
IUS-AMÉRICA

CHAMADA DE PROPOSTAS - N.º 001/2016

REDES TEMÁTICAS NAS ÁREAS DAS ENGENHARIAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E EDUCAÇÃO

Edital n.º 001/2016

A coordenação geral das IUS da América torna pública a presente chamada para seleção de
propostas a serem apoiadas financeiramente e que visem ao estabelecimento ou ao fortalecimento de
redes temáticas entre IUS da América nas áreas das engenharias, tecnologia da informação, ciências
agrárias ou educação. A proposta deverá contemplar atividades de pesquisa científica, desenvolvimento
tecnológico ou extensão universitária a serem executadas em um período máximo de 2 (dois) anos. 

1. SUBMISSÃO

Os interessados deverão submeter os documentos listados na Seção 2 para o endereço de e-mail
propp@ucdb.br  até às 23:59 (Horário de Brasília) da data indicada no calendário apresentado na Se-
ção 7. Propostas enviadas após essa data não serão analisadas. 

2. DOCUMENTOS

Os seguintes documentos devem ser submetidos eletronicamente: 

1. Projeto de pesquisa, desenvolvimento ou extensão com, no máximo, 10 páginas contendo os se-
guintes elementos: (1) contextualização e justificativa; (2) fundamentação teórica resumida; (3)
objetivos gerais e específicos; (4) metodologia, incluindo estratégias para garantir o estabeleci-
mento de uma rede temática; (5) cronograma de atividades e equipe; (6) resultados esperados;
(7) orçamento; (8) recursos que serão disponibilizados para a realização do projeto; e (9) refe-
rências bibliográficas.

2. Currículo resumido de, no máximo, 1 página para cada membro da equipe do projeto.

3. Carta assinada pelo dirigente máximo de cada IUS atestando o interesse na execução do proje-
to, caso seja ele aprovado.

3. REQUISITOS 

1. O coordenador da proposta deverá ter o título de doutor e possuir vínculo empregatício de,
no mínimo, um ano com uma das IUS listadas no site http://iusamerica.weebly.com

2. A proposta deverá envolver, no mínimo, 3 (três) IUS com sede na América, cada uma com,
no mínimo, dois membros do seu corpo docente ou administrativo inserido na equipe que execu-
tará a proposta
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3. O orçamento das propostas deverá incluir a previsão de investimentos de US$ 2.000,00 (dois
mil dólares), no mínimo, por parte de cada IUS participante, como forma de contrapartida aos re-
cursos advindos desta chamada. 

4. RECURSOS FINANCEIROS

As propostas aprovadas serão financiadas, através desta chamada, com recursos no valor global de
US$ 20.000,00 (vinte mil  dólares) provenientes de doação da Universidade Católica Dom Bosco de
Campo Grande, Brasil, a serem administrados pela Fundação Tuiuiú (Campo Grande, MS). Cada pro-
posta poderá solicitar, através deste edital, o valor máximo de US$ 10.000,00 (dez mil dólares) para
despesas estritamente relacionadas com o objetivo da proposta.

5. AVALIAÇÃO

A avaliação se dará em 3 fases, abaixo discriminadas:

Fase 1 – Enquadramento:  avaliação realizada pela comissão de acompanhamento do Âmbito 5 do
Programa Comum IV, aqui denominada CAA5, para determinar se as propostas atendem aos requisitos
do edital. Apenas as propostas enquadradas seguem para a Fase 2.

Fase 2 – Mérito técnico-científico: avaliação do mérito técnico-científico por consultores ad hoc exter-
nos às IUS e com grande experiência na coordenação de projetos acadêmicos. Cada proposta receberá
uma nota de 0 a 10 tendo como base os indicadores definidos na tabela abaixo. Propostas com nota
abaixo de 7 serão reprovadas e não passarão para a Fase 3. Na tabela abaixo, estão os critérios e os
pesos a serem utilizados na análise de mérito técnico-científico

Indicador Peso

Mérito e relevância científica, tecnológica, social e/ou de inovação para as regiões envolvi-
das

3,0

Foco, clareza e consistência quanto aos objetivos gerais e específicos
2,0

Coerência textual, fundamentação teórica e metodológica consistentes
2,0

Coerência, adequação e exequibilidade da proposta em relação ao cronograma, orçamento
e aos objetivos e resultados propostos

2,0

Experiência e adequação da equipe em relação aos objetivos e metodologia proposta
1,0

Fase 3 – Relevância para as IUS: avaliação da relevância para as IUS pelo grupo coordenador das
IUS-América, que atribuirá a cada projeto uma nota de 0 a 10 referente a essa relevância. Propostas
com nota de relevância abaixo de 7 serão reprovadas na Fase 3. A nota final utilizada para classificar as
propostas será a média aritmética das notas das Fases 2 e 3.  As duas propostas mais bem classifica-
das serão aprovadas em definitivo.
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6. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

3. O coordenador da proposta será o responsável pela gestão dos recursos aprovados e pela pres-
tação de contas parcial, após um ano da execução do projeto, e final, até dois meses após o tér-
mino da execução. 

4. Na prestação de contas, deverão ser apresentados os resultados alcançados, cópias digitaliza-
das dos comprovantes das despesas realizadas e justificativas para eventuais modificações rea-
lizadas em relação à proposta original.

5. A prestação de contas será analisada pela CAA5 e pela Fundação Tuiuiú, com auxílio de consul-
tores ad-hoc.

6. Os membros da equipe que tiverem sua prestação de contas reprovada não poderão participar
de novos editais no âmbito das IUS-América por um período de 4 anos.

7. CALENDÁRIO

FASE/EVENTO DATA

Submissão das propostas De 18 de março de 2016 até 18 de abril de
2016

Divulgação dos resultados Até 28 de junho de 2016
Liberação dos recursos agosto de 2016

Prestação de contas parcial agosto de 2017
Prestação de contas final agosto de 2018

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Os produtos gerados a partir deste projeto, como artigos científicos, livros, patentes, entre ou-
tros, deverão mencionar o apoio financeiro recebido através das IUS-América, Fundação Tuiuiú
e UCDB.

2. Como critério de desempate na classificação das propostas, será utilizado o maior tempo de vín-
culo do coordenador da proposta com a sua IUS de origem.

3. Para solicitar alterações na lista de cursos, unidades e pesquisadores disponíveis no site das
IUS-América basta enviar e-mail para propp@ucdb.br indicando quais as alterações deverão ser
realizadas

4. Os casos omissos neste edital serão decididos pela CAA5.

Pe. Marcos Sandrini
Coordenador das IUS-América
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