas 31/03/2021

 

2.2 Cronograma da Chamada Interna

 

FASES DATA

Encaminhamento de Memorando assinada pelo Coordenador do Programa de Pós Graduação (PPG) para o e- mail:
posgraduacao@unipampa.edu.br, demostrando interesse em participar da Chamada Interna Até 22/06/2020,  17h

Confirmação do recebimento do Memorando Até 24/06/2020

Encaminhamento, para o e-mail posgraduacao@unipampa.edu.br da relação de propostas, com base na Chamada CNPq Nº12/2020
Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação MAI/DAI, que irão compor Projeto Institucional Até 03/07/2020, 12h
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Submissão da proposta institucional ao CNPq (PROPPI) Até 10/07/2020

 

 

3.  ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DOS PRÉ-PROJETOS

 

3.1 Os itens de cada proposta deverão atender os ANEXOS:

I – Modelo Estruturado para Apresentação do Plano de Trabalho; e

II – Carta de Concordância da Empresa Parceira.

Disponível em:

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?
p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9602&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1530-6872

 

 

4.  DESPESAS APOIÁVEIS

 

4.1 No âmbito da Chamada CNPq Nº 12/2020 Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação MAI/DAI poderão ser apoiadas :

4.1.1 Bolsas

4.1.1.1 Serão concedidas bolsas nas modalidades Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI), Mestrado (GM) e/ou Doutorado(GD).

4.1.1.2 Cada proposta deverá solicitar:

a. uma a dez bolsas de Mestrado (GM, 24 meses) e/ou

b. uma a dez bolsas de Doutorado (GD, 48 meses) e

c. bolsas de Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI, 12 meses), conforme itens 4.1.1.3 e 4.1.1.4

4.1.1.3 Para cada bolsa de Mestrado (GM), deverá ser solicitada, obrigatoriamente, uma ou duas bolsas de Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI).

4.1.1.4 Para cada bolsa de Doutorado (GD), deverá ser solicitada, obrigatoriamente, de uma a quatro bolsas de Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI).

4.1.1.5 Não poderá ser solicitada apenas bolsa de Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI).

4.1.1.6 O não atendimento aos itens 4.1.1.3 e 4.1.1.4 acarretará em corte no número de bolsas de mestrado e/ou doutorado solicitadas.

4.1.1.7 A implementação das bolsas deverá ser realizada dentro dos prazos e critérios estipulados para a(s) modalidade(s) indicada(s) nos termos da RN-015/2010 e
Resolução-007/2020.

4.1.1.8 A duração das bolsas não poderá ultrapassar o prazo de execução do projeto.

4.1.1.9 As bolsas não poderão ser utilizadas para pagamento de prestação de serviços, uma vez que esta utilização estaria em desacordo com a finalidade das bolsas
do CNPq.

4.1.1.10 Todas as bolsas de mestrado e doutorado solicitadas deverão ter comprovado o apoio da empresa parceira, com a respectiva contrapartida mínima, descrita
no item 5.

4.1.1.11 Não serão realizados pagamentos de taxas escolares às instituições privadas no âmbito do Programa MAI/DAI. Tais pagamentos deverão ser contabilizados
como contrapartida das ICTs participantes.

4.1.1.12 As bolsas poderão ser suplementadas pela ICT e/ou empresa, desde que a suplementação não caracterize remuneração proveniente de vínculo empregatício
ou funcional.

 

 4.2  São vedadas despesas com:

a. certificados, ornamentação, coquetel, alimentação, shows ou manifestações artísticas de qualquer natureza;

b. despesas de rotina, como contas de luz, água e telefone, entendidas como despesas de contrapartida obrigatória da instituição de execução do projeto;

c. despesas de correios e reprografia, salvo se relacionadas diretamente com a execução do projeto de pesquisa;

d. pagamento de taxas de administração, de gerência, a qualquer título;

e. obras civis (ressalvadas as obras com instalações e adaptações necessárias ao adequado funcionamento de equipamentos, as quais deverão ser justificadas no
orçamento detalhado da proposta), entendidas como de contrapartida obrigatória da instituição de execução do projeto;

f. aquisição de veículos automotores, locação de veículos automotores e despesas com combustíveis de qualquer natureza

g. pagamento de salários ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo ou quaisquer outras vantagens para pessoal de instituições públicas
(federal, estadual e municipal);

h.pagamento de serviços de terceiros a agente público da ativa por serviços prestados, à conta de quaisquer fontes de recursos; e 
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i. pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de
sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados.

 

4.3 As demais despesas serão de responsabilidade do proponente e da instituição de execução do projeto, respondendo cada um por seus respectivos atos.

4.4 Para contratação ou aquisição de bens e serviços deverá ser observada a RN 008/2018, que dispõe sobre a utilização de recursos e prestação de contas.

4.5 O CNPq não responderá pela suplementação de recursos para fazer frente a despesas decorrentes de quaisquer fatores externos ao seu controle, como flutuação
cambial.

 

 

5. CONTRAPARTIDA

 

5.1 Para cada bolsa de mestrado/doutorado concedida, será exigida uma contrapartida mínima da Empresa Parceira, conforme condições a seguir:

a. para cada bolsa de mestrado concedida, será exigida uma contrapartida mínima da Empresa Parceira no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em uma ou mais
parcelas, conforme negociação entre a ICT e a Empresa Parceira;

b. para cada bolsa de doutorado concedida, será exigida uma contrapartida mínima da Empresa Parceira no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em uma ou
mais parcelas, conforme negociação entre a ICT e a Empresa Parceira;

c. Não será exigida contrapartida para as bolsas ITI concedidas.

 

5.2 O recurso de contrapartida poderá ser disponibilizado das seguintes formas:

5.2.1 financeira: o valor deverá ser repassado à ICT ou à Fundação de Apoio indicada pela ICT, para custear despesas diretamente relacionadas à proposta.

5.2.2 econômica: equipamento(s) e demais materiais permanentes e/ou despesas de custeio efetivamente necessários para a execução da proposta. Os equipamentos e
demais materiais permanentes poderão ser incorporados, desde sua aquisição, ao patrimônio da ICT.

5.2.3 No caso de contrapartida financeira, eventuais despesas relativas à taxa de administração exigida pela Fundação de Apoio deverão ser previamente acordadas
junto à Instituição Executora, observado o disposto no Art. 74 do Decreto n. 9.283/18, e não poderão ser contabilizadas como parte do valor mínimo de
contrapartida.

5.2.4 No caso de contrapartida econômica, a proposta deverá trazer a mensuração de tal contrapartida, conforme item 5.1 do Anexo I – Modelo Estruturado para
Apresentação do Plano de Trabalho.

 

5.3 Não serão aceitos como contrapartida econômica valores em homem-hora.

 

5.4 O representante legal de cada Empresa Parceira deverá preencher e assinar o Anexo II – Carta de Concordância da Empresa Parceira.

5.5 O coordenador deverá manter sob a sua guarda a documentação comprobatória da contrapartida da Empresa Parceira, podendo ser complementada com
documentos declaratórios que comprovem o aporte de recursos. A documentação deverá ser anexada à Prestação de Contas, caso seja solicitada pelo CNPq.

 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 A proposta será analisada u�lizando os critérios expressos na Chamada CNPq Nº12/2020 Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação
MAI/DAI

6.2 Os casos omissos deverão ser encaminhados via e-mail da PROPPI (posgraduacao@unipampa.edu.br) para a apreciação e deliberação da mesma
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Bagé, 12 de junho de 2020.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por FABIO GALLAS LEIVAS, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 12/06/2020, às 16:55, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0308913 e o código CRC F76B2465.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

