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EDITAL FAPESB 010/2014 

APOIO A CRIAÇÃO OU FORTALECIMENTO DE CURSOS DE ESPE CIALIZAÇÃO 

EM INOVAÇÃO 

 

PROGRAMA EMPREENDE BAHIA 

 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, Fundação de direito 

público, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, torna 

público e convoca pesquisadores vinculados às Instituições de Ensino Superior (IES) e 

Centros de Pesquisa interessados em submeter propostas para o presente Edital. Este 

Edital se submete, no que couber, aos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, de 

21/06/93, da Lei Federal nº. 10.973, de 02/12/2004, Lei Estadual nº. 11.174, de 

09/12/2008, Lei Estadual nº 9.433/05, Decreto Estadual nº 9.266/04, demais dispositivos 

legais e regulamentares vigentes, em consonância com as orientações registradas no 

Manual do Pesquisador Outorgado da FAPESB (disponível em 

http://www.fapesb.ba.gov.br). 

 

Este edital é mais uma ação no âmbito do Programa Empreende Bahia , criado pela 

Fapesb em 2009 com o objetivo de disseminar a cultura empreendedora na Bahia 

visando à criação e melhoria dos empreendimentos de base tecnológica e o estímulo às 

ideias inovadoras, contribuindo assim, para a qualificação dos empreendimentos no 

nosso estado. 

 

1. OBJETIVO DO EDITAL 

O presente Edital tem como objetivo o apoio financeiro a propostas de criação ou 

fortalecimento  de Cursos de Especialização lato sensu em Inovação ou em temas 

relacionados à Inovação em Instituições de Ensino Superior (IES), públicas ou privadas, 

sediadas no Estado da Bahia. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DO EDITAL 

2.1. Para efeito deste edital, os cursos deverão ser ofertados por Instituições de 

Ensino Superior - IES, públicas e privados, com variados graus de abrangência 

ou especialização, que ministram educação superior e que sejam legalmente 
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habilitadas para ministrar cursos em nível de especialização (pós graduação lato 

sensu). 

2.2. Segundo a Lei 9.394 de 19962, a educação superior  abrange os seguintes 

cursos e programas: 

• I - cursos seqüenciais por campo de saber; 

• II - de graduação; 

• III - de pós-graduação; 

• IV - de extensão 

2.3. As propostas serão apoiadas em duas linhas de apoio:  

Linha de Apoio 1:  Criação de  Curso de Especialização lato sensu em Inovação, 

ou 

Linha de Apoio 2:  Fortalecimento de Curso de Especialização lato sensu em 

Inovação. 

2.4. As propostas submetidas a este edital deverão compreender cursos de pós-

graduação lato sensu na temática de inovação sob as diversas áreas do 

conhecimento, sendo aceitos projetos multidisciplin ares e 

multinstitucionais, com o objetivo de capacitar profissionais para atuar nas 

áreas pública e/ou privada, além de habilitar gestores para o desenvolvimento 

de uma compreensão sistêmica e dinâmica dos processos de inovação sob os 

diversos setores econômicos. 

2.5. Para Linha de Apoio 1 : Será apoiada a criação de cursos inéditos, sem 

ocorrência anterior, que serão instituídos para atendimento ao objeto deste 

edital.  

2.6. Para a Linha de Apoio 2 : Será dado apoio para fortalecimento  apenas de 

proposta de cursos criados por meio do Edital Fapesb 0018/2009 – Apoio a 

Criação de Cursos de Especialização em Inovação , desde que devidamente 

justificada a demanda pela especialização, os impactos positivos resultantes do 

mesmo e as atualizações a serem incorporadas no curso. Estas propostas 

deverão estar com as suas prestações de contas técnica e financeira, referentes 

ao apoio concedido por meio do Edital 18/2009, aprovadas pela Fapesb. 

2.7. Poderão ser apoiadas propostas de realização de cursos de Educação a 

Distância, desde que ofertados por instituições credenciadas pela União, e que 
                                                 
2 Lei 9.394 de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
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incluam, necessariamente, provas presenciais e defesa presencial individual de 

monografia ou trabalho de conclusão de curso, conforme o disposto no § 1° do 

art. 80 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e art. 6º da Resolução n° 1, 

de 8 de junho de 2007. 

 

3. ELEGIBILIDADE: 

3.1. Proponente 

As propostas devem ser apresentadas por pesquisador que possua, obrigatoriamente, 

vínculo empregatício com Instituição de Ensino Superior – IES localizada no Estado da 

Bahia, que passará a ser o coordenador do projeto e o responsável pela sua gestão e 

aplicação dos recursos, em caso de aprovação pela Fapesb. 

 

3.1.1. É fundamental que o pesquisador proponente a presente 

competência e experiência compatíveis com os requis itos 

necessários à execução do projeto; 

3.1.2. Serão admitidos cursos multinstitucionais em  rede, entretanto, 

será entendido como a instituição líder, aquela de vínculo do 

coordenador da proposta.   

3.1.3. Somente será apoiada 01(uma) proposta por proponente; 

3.1.4. Somente serão elegíveis propostas cujo pesquisador proponente, 

possua até 02 (dois) projetos de pesquisa vigentes, financiados 

exclusivamente pela Fapesb; 

3.1.5. Não fazem parte dessa condição as modalidades de concessão dos 

Editais de Participação e Organização de Eventos, Auxílio Tese  e 

Dissertação e Publicação Científica; 

3.1.6. Não serão computados para este limite os projetos de pesquisa em 

execução, com data final de vigência até dezembro de 2014. 

 

3.2. Prazo de Execução dos Projetos 

Os projetos deverão ter prazo de execução de até 24 (vinte e quatro) meses  contados 

a partir da assinatura do instrumento legal e sua respectiva publicação no Diário Oficial 

do Estado da Bahia. 

 

3.3. Exigências aos Cursos de Pós-Graduação 
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3.3.1. Os cursos, obrigatoriamente , devem possuir duração mínima de 

360 (trezentos e sessenta) horas, em conformidade com a Resolução 

N° 1, 08 de junho de 2007, no qual o Conselho Nacional de Educação 

estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação 

lato sensu, em nível de especialização 

3.3.2. Os certificados do curso deverão ser expedidos pelas IES, 

mencionando a área de conhecimento e acompanhados dos 

respectivos históricos escolares. Deverão ser aprovados os alunos que 

obtiverem aproveitamento, com pelo menos 75% (setenta e cinco por 

cento) de freqüência, segundo critérios de avaliação previamente 

estabelecidos; 

3.3.3. A IES deverá descrever a sua capacidade no desenvolvimento do 

programa, informando sobre cursos de pós-graduação em execução. 

3.3.4. O curso de pós-graduação lato sensu deverá ser teórico – prático; 

3.3.5. As propostas deverão ser, obrigatoriamente,  para cursos na área 

de inovação , podendo ter como tema, dentre outros: 

 

• Gestão do Conhecimento para Inovação Tecnológica e/ou Social; 

• Inovação na Gestão Pública; 

• Pesquisa e Inovação na Empresa; 

• Inovação para o Desenvolvimento Socioambiental; 

• Políticas de Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

• Tecnologia Aplicada à Inovação; 

• Tecnologia Social; 

• Economia Solidária; 

• Incubação para Empreendimentos Solidários; 

• Economia Criativa; 

• Gestão Cooperativista ou Associativista para o Desenvolvimento 

Socioeconômico; 

• Inovação e Prospecção Tecnológica; 

• Gestão da Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica; 

• Economia da Inovação; 

• Jornalismo Científico e Tecnológico 
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• Direito na Inovação 

• Gestão Financeira de Projetos de subvenção econômica 

• Gestão de Projetos Tecnológicos 

 

 

3.3.6 Os temas acima relacionados visam dar referências aos proponentes sobre 

as possibilidades de apoio. Entretanto, serão apreciadas as propostas oriundas 

das IES baianas consentâneas com as necessidades de capacitação de pessoas 

para suprirem as demandas do Estado, desde que atendam ao objetivo do Edital. 

 

3.4. Equipe Executora 

O projeto deverá ser desenvolvido e implementado por uma equipe, denominada de 

Equipe Executora. Esta Equipe deverá ser constituída da seguinte forma: 

• Coordenador do projeto  - o pesquisador proponente, com vínculo empregatício 

com a IES sediada no Estado da Bahia, que também será o coordenador do 

curso; 

• Membros da equipe executora : participantes da proposta que deverão ter as 

funções e atividades identificadas, podendo ser professores da instituição ou de 

instituições parceiras (em caso de cursos multinstitucional) que ministrarão aulas 

ou apoiarão na execução do curso, bem como, técnicos e analistas que darão 

apoio administrativo e acadêmico ao curso.  

3.4.1. O coordenador do projeto e os membros da equipe executora 

deverão ter seus currículos atualizados na Plataforma Lattes; 

 

3.5. Bolsas Vinculadas ao Projeto 

A indicação dos nomes dos bolsistas na fase de submissão da proposta não é 

necessária, mas as modalidades e os prazos de vigência das bolsas deverão ser pré-

definidos, assim como as funções dos bolsistas. 

3.5.1. O montante de recursos destinados às bolsas faz parte do 

orçamento geral do projeto; 

3.5.2. O orçamento destinado a bolsas deverá obedecer ao limite de até 

20% do valor total do projeto.  

3.5.3. A modalidade de bolsa disponível para utilização vinculada a este 

edital e a orientação/procedimentos a serem seguidos pelos projetos 
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que forem aprovados estão disponíveis no Anexo I deste Edital.  

 

3.6 Resultados Esperados 

 Como resultado, espera-se formar recursos humanos no Estado da Bahia preparados 

para atuarem com a gestão da inovação e seus diversos desdobramentos. Espera-se, 

também, que esta formação permita aos egressos atuarem como disseminadores da 

cultura da inovação seja em empresas, governos, organizações sem fins lucrativos e na 

própria academia.  

 

3.7. Outras Informações 

3.7.1 A instituição proponente poderá indicar uma fundação gestora de 

recursos  para gerir os recursos vinculados ao projeto aprovado, que também 

deverá estar adimplente com a Fapesb e com o Estado da Bahia no momento 

da contratação; 

3.7.2 Serão permitidas cobranças de taxas reduzidas  para participação nos 

cursos, desde que estas sejam para complementar as despesas referentes à 

sua realização.   

3.7.3 Nos casos de cobrança de taxas  conforme item 3.7.2 será obrigatória  

a concessão de 03 (três) bolsas de estudo a alunos , utilizando como 

critério de seleção, além da meritocracia, a análise socioeconômica do 

candidato. Esta seleção deve ser amplamente divulgada e acessível a toda a 

comunidade interessada. 

3.7.4 A Fapesb, através da Diretoria de Inovação,  solicitará a 

disponibilização de até 02 (duas) vagas no curso, que serão destinadas aos 

seus colaboradores ou aos colaboradores de instituições parcerias que terão 

acesso ao curso e ao material didático, sem qualquer tipo de ônus.  

3.7.5 Os coordenadores dos cursos devem, obrigatoriamente,  informar a 

FAPESB - Diretoria de Inovação, o início do processo seletivo para que sejam 

realizadas as indicações. 

 

 

4. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA CADA LINHA DE APOIO:  

4.1. As Propostas submetidas na Linha 1: Criação e Linha 2: Fortalecimento de 

Curso de Especialização deverão conter os seguintes  elementos: 
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4.1.1. Denominação do curso e área de conhecimento; 

4.1.2. Justificativa do curso, indicando relevância, objetivos e público-

alvo a ser atingido; 

4.1.3. Metodologia a ser aplicada; 

4.1.4. Período de realização do curso; 

4.1.5. Estrutura curricular do curso, com a indicação de disciplinas, 

respectivas ementas e programa analítico; 

4.1.6. Relação do corpo docente, indicando: nome, titulação; regime de 

trabalho; condição de atividade (ativo, aposentado, licenciado); carga 

horária na disciplina proposta; 

4.1.7. Caso não sejam discriminados os nomes que constituirão o corpo 

docente, será necessário a descrição detalhada da quantidade de 

docente e o seu respectivo perfil demandado para a execução das 

atividades do projeto; 

4.1.8. Descrição dos recursos humanos e materiais, necessários para a 

implementação do curso proposto, inclusive a disponibilidade de 

estrutura física como: instalações, equipamentos e biblioteca, para 

implementação do curso; 

4.1.9. Currículo atualizado na Plataforma Lattes, dos integrantes do 

corpo docente, assim como dos demais membros da equipe executora; 

4.1.10. Regulamento do curso proposto, estabelecendo: critérios de 

seleção do corpo discente, duração do curso e carga horária global, 

número de vagas, critérios de avaliação de rendimento e concessão do 

certificado, desempenho acadêmico mínimo para a permanência do 

aluno no curso, competência do coordenador e demais normas 

referentes ao regime acadêmico; 

4.1.11. Informação sobre as taxas cobradas pelo curso, caso existam; 

4.1.12. Caso sejam cobradas taxas no curso, será necessária a descrição 

sobre a seleção utilizada para a concessão de bolsa de estudo a 

alunos conforme item 3.6.3 deste edital;  

4.1.13. O proponente deverá indicar o local de execução do curso, assim 

como a(s) IESs que irá(ão) implementá-lo; 

4.1.14. No item relativo aos membros da equipe executora deverá ser 

indicado o número total de profissionais envolvidos nas atividades 
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relacionadas à implementação do curso, assim como as suas 

respectivas funções; 

4.1.15. Preenchimento do formulário online, específico para este edital, 

disponível no portal da Fapesb (www.fapesb.ba.gov.br). 

4.2. As Propostas submetidas para a Linha 2: Fortal ecimento de Cursos de 

Especialização deverão, obrigatoriamente: 

4.2.1. Ter sido contempladas no Edital Fapesb 018/2009; 

4.2.2. Atender às solicitações dos itens 4.1 a 4.1.15 deste edital; 

4.2.3. Demonstrar os impactos positivos do curso na edição anterior; 

4.2.4. Demonstrar a necessidade de apoio e continuidade do curso por 

meio do detalhamento do seu público alvo e a sua respectiva temática 

no ambiente da IES e do seu entorno.  

4.2.5. Descrever as novas implementações ou atualizações (inclusão de 

novas disciplinas, métodos, avaliação, bibliografia) adotadas no novo 

curso de pós-graduação lato sensu, em relação ao curso apoiado 

anteriormente pelo Edital Fapesb 018/2009; 

 

5. RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO E DITAL 

5.1. Serão disponibilizados para este Edital, recursos financeiros não-reembolsáveis 

no valor total de R$ 1.000.000,00 (um milhão mil reais) , provenientes da 

Fapesb, por meio da Unidade Gestora 28.201, Projeto 19.571.128.2623; 

despesas correntes e de capital, Fonte 100, alocados no exercício orçamentário 

do ano de 2014 e subseqüentes. 

5.2. Até 5% (cinco por cento) destes recursos poderão ser destinados aos custos 

operacionais com a avaliação e seleção das propostas encaminhadas; 

5.3. Cada proposta poderá solicitar o valor máximo de R$ 120.000,00 (cento e vinte 

mil reais) incluindo os valores destinados à implantação de bolsas. 

 

5.4. Itens Apoiados para o Desenvolvimento de Proje tos  

 

Os itens abaixo relacionados serão apoiados, desde que devidamente justificados pelo 

pesquisador proponente, e compatíveis com os objetivos do projeto e deste edital. 

 

5.4.1. Despesas de Capital: 
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5.4.1.1 Aquisição de máquinas, equipamentos e outros materiais 

permanentes; 

5.4.1.2   Aquisição de software, material bibliográfico. 

 

5.4.2. Despesas Correntes: 

5.4.2.1 Material de consumo (itens de pouca durabilidade ou de consumo 

rápido e de uso exclusivo para o projeto); 

5.4.2.2 Serviços de terceiros (pessoa jurídica). Incluem-se, por exemplo, 

despesas com transporte, tutoria e capacitação; 

5.4.2.3 Serviços de terceiros (pessoa física) especificamente  para 

pagamento de hora/aula aos professores do curso proposto que não 

sejam vinculados a instituição proponente; 

5.4.2.4 Alimentação, hospedagem e passagem, especificamente para 

professores que ministrarão aulas e necessitem do custeio destes itens.  

 

5.4.3  Itens não apoiados 

5.4.3.1 É vetado  o pagamento de contratação de pessoal da própria 

instituição; 

5.4.3.2 É vetado  o pagamento a professores da instituição proponente, bem 

como, aos professores da(s) instituição(ões) parceira(s), caso haja.       

5.4.3.2 É vetado  o pagamento de alimentação, passagens e diárias a 

professores ou alunos para apresentação de trabalhos científicos e 

tecnológicos em eventos.  

5.4.3.1 Taxa de Administração, gerência ou similar; 

5.4.3.2. Taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária;  

5.4.3.3. Pagamento contábil ou administrativo, incluindo despesa com 

contratação de pessoal da própria instituição; 

5.4.3.4. Pagamento de serviços prestados por quaisquer servidores públicos 

ativos e/ou proponente beneficiado com recursos neste Edital; 

5.4.3.5. Pagamentos de serviços de qualquer natureza a bolsistas da 

FAPESB durante a vigência da bolsa; 

5.4.3.6. Publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de 

orientação social; 

5.4.3.7. Pagamentos de salários ou complementação salarial de pessoal 
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técnico ou administrativo;  

5.4.3.8. Despesas gerais tais como luz, água e telefone.  

 

Obs1: É vetado  o pagamento de contratação de pessoal da própria instituição, prestação 

de serviços por quaisquer servidores públicos ativos e/ou proponente beneficiado com 

recursos neste Edital; e pagamentos de serviços de qualquer natureza a bolsistas da 

Fapesb durante a vigência da bolsa. 

 

5.5. Bolsas 

5.5.1. Bolsas de Inovação Tecnológica (ITEC), no nível 3; 

5.6. Orientações sobre os Recursos Solicitados: 

5.6.1. Além da seleção das rubricas citadas, torna-se necessária a 

descrição detalhada do item financiável solicitado, no formulário 

apropriado (formulário online); 

5.6.2. Os valores de bolsas, embora depositados diretament e para 

os bolsistas, fazem parte do orçamento geral do pro jeto;  

5.6.3. Após a vigência do projeto, os equipamentos poderão ser 

doados/cedidos para a IES proponente, de acordo com o que se 

estabelece no Estatuto da Fapesb; 

5.6.4. O pagamento de salários ou complementação salarial de 

professores, pessoal técnico ou administrativo das instituições 

proponentes, bem como despesas gerais tais como luz, água, telefone 

etc., não  serão considerados itens financiáveis, podendo constar no 

projeto como contrapartida institucional. 

 

6. CONTRAPARTIDAS 

As contrapartidas correspondem a recursos financeiros, infraestrutura, bens, serviços 

e/ou recursos humanos, desde que economicamente mensuráveis e que sejam 

investidos especificamente para a execução da proposta submetida. 

 

No presente edital, é obrigatória a contrapartida de infraestrutura física para 

implementação do curso proposto, pela IES de vínculo do proponente. 

 

Serão admitidas como contrapartidas válidas e valorizadas no julgamento das propostas, 

os itens a seguir: 
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6.1. Recursos Financeiros  

6.1.1. Valores em reais a serem investidos pela IES de vínculo do 

professor proponente e de outras organizações parceiras da proposta 

(caso existam); 

6.1.2. Recursos captados de outras fontes de financiamento. 

6.2. Bens 

6.2.1. Equipamentos; 

6.2.2. Instalações; 

6.2.3. Espaço físico adequado; 

6.2.4. Outros materiais permanentes. 

6.3. Serviços 

6.3.1. Serviços de terceiros (pessoa física e/ou pessoa jurídica). 

6.4. Recursos Humanos destinados ao projeto: 

6.4.1. Pessoal da(s) instituição(ões) envolvida(s) destinado à execução 

do projeto, contabilizado pelo número de horas disponíveis para o 

mesmo; 

6.4.2. Bolsas fornecidas pela(s) instituição(ões) destinadas à execução 

do projeto; 

6.4.3. Estágios fornecidos pela(s) instituição(ões) destinados à execução 

do projeto. 

6.5. Os valores monetários dos recursos humanos, apresentados como 

contrapartidas, deverão ser estimados utilizando-se como base de cálculo a 

remuneração atual por hora de trabalho da pessoa que será cedida para o 

projeto. 

6.6. Os itens acima citados deverão ser apresentados de forma detalhada no local 

correspondente do Formulário online deste Edital 

 

7. CALENDÁRIO 

EVENTOS DATAS- LIMITE 

Abertura do Edital 28/08/2014 

Abertura do formulário online 
                   28/08/2014 
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Etapa 1 - Data limite para preenchimento do 

formulário online  

17h30min do dia 20/10/2014 

Etapa 2 - Data limite para postagem dos projetos e 

documentos solicitados*  

21/10/2014 

Divulgação dos resultados 18/12/2014 

Apresentação de recursos à Fapesb 
Até 5 dias úteis após a 

divulgação dos resultados. 

Etapa 3 - Apresentação de documentos para 

contratação 

05/01/2015 

Contratação dos projetos 
15/01/2015 

Nota 1: As datas podem ser alteradas pela Fapesb sem aviso prévio. Quaisquer modificações serão  
comunicadas por meio de informe divulgado no Portal da Fapesb. 
Nota  2: Apenas serão consideradas as propostas encaminhadas via postal (SEDEX ou outro serviço 
expresso). 
Nota 3: È de inteira responsabilidade do proponente informar-se sobre as etapas e resultado do presente 
edital. 

 

8. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA O EDITAL 

Etapas para apresentação: As apresentações das propostas deverão conter os itens 

listados no Formulário online, conforme etapas 01 e 02, descritas a seguir: 

8.1. Etapa 1 – Cadastro online das informações: 

Esta etapa destina-se ao preenchimento online dos itens abaixo listados, via Portal 

da Fapesb (http://www.fapesb.ba.gov.br) e o devido encaminhamento eletrônico, 

conforme prazos estipulados no item 7, deste edital: 

8.1.1. Cadastro online da instituição de vínculo do pesquisador 

proponente, caso ainda não possua cadastro na Fapesb; 

8.1.2. Cadastro online do coordenador do projeto (pesquisador 

proponente), caso ainda não possua cadastro na Fapesb; 

8.1.3. Cadastro online dos demais membros da Equipe Executora, que 

ainda não possuem cadastro na Fapesb, não sendo obrigatório o 

cadastro dos bolsistas neste momento; 

8.1.4. Preenchimento do Formulário online - O proponente deverá 

preencher o Formulário online, específico para este edital, disponível 

no Portal da Fapesb (http://www.fapesb.ba.gov.br). 
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8.2. Etapa 2  – Encaminhamento em meio físico da proposta   

Além do preenchimento do Formulário online, será obrigatório o encaminhamento de 

02 (duas) cópias das propostas, de igual teor, devidamente encadernadas em 

espiral , contendo, em cada uma delas, o Formulário online do edital concluído, 

impresso e devidamente assinado pelo coordenador e representante institucional (o 

mesmo do preenchimento online) e os documentos exigidos e especificados. 

8.2.1. Ofício da instituição de vínculo do Coordenador indicando a carga horária 

que será dedicada pelo Coordenador ao projeto, garantindo as 

contrapartidas apresentadas por esta instituição e aprovando a 

implementação do curso proposto (assinado pelo representante legal; 

8.2.2. Resumo  do Currículo Lattes do pesquisador proponente do projeto, 

impressa diretamente da plataforma Lattes, do CNPQ; 

8.2.3. Resumo do Currículo Lattes de todos os demais membros da equipe 

executora; 

8.2.4. Cópia do CPF, do RG e comprovante de residência do pesquisador 

proponente do projeto. 

 

8.3. Condições para aceitação das propostas: 

8.3.1. Não será possível a complementação e/ou alteração das informações 

constantes no Formulário online após a conclusão do pedido, assim como 

de documentação, ainda que dentro do prazo, uma vez encaminhado; 

8.3.2. As 02 (duas) vias das propostas e demais documentos deverão ser 

encadernados em espiral, em um envelope lacrado e encaminhados 

exclusivamente por via Postal  (SEDEX ou outro serviço postal 

expresso); 

8.3.3. O envelope lacrado contendo as 02 (duas) vias encadernadas em espiral 

das propostas deverá ser identificado conforme descrições abaixo: 

Edital Fapesb 010/2014 - Apoio à Criação ou Fortale cimento de Cursos de 

Especialização em Inovação 

Pedido: XXXX/2014 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

Diretoria de Inovação 
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CDTE – Coordenação de Desenvolvimento Tecnológico e  Empreendedorismo 

Rua Aristides Novis, 203, Colina de São Lázaro – Fe deração 

CEP 40.210-720 – Salvador – Bahia 

 

8.3.4 Apenas serão aceitas propostas que obedecerem ao prazo máximo 

estipulado neste Edital, conforme item 7. 

 

9. ANÁLISE E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO EDITAL 

9.1    Enquadramento - Todo projeto apresentado passará por um processo inicial 

de enquadramento realizado pela equipe técnica da Fapesb. Esse processo de 

enquadramento tem como objetivo a verificação do atendimento de todos os 

itens exigidos pelo Edital. A apresentação de todos os documentos solicitados 

é indispensável para essa fase. Apenas as propostas enquadradas serão 

julgadas. 

9.2   Avaliação dos projetos - Os projetos enquadrados serão avaliados por 

Consultores Ad Hoc externos, residentes fora do Estado da Bahia, 

especialistas na área de conhecimento da proposta, de acordo com os critérios 

de análise e julgamento abaixo descritos: 

9.2.1. Para propostas da Linha 1: Criação e Linha 2 : Fortalecimento de 

Curso de Especialização: 

9.2.1.1. Justificativa do curso, indicando relevância e objetivos; 

9.2.1.2. Número de pessoas a serem capacitadas e perfil do público alvo; 

9.2.1.3. Histórico e competência da instituição na realização de cursos de 

pós-graduação; 

9.2.1.4. Metodologia a ser aplicada; 

9.2.1.5. Estrutura curricular do curso; conteúdo programático das disciplinas; 

qualificação e adequação da carga horária do corpo docente às disciplinas 

propostas; 

9.2.1.6. Corpo docente: indicação da titulação; regime de trabalho; condição 

de atividade (ativo, aposentado, licenciado). Caso não sejam discriminados os 

nomes que constituirão o corpo docente, será necessária a descrição 

detalhada da quantidade de docentes e o seu respectivo perfil demandado 

para a execução das atividades do projeto. 
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9.2.1.7. Quadro de pessoas: descrição sucinta dos demais recursos humanos 

(número de profissionais, qualificação e adequação da carga horária às 

atividades que irão desenvolver) e materiais, necessários e que serão 

fornecidos como contrapartida para a realização do curso, inclusive 

instalações, equipamentos e biblioteca; 

9.2.1.8. Regulamento do curso proposto, estabelecendo: critérios de seleção 

do corpo discente, duração do curso e carga horária global, número de vagas, 

critérios de avaliação de rendimento e concessão do certificado, desempenho 

acadêmico mínimo para a permanência do aluno no curso, competência do 

pesquisador proponente e demais normas referentes ao regime acadêmico, 

além do detalhamento do processo de seleção de alunos para concessão de 

bolsa conforme item 3.6.3. deste edital; 

9.2.1.9. Contrapartidas oferecidas pela instituição, incluindo pessoal do quadro 

próprio e infraestrutura; 

9.2.1.10. Adequação do orçamento proposto e cronograma de execução física;  

9.2.1.11.  Relevância dos resultados e impactos esperados com a 

implementação do curso; mecanismos de acompanhamento e avaliação dos 

resultados alcançados; 

9.2.1.12. Estratégia de sustentabilidade e possibilidade de continuidade do 

curso após a finalização do apoio pela Fapesb. 

 

9.2.2. Apenas para as Proposta da Linha 2: Fortalec imento de Curso de 

Especialização: 

9.2.2.1 Justificativa para nova edição do curso, indicando relevância e objetivos e 

número de participantes na Edição anterior; 

9.2.2.2 Número de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) obtidos com a Edição 

anterior do Curso proposto; 

9.2.2.3 Demanda prevista para a nova edição do curso e perfil do público alvo; 

9.2.2.4 Impactos positivos alcançados com a edição anterior do curso; 

9.2.2.5 Atualizações a serem incorporadas na nova Edição do Curso; 

9.2.2.6 Relevância dos resultados esperados com o fortalecimento do curso. 

 

10. RESULTADOS E CONDIÇÕES DOS APROVADOS NO EDITAL 
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O resultado do julgamento das propostas será divulgado no Portal da Fapesb, conforme 

calendário no item 7, cabendo aos pesquisadores proponentes a inteira 

responsabilidade de informar-se sobre o mesmo. A data de publicação poderá sofrer 

alterações pela Fapesb sem aviso prévio, conforme informado na nota do calendário 

(item 7 do edital).  

A Fapesb reserva-se ao direito de realizar ajustes no orçamento do projeto  

apresentado inicialmente.  

 

11. RECURSOS CONTRA O RESULTADO DO EDITAL 

Eventuais recursos contra a decisão da Fapesb deverão ser interpostos junto à sua 

Diretoria de Inovação, no prazo de até 05 (cinco)  dias úteis após a publicação do 

resultado. Serão apenas aceitos recursos para as propostas enq uadradas e não 

classificadas.  Não serão aceitos recursos das propostas desenquadradas ou 

classificadas e não contempladas por limitação orçamentária. Os resultados desses 

recursos serão comunicados por escrito aos recorrentes.  

 

12. CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS NO EDITAL  

A formalização do apoio ao projeto dar-se-á através de Convênio  firmado entre a 

Fapesb, a instituição de vínculo do pesquisador proponente e a instituição gestora de 

recursos (se houver). 

 

12.1 Os Proponentes (pesquisador que submeteu a proposta, a sua instituição de 

vínculo e a instituição gestora de recursos – se houver) inadimplentes com a Fapesb 

e/ou com o Estado da Bahia não poderão firmar instrumento legal de apoio às 

propostas aprovadas no Edital. Neste caso, o pesquisador proponente será informado 

por email pela Equipe Técnica da Fapesb sobre o prazo máximo para a regularização 

das pendências; 

12.2 Quando da divulgação do resultado, serão solicitados documentos 

complementares, os quais deverão ser entregues a fim de viabilizar a formalização do 

apoio. É de inteira responsabilidade do pesquisador proponente se informar sobre a 

referida documentação; 

12.4 Apresentação dos documentos: destina-se exclusivamente às propostas 

aprovadas neste edital e consiste na apresentação dos documentos das IES 
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proponentes e da(s) fundação(ões) gestora(s) de recursos (opcional) para 

consolidação do instrumento legal, em prazo estipulado no item  7 deste edital; 

12.5 Documentação a ser entregue: 

12.5.1 Comprovação de que a pessoa que assinará o instrumento legal detém 

competência para este fim específico; 

12.5.2 Declaração do convenente (proponente) de que não está em situação de 

mora ou de inadimplência junto à Administração Pública Estadual, relativa a outros 

recursos anteriormente transferidos; 

12.5.3 Prova de regularidade com as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e 

Municipal); 

12.5.4 Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS), mediante 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos/CND; 

12.5.5 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação/CRS; 

12.5.6 Cópia das Demonstrações Contábeis do último exercício; 

12.5.7 Cópia da Identidade do representante legal das instituições envolvidas; 

12.5.8 Cópia do CPF do representante legal das instituições envolvidas; 

12.5.9 Cópia do Certificado ou Comprovante do Registro de Entidade de Fins 

Filantrópicos fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS (para 

os casos de instituições filantrópicas). 

 

13. REPASSE DOS RECURSOS DO EDITAL 

 

13.1 O repasse dos recursos se dará em duas parcelas e de acordo com o Plano 

de Aplicação e o Cronograma de Desembolso  aprovados pela Fapesb, após 

assinatura do instrumento legal (Convênio) e correspondente publicação no Diário 

Oficial do Estado. O repasse da primeira parcela ocorrerá após assinatura do 

instrumento legal e correspondente publicação no Diário Oficial do Estado. A 

segunda parcela será repassada após a apresentação e aprovação da prestação de 

conta financeira da 1ª parcela, e da prestação técnica parcial. 

13.2 No formulário correspondente, disponível no portal da Fapesb, deverá ser 

indicado o valor solicitado, detalhando os valores para a 1ª e a 2ª parcela, sendo que 

a primeira parcela corresponderá ao máximo de 60% (sessenta por cento) dos 

recursos solicitados. Para fins de divisão de parcela, deverão ser considerados 
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apenas os valores solicitados para despesas de capital e despesas correntes, não 

incluindo  nas parcelas o valor das bolsas. Caso sejam solicitados valores acima do 

permitido para a 1ª parcela, o excedente será automaticamente considerado como 2ª 

parcela. 

13.3 Os repasses terão algumas características peculiares, a saber: 

13.4 Convênio com instituições estaduais e federais (sem fundação gestora), os 

recursos referentes às rubricas de despesas de capital e despesas correntes, exceto 

pagamentos de bolsas, serão descentralizados; 

13.5 Convênios com as demais instituições, os recursos serão transferidos para 

conta corrente bancária aberta especificamente para fins de execução do projeto 

aprovado, em nome da instituição de vínculo do Coordenador do Projeto ou da 

fundação gestora dos recursos (caso exista), não podendo ser conta poupança;  

13.6 Os recursos destinados à implantação das bolsas vinculadas aos projetos serão 

pagos diretamente aos bolsistas via conta bancária 

 

 

14. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTA S DOS 

PROJETOS APOIADOS  

14.1 O Coordenador da proposta será o responsável pela gestão técnica e financeira 

do projeto, aplicação dos recursos e prestação de contas (técnica e financeira) à 

FAPESB, se submetendo às legislações vigentes e às normas de Prestação de 

Contas, disponíveis no Manual do Pesquisador (www.fapesb.ba.gov.br).  

14.2 Caberá à Fapesb o acompanhamento técnico da execução dos projetos, por meio 

de avaliação dos Relatórios Técnicos, visitas in loco pré-agendadas e Seminários de 

apresentação dos resultados; 

14.3 Os coordenadores dos cursos deverão encaminhar a Fapesb relatório técnico 

parcial e final a cada 12 meses, conforme modelo disponibilizado no portal da Fapesb. 

Deverão ser obrigatoriamente anexado aos relatórios lista de presença ou resumo 

do controle eletrônico de presença dos alunos .  

14.4 Para os relatórios finais deverão constar também, por mídia ou impresso, o 

resumo dos Trabalhos de Conclusão de Curso, contend o o nome do aluno e seu 

respectivo orientador ; 

14.5 Poderão ainda ser realizadas reuniões entre os atores envolvidos no processo, 

com o intuito de esclarecimento de dúvidas, troca de experiências, maior articulação 
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entre membros, bem como acompanhamento dos resultados alcançados.  

14.6 O Coordenador que se negar a cumprir ou colaborar com as atividades exigidas 

para o acompanhamento técnico ficará inadimplente com a Fapesb, até o seu 

cumprimento.  

 

15. CLÁUSULA DE RESERVA 

A Diretoria Executiva da Fapesb reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas no presente Edital. 

 

16. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Esclarecimentos sobre este edital e informações adicionais sobre o Programa 

Empreende Bahia, poderão ser obtidas pelo portal www.fapesb.ba.gov.br , pelos 

telefones (71) 3116-7641/7683/ 7695, pelo e-mail cdteequipe@fapesb.ba.gov.br , ou 

por meio de visitas pré-agendadas. 

 

Endereço: 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - Fapesb 

Rua Aristides Novis, 203, Colina de São Lázaro – Federação 

Salvador, 28 de Agosto de 2014 

 

Roberto Paulo Machado Lopes 

Diretora Geral da Fapesb 
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ANEXO I 

ORIENTAÇÃO SOBRE BOLSAS VINCULADAS AOS PROJETOS 

APROVADOS ATRAVÉS DO EDITAL FAPESB Nº 010/2014. 

 

1. Informações Gerais  

1.1 Requisitos do Orientador/Responsável Institucional: no âmbito deste 

Edital, o orientador ou responsável institucional corresponde ao Proponente 

do projeto apoiado (Coordenador); 

1.2 O processo de seleção dos candidatos à bolsa será conduzido pelo 

Coordenador do projeto; 

1.3 Toda documentação do candidato à bolsa deverá ser entregue na 

FAPESB (Central de Atendimento ao Público – CAP) até o dia 10 (dez) do 

mês anterior a sua implementação; 

 

OBS¹.: A não apresentação de todos os documentos so licitados, no 

prazo estabelecido pela Fundação, implicará no atra so/perda da 

concessão da bolsa. 

 

OBS².: O bolsista só deverá iniciar suas atividades  dentro do Projeto, 

obrigatoriamente, após publicação do seu Termo de O utorga no Diário 

Oficial do Estado da Bahia. 

 

1.4 A FAPESB será responsável pela aprovação final dos candidatos às 

bolsas; 

1.5 Após cumpridos os trâmites que resultem na assinatura e publicação dos 

respectivos Termos de Outorga dos bolsistas, as parcelas referentes às 

bolsas vinculadas aos projetos aprovados serão repassadas até o quinto dia 

útil do mês seguinte a sua implementação, diretamente para a conta dos 

bolsistas; 

 

1.6 Para cada bolsista aprovado será elaborado um Termo de Outorga 
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(instrumento para formalização da concessão), a ser assinado pelo candidato 

à bolsa e coordenador do Projeto e devolvido à FAPESB para publicação no 

Diário Oficial do Estado da Bahia; 

1.7 Só serão aceitos pedidos de bolsa, relatórios técnicos, Termos de 

Outorga e as declarações solicitadas com assinaturas originais ; 

 

2. Duração e prazos da Bolsa  

2.1 No âmbito deste Edital, deverão ser indicadas no projeto a quantidade, 

modalidade e duração das bolsas solicitadas.  

2.2 Bolsas, em qualquer das modalidades, contempladas pelo presente 

Edital, terão prazo de vigência final inferior a 02 (dois) meses da vigência 

final APROVADA do Projeto  ao qual estão vinculadas.  

2.3 A não implementação da bolsa no prazo previsto em cronograma do 

projeto pode resultar em folga orçamentária e não poderá ser revertida para o 

mesmo.  

2.4 Em caso de aditamento do prazo de vigência do projeto, as bolsas 

vinculadas não poderão ser prorrogadas, pois isso implicaria em aporte de 

recursos não previstos;  

 

OBS.: Solicitamos total ATENÇÃO do coordenador do P rojeto no 

acompanhamento dos prazos para implementação das bo lsas 

aprovadas, bem como a vigência final aprovada do Pr ojeto e a 

quantidade de meses de bolsas cedidas. 

 

3. Substituição de bolsistas  

3.1 A substituição dos bolsistas indicados será aceita apenas caso exista uma 

justificativa relevante. O Coordenador deverá encaminhar à FAPESB o 

pedido de cancelamento da bolsa vigente, contendo a data da finalização; 

 

3.2 Após o cancelamento, libera-se o link onde poderá ser preenchido o 

pedido de bolsa do novo candidato para análise da FAPESB;  
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3.3 Somente serão permitidas 02 (duas) substituições para cada bolsa 

aprovada.  

3.4 A FAPESB realizará a análise do pedido e poderá aprová-lo ou não.  

 

4. Seleção dos bolsistas  

4.1 O processo de seleção dos bolsistas é conduzido pelo Coordenador. Após 

sua conclusão, o Coordenador deve encaminhar à FAPESB a relação dos 

bolsistas selecionados, acompanhada da documentação necessária para 

implementação das bolsas, bem como a descrição dos critérios utilizados na 

seleção dos bolsistas.  

4.2 A seleção deverá observar os requisitos mínimos definidos pela FAPESB 

para cada modalidade de bolsa.  

 

5. Atividades dos bolsistas  

5.1 Os bolsistas deverão ser inseridos nas atividades de desenvolvimento do 

projeto apresentado, de modo a contribuir para a execução das suas etapas 

e, paralelamente, para sua formação.  

 

OBS.: Sob nenhuma hipótese, bolsistas devem desempe nhar funções 

administrativas.  

 

6. Rescisão de Bolsa 

6.1 Solicitamos aos coordenadores que assim notarem desinteresse do 

bolsista no desenvolvimento do Projeto e/ou descumprimento das atividades 

definidas, solicitarem imediatamente  a rescisão da bolsa. 

6.2 Cabe à Coordenação do Projeto solicitar formalmente à FAPESB a 

rescisão da bolsa em  que o  bolsista descumprir  o  plano  de  trabalho  ou 

estabelecer vínculo empregatício durante a vigência da mesma. 

 

7. Suspensão da Bolsa 

7.1 A não apresentação do relatório técnico parcial no prazo determinado 
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implicará na suspensão imediata da bolsa, ficando bolsista e coordenador do 

projeto em situação de inadimplência com a FAPESB. 

 

8. Descrição, Requisitos, Documentação e outras inf ormações sobre as 

Modalidades de Bolsas vinculadas a este Edital. 

 

8.1 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 3 – ITEC3 

Destina-se a contribuir para a alocação de recursos humanos qualificados em 

projetos de desenvolvimento tecnológico e/ou de inovação desenvolvidos em 

instituições de ensino superior, empresas e/ou centros de pesquisa científica 

e/ou tecnológica, públicas ou particular, sediadas no Estado da Bahia. Ter 

titulação de Especialista e experiência comprovada na área do Projeto, nos 

últimos 05 (cinco) anos. 

 

8.1.1 Requisitos do candidato à bolsa ITEC3 

• Ter titulação de especialista no campo do Projeto; 

• Ter experiência comprovada em atividades de Pesquisa, 

desenvolvimento e inovação nos últimos 05 (cinco) anos;  

• Dedicar 40 (quarenta) horas semanais às atividades a serem 

desenvolvidas;  

• Não ser beneficiado(a) por outra bolsa de qualquer natureza, durante 

toda a vigência da bolsa FAPESB (à exceção de Bolsa de 

Produtividade de Pesquisa do CNPq ou similar);  

• Não ter vínculo empregatício, de qualquer natureza, durante toda a 

vigência da bolsa FAPESB;  

• Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes.  

 

8.1.2 Documentos exigidos para implementação da bol sa ITEC3 

• Ofício assinado (assinatura original) pelo Coordenador do Projeto 

solicitando a implementação da bolsa; 

• Formulário online da bolsa (concluído, contendo nº do pedido), 
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assinado pelo candidato à bolsa e coordenador do projeto (assinaturas 

originais); 

• Cópia do documento de identidade do candidato á bolsa; 

• Cópia do CPF do candidato à bolsa; 

• Cópia do comprovante de residência do candidato à bolsa atualizado; 

• Cópia de documento que comprove a maior titulação do candidato à 

bolsa; 

• Declaração atestando a carga horária semanal do candidato à bolsa no 

projeto, assinada pelo coordenador do Projeto e candidato à bolsa; 

• Currículo Lattes completo e atualizado do candidato à bolsa (impresso 

diretamente da Plataforma Lattes); 

• Declaração da instituição onde serão desenvolvidas as atividades do 

bolsista, atestando que possui recursos e condições que garantam o 

desenvolvimento do projeto, assinada pelo representante legal da 

instituição (assinatura original);  

• Declaração assinada (assinatura original) pelo candidato atestando: 

1)  se é beneficiado por alguma  bolsa; 

2) que tem conhecimento e se compromete a não beneficiar-se com outra 

bolsa,   de  qualquer  natureza,  durante  a  vigência  da  bolsa  concedida 

pela FAPESB (exceto bolsa de auxílio moradia ou equivalente). 

• Declaração assinada (assinatura original) pelo candidato informando: 

1)  se tem vínculo empregatício e/ou estatutário; 

2) que tem conhecimento e se compromete a não adquirir vínculo empregatício 

e/ou estatutário durante a vigência da bolsa concedida pela FAPESB; 

• Apresentar documentação que comprove a ausência de vínculo 

empregatício (cópia de carteira de trabalho). 

• Extrato de conta bancária do Banco do Brasil, contendo números de agência 

e conta corrente, incluindo respectivos dígitos verificadores. 

 

OBS¹.: Quem não possuir conta no Banco do Brasil, d everá abri-la; caso o 

candidato não possua conta aberta no BB e deseje ag uardar a análise do 
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pedido da bolsa, este poderá encaminhar o extrato c orrespondente após 

aprovação, em prazo estipulado pela FAPESB. 

 

OBS².: Havendo dificuldades na abertura da conta (c orrente ou 

poupança), o candidato poderá solicitar à equipe té cnica do 

Programa de Bolsas um ofício de encaminhamento para  abertura de 

conta no Banco do Brasil. 

 

8.1.3 Valor da mensalidade da bolsa de ITEC3  

R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). 

 

 
 
Maiores informações referente às bolsas  poderão ser obtidas no Programa de 

Bolsas, através dos emails: projeto.bolsasinovacao@fapesb.ba.gov.br/ 

coord.bolsas@fapesb.ba.gov.br ou telefones: 71 3116-7669/3116-7617. 

 

 

 

 


