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EDITAL 0902/ 2016 
Plano de Incentivo à Pesquisa (PIPEq) 

 Capacitação Docente (CDR-PUCSP)  
 
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação da PUCSP torna público, por meio do presente Edital, processo de 
seleção para Capacitação Docente - Doutorado, com vigência em 2016. 
 
1. Finalidade 
Apoiar a capacitação dos docentes da universidade que não têm a titulação de doutor. 
Incrementar a qualidade de ensino pela capacitação de seu quadro docente. 
Incrementar e apoiar a pesquisa científica e tecnológica realizada na universidade por meio da 
qualificação de seus docentes como pesquisadores. 
 
2.  Inscrição 
A inscrição deverá ser feita pelo professor solicitante na plataforma “Fluig”, disponibilizada no site 
institucional, por meio do link http://fluig.pucsp.br, no período de 20 de abril de 2016 a 02 de maio 
2016. 
Não serão aceitas as inscrições de professores que não tenham preenchido a ficha de inscrição 
completamente, ou seja, com todos os dados solicitados. 
 
3. Disponibilidade de Cotas 
Oito (8) auxílios. 
 
4. Valor do Auxílio 
O valor do auxílio será de até R$ 12.000,00. 
Os auxílios concedidos serão pagos em três parcelas. 
As duas primeiras parcelas serão pagas bimestralmente e a última quando do depósito da tese pelo 
professor solicitante. 
 
5. Critérios de Seleção 
a) O presente Edital apoiará a capacitação de docentes para execução de tese de doutorado;  
b) O professor solicitante deverá ser portador do título de mestre com contrato na PUCSP por tempo 
indeterminado e com pelo menos 30 horas contratuais no semestre da solicitação. 
c) O professor que solicita apoio para execução de tese de doutorado deverá ter previsão de depósito 
de tese não menor que seis meses e não superior a 12 meses. 
d) O professor que solicita apoio para execução de tese de doutorado deverá estar matriculado 
regularmente em Programa de Doutorado reconhecido pela CAPES. 
e) O professor que solicita apoio para execução de tese de doutorado deve ter histórico escolar de 
excelência no doutorado. 
 
6. Critérios de Prioridade de Seleção 
As inscrições serão avaliadas segundo os critérios de seleção estabelecidos neste Edital, observados 
também: 
- o currículo LATTES do professor; a avaliação do programa de pós-graduação em que está matriculado; 
o histórico escolar do professor solicitante no doutorado; o mérito do projeto de tese e o número de 
auxílios concedidos à unidade na modalidade. 
 
 
 

http://fluig.pucsp.br/
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7. Documentação  
O proponente deve selecionar o presente Edital na plataforma “Fluig” http://fluig.pucsp.br e deve 
preencher o Formulário de Inscrição com os dados solicitados:  
a) sua identificação (nome, número de inscrição na PUCSP, departamento, faculdade) e endereço 
LATTES; 
b) identificação clara do projeto de doutorado, a saber: título do projeto, programa de pós-graduação/ 
instituição, nome do orientador, semestre e ano da primeira matrícula no curso de doutorado, agência 
financiadora (se houver), período de execução previsto para o projeto, data prevista do depósito da 
tese, resumo do projeto (até 3.000 caracteres), palavras-chave (até 5): 
Deverão ser anexadas ao Formulário de Inscrição a seguinte documentação e informações:  
a) declaração de inscrição assinada e escaneada (ver Anexo 1); 
b) histórico escolar do solicitante no Programa de Doutorado; 
c) projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido (até 20 páginas em espaço 1,5);  
d) declaração do orientador, informando a previsão de depósito da tese e sua recomendação acerca 
da solicitação; 
e) recomendação do Departamento do professor e aprovação pelo Conselho da Faculdade da 
solicitação do auxílio. 
 
8. Procedimento de avaliação e de concessão 
As solicitações serão recebidas no âmbito da Pró-reitoria de Pós-Graduação, apenas por meio da 
plataforma “Fluig”. 
Só serão recebidas e aceitas as inscrições nos termos e nos prazos estabelecidos no presente Edital. 
A Pró-reitoria informará, por meio apenas do e-mail institucional do docente (xxxx@pucp.br), a 
aceitação de sua inscrição no prazo de sete dias úteis a contar da data de sua inscrição. 
 As inscrições não aceitas tecnicamente (com documentação/ informação incompleta ou inadequada 
ou, ainda, que não preencham os requisitos) serão devolvidas aos respectivos inscritos. 
Uma vez aceitas as inscrições, as respectivas propostas serão encaminhadas ao Conselho Técnico 
associado ao PIPEq, para apreciação e validação e, quando necessário, o Conselho poderá designar um 
parecerista para avaliação prévia das propostas. 
As propostas com encaminhamento de mérito positivo por parte do parecerista serão analisadas pelo 
Conselho Técnico. 
Em caso de haver propostas em número maior que os recursos alocados ou disponíveis, o Conselho 
Técnico proporá uma classificação de prioridades em consonância com o disposto no presente Edital. 
O resultado final da avaliação será informado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, por meio apenas do 
e-mail institucional do proponente (xxxx@pucsp.br), no prazo previsto de 45 (quarenta e cinco) dias a 
contar da data da aceitação de sua inscrição. 
Em caso de concessão do auxílio, o professor solicitante receberá informações acerca do montante de 
recursos alocados, do cronograma de liberação de auxílio e dos prazos para prestação de contas. 
Os auxílios concedidos serão pagos em prazos coerentes com a previsão orçamentária e as condições 
de aprovação das solicitações. 
 
9. Prestação de contas 
No ato de liberação de recursos, o professor solicitante assinará um termo que atesta o recebimento 
do auxílio e seu compromisso de prestar contas, nos moldes previstos neste Edital e na plataforma 
“Fluig”. 
A prestação de contas deverá ser feita por meio da plataforma “Fluig” e todos os comprovantes 
solicitados deverão ser anexados.  

http://fluig.pucsp.br/
mailto:xxxx@pucp.br
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Para efeito de comprovação acadêmica, o professor solicitante compromete-se a enviar um exemplar 
da tese de doutorado bem como cópia da ata de defesa pública.  
 
Uma vez feita a prestação de contas, ela será avaliada no âmbito acadêmico e financeiro.  
Os relatórios aprovados receberão um “recibo de quitação”. 
Em caso de pendências, solicitar-se-ão ao beneficiário as complementações julgadas necessárias. 
Ficará impedido de submeter nova solicitação o professor que não prestar contas de auxílios 
anteriores. 
 
10. Reconsideração 
Da decisão de indeferimento da concessão do auxílio, caberá pedido de reconsideração ao Conselho 
Técnico no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação do indeferimento. 
O Conselho Técnico deverá apreciar o pedido e intimar o professor solicitante acerca do resultado, por 
meio apenas de seu e-mail institucional (xxxx@pucsp.br), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a 
contar da data do protocolo do pedido de reconsideração.  
 
 

 
 

São Paulo,22 de março de 2016. 
 

 
 

Maria Amalia Pie Abib Andery 
Pró-Reitora de Pós-Graduação  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
 
 
 



 

                  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

             PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

  
 

Rua Monte Alegre, 984 - Perdizes – São Paulo-SP – CEP 05014-901 
Fone: (11) 3670-8000  

 

Anexo 1  
Edital Plano de Incentivo à Pesquisa (PIPEq) 
Capacitação Docente (CDR-PUCSP) – 2016 

 
 

Declaração de inscrição 

 

 

Eu (nome e número de inscrição na PUCSP) ________________________________ , professor (a) 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, submeto a solicitação de auxílio para 

desenvolvimento do projeto de pesquisa de doutorado (título do projeto) 

___________________________ , nos termos do Edital Plano de Incentivo à Pesquisa (PIPEq) - 

Capacitação Docente de doutorado (CDR-PUCSP) – 2016. 

 
 

___________________________________  ___________________________________ 

                     Local e data       Assinatura 
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