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EDITAL 9102/2020 
 
A Reitoria da PUCSP torna público, por meio do presente edital, processo de seleção para Pesquisa 
de Demanda Institucional, com vigência em 2020 e 2021.  
 
1. Finalidade 
Apoiar a pesquisa científica e acadêmica qualificada e comprometida com temas de interesse para a 
instituição, por meio da aquisição de equipamentos e materiais e do pagamento de serviços de 
terceiros para pesquisa de docentes da PUCSP constituídos como esforços de pesquisa 
compartilhados, que tenham, preferencialmente, a participação de docentes de diferentes unidades 
(departamentos, quando houver; cursos de graduação; programas de pós-graduação ou faculdades), 
caracterizando trabalho multidisciplinar. 
Apoiar e incrementar as condições de pesquisa científico-acadêmica de docentes da PUCSP 
organizados em torno de temas de pesquisa definidos de acordo com as necessidades e prioridades 
institucionais.  
Qualificar a atividade de pesquisa preferencialmente compartilhada e multidisciplinar na PUCSP, 
contribuindo para a execução de projetos e programas de pesquisa científico-acadêmica de 
docentes.  
Apoiar e incrementar a participação e a colaboração de pesquisa entre os docentes da PUCSP, 
incentivando a execução de projetos de pesquisa preferencialmente compartilhados. 
 
2.  Inscrição 
A inscrição deverá ser feita pelo(a) professor(a) solicitante na plataforma FLUIG, disponibilizada em 
http://fluig.pucsp.br, NO PERÍODO DE  21 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2020 ATÉ 17H. 
Não serão aceitas as inscrições de professore(a)s que não tenham preenchido a ficha de inscrição 
completamente, ou seja, que tenham deixado de fornecer algum dos dados solicitados. 
Não serão aceitas as inscrições de docentes que não tenham prestado contas ao PIPEq, PIPEXT e 
PIPAD em caso de recebimento de benefícios anteriores. 
 
3. Disponibilidade de Cotas 
2 (duas) cotas são incialmente previstas.   
O número de auxílios poderá variar tendo em vista a demanda, respeitando-se a disponibilidade 
orçamentária e a avaliação de mérito das propostas. 
 
4. Valor do auxílio 
O valor total do auxílio para cada projeto aprovado será de até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 
sendo no máximo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o(a) coordenador do projeto de pesquisa 
temático e no mínimo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para aquisição de material, pagamento de 
prestação de serviço e/ou outro tipo de insumo(s) previsto(s) que – justificado(s) no projeto temático 
e após sua avaliação – seja(m) aprovado(s). 
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5. Critérios de Seleção 
O presente edital apoiará projetos de pesquisa de caráter multidisciplinar desenvolvidos por grupos 
de pesquisadores(as) em um dos dois seguintes temas: 
I.  Desenvolvimento tecnológico para inclusão digital;  
II. Construção de Indicadores de Desenvolvimento Social e de Indicadores para um Futuro 

Sustentável. 
 
a) O presente edital apoiará a execução de projetos de pesquisa de pesquisa compartilhados por dois 
ou mais docentes da PUCSP, preferencialmente com a participação de docentes de diferentes 
unidades (departamentos, quando houver; cursos de graduação; programas de pós-graduação ou 
faculdades), caracterizando trabalho multidisciplinar.  
b) Serão considerados, para efeito deste edital, os grupos formados por docentes e, eventualmente, 
seus alunos de graduação e de pós-graduação.  
c) Os grupos de pesquisadores(as) formados para efeito deste edital devem ser liderados por docente 
da PUCSP e a totalidade dos(as) pesquisadores(as) deve ser docente da PUCSP;  
d) O(A) docente líder deverá ser portador do título de doutor, com contrato na PUCSP por tempo 
indeterminado e com pelo menos 30 horas contratuais no semestre da solicitação; 
e) O(A) docente solicitante deverá apresentar, na forma prevista no presente edital, projeto de 
pesquisa a ser beneficiado, bem como a lista dos equipamentos e de outras despesas solicitadas, 
com previsão orçamentária e cronograma de desembolso;  
f) Cada grupo ou núcleo só poderá concorrer com um projeto no presente edital;  
g) São itens financiáveis no presente edital: (i) material permanente essencial para a realização do 
projeto de pesquisa que fundamenta a concessão; (ii) reparo ou upgrade em equipamentos utilizados 
para o desenvolvimento do projeto; (iii) pagamento de serviços de terceiros essenciais para o 
desenvolvimento do projeto; (iv) material de consumo necessário para a execução do projeto; (v) 
auxílio para viagens/ estadias em missões/ visitas a outras instituições.  
 
6. Critérios de Prioridade de Seleção 
As inscrições serão avaliadas segundo os critérios de seleção estabelecidos neste edital, observados 
também: produtos esperados; aderência do projeto ao tema; mérito do projeto de pesquisa; 
currículo LATTES do(a) docente líder e dos componentes do grupo de pesquisadores(as); diversidade 
e amplitude do grupo de pesquisadores(as) envolvidos(as) 
 
7. Documentação 
O proponente deve selecionar o presente edital na plataforma FLUIG http://fluig.pucsp.br e 
preencher o formulário de inscrição com os dados solicitados:  
a) sua identificação como líder da proposta (nome, número de inscrição na PUCSP, departamento, se 
houver, ou curso e faculdade), ORCID e endereço LATTES; 
b) identificação clara do grupo de pesquisadores(as) e do projeto de pesquisa, bem como do tema 
em que se insere a proposta; 
c) título do projeto de pesquisa; área principal (ver Tabela CNPq); lista de docentes envolvidos e 
unidade; e, se houver, número de estudantes de IC envolvidos(as); número de mestrandos(as) 
envolvidos(as); número de doutorandos(as) envolvidos(as); número de pesquisadores(as) de pós-
doutorado envolvidos(as); 
d) período de realização da proposta em até 12 meses;  
e) resumo do projeto (até 3.000 caracteres), palavras-chave (até cinco); 
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f) plano de trabalho, listando as atividades envolvidas na solicitação e sua relação com o projeto de 
pesquisa, bem como cronograma (datas/ períodos previstos) para sua realização e os(as) docentes 
envolvidos(as).   
 
Ao Formulário de Inscrição devem ser anexadas as seguintes documentação e informações:  
a) declaração de inscrição assinada e escaneada (ver anexo 1) (arquivo em pdf nomeado como 
Declaração Inscrição); 

b) projeto de pesquisa na íntegra (de 15 a 25 páginas em espaço 1,5 - incluindo no mínimo sumário; 

introdução com justificativa da relevância da pesquisa; objetivos (geral e específicos); 

fundamentação teórica; metodologia/ procedimentos metodológicos; plano de trabalho com 

informações sobre as atividades que serão realizadas; cronograma de trabalho; previsão clara de 

produtos esperados e referências bibliográficas) (arquivo em pdf nomeado como Projeto 

Pesquisa);   

c) plano de atividades a ser desenvolvido em até 12 meses a partir de novembro/2020 (arquivo em 
pdf nomeado como Plano Atividades); 
d) lista dos participantes do projeto com o ORCID de cada um e os links para os currículos LATTES 
atualizados (docentes e alunos com identificação da unidade e/ou do curso) e para o(s) Grupo(s) de 
Pesquisa cadastrado(s) no CNPq e certificado(s) pela PUCSP (se houver);   
e) lista descritiva dos equipamentos, da contratação de terceiros ou de serviços solicitados, com os 
valores previstos apresentados para cada item, e justificativa clara para aquisição de equipamentos, 

relacionada ao projeto de pesquisa (arquivo em pdf nomeado como Lista Descritiva); 
f) três orçamentos de cada item constante na lista descritiva (equipamentos, serviços de terceiros 
etc.) (arquivos em pdf nomeados como Orçamentos Equipamentos, Orçamentos Serviços Terceiros 
etc.). 
 
8. Procedimento de avaliação e de concessão 
As solicitações serão recebidas no âmbito da Assessoria de Pesquisa da Reitoria, apenas por meio da 
plataforma FLUIG. 
Só serão recebidas e aceitas as inscrições nos termos e nos prazos estabelecidos no presente edital. 
As inscrições não aceitas tecnicamente (com documentação/ informação incompleta ou inadequada 
ou, ainda, que não preencham os requisitos) serão devolvidas aos respectivos inscritos somente após 
finalizado o período de inscrição.  
Uma vez aceitas as inscrições, as respectivas propostas serão encaminhadas ao Grupo Técnico 
associado ao PIPEq, para apreciação e validação que designará pelo menos um(a) parecerista para 
avaliação de mérito das propostas. 
As propostas com encaminhamento de mérito positivo por parte do(a) parecerista serão analisadas 
pelo Grupo Técnico. 
Em caso de haver propostas em número maior que os recursos alocados ou disponíveis, o Grupo 
Técnico proporá uma classificação de prioridades em consonância com o disposto no presente edital. 
O resultado final da avaliação será informado pela Assessoria de Pesquisa da Reitoria, por meio 
exclusivamente do e-mail institucional do(a) proponente (xxxx@pucsp.br), no prazo previsto de 45 
(quarenta e cinco) dias a contar da data da finalização do período de inscrição.  
Em caso de concessão do auxílio, o(a) docente líder 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. 
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9. Prestação de contas 
No ato de liberação de recursos, o(a) docente 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 financeira deverá ser feita por meio da plataforma FLUIG e todos os 
comprovantes dos gastos efetuados devem ser anexados até maio de 2021; 
A prestação de contas acadêmica deverá ser feita por meio da plataforma FLUIG até 15 dias após 
finalizado o trabalho (no máximo, 15/11/2021) e deve incluir a apresentação do produto esperado 
do projeto.  
Uma vez feita a prestação de contas, ela será avaliada no âmbito acadêmico e financeiro. A prestação 
de contas aprovada receberá um termo de quitação. Em caso de pendências, solicitar-se-ão ao 
beneficiário as complementações julgadas necessárias. 
Ficará impedido de submeter nova solicitação o(a) docente que não prestar contas de auxílios 
anteriores. 
 
10. Reconsideração 
Da decisão de indeferimento da concessão do auxílio, caberá pedido de reconsideração ao Grupo 
Técnico no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação do indeferimento. 
O Grupo Técnico deverá apreciar o pedido e intimar o(a) docente 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, 17 de setembro de 2020 
 

 
 

Maria Amalia Pie Abib Andery 
Reitora  
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ANEXO 1 
 

Este modelo de declaração de inscrição está disponível em formato Word em 
http://www.pucsp.br/pesquisa/editais-de-pesquisa-pipeq 

 

Digite nos espaços indicados as informações solicitadas. 
 
 

Declaração de inscrição 

 
 

Eu, ______1__ , número de identificação ____2_____ , professor(a) da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, submeto à solicitação de auxílio para desenvolvimento do projeto de pesquisa 

intitulado ______3______ , nos termos do Edital do PIPEq, modalidade: Pesquisa de Demanda 

Institucional (DI-PUCSP) - 2020.  

 

 

São Paulo, _______4___                    ___________________________________ 
                                                                                         Assinatura do(a) solicitante 

  
 

   _______________________________                                 _________________________________ 
  Assinatura da Chefia de Departamento                                   Assinatura do Diretor(a) de Faculdade 
(se houver) ou da Coordenação de Curso 
 
 
 

Digite: 
(1) Nome completo do(a) professor(a) solicitante 
(2) Número de identificação na PUC/SP 
(3) Nome do projeto 
(4) Data da assinatura 
 

 

Preencha os dados solicitados, apague as instruções em azul, imprima o documento, assine-o, 
colha as demais assinaturas, escaneie-o e anexe-o na Plataforma FLUIG. 
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