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CHAMADA PÚBLICA N O 003/2014 

APOIO A PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU ACADÊMICOS  

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CAPES/ FAPESB 

 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, em parceria com a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, através do Acordo para 
Cooperação Técnica e Científica, processo no 23038.009134/2011-25, torna pública a Chamada 
No 003/2014 e convoca os coordenadores dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu 
Acadêmicos vinculados a instituições de ensino superior, pesquisa e/ou inovação, públicas ou 
particulares sem fins lucrativos, localizadas no estado da Bahia, a apresentarem propostas para o 
desenvolvimento de projetos que visem o fortalecimento do ensino de pós-graduação stricto sensu 
no estado, em conformidade com o que estabelece a presente Chamada.  

1. OBJETIVO  

Fortalecer os Programas de Pós-Graduação stricto sensu Acadêmicos, avaliados no triênio de 
2013, em todas as áreas do conhecimento, visando à melhoria da qualidade dos cursos 
oferecidos pelas instituições de ensino superior, pesquisa e/ou inovação, públicas ou particulares 
sem fins lucrativos, localizadas no estado da Bahia. 

2. RECURSOS FINANCEIROS 

2.1 Para apoio às propostas aprovadas na presente Chamada Pública serão destinados recursos 
financeiros oriundos da CAPES limitados ao valor total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais). 

2.2 O número de propostas a contratar estará condicionado ao limite dos recursos disponíveis 
nesta Chamada. 

2.3 Havendo eventual sobra de recursos, os mesmos serão divididos de maneira igualitária entre 
os Programas aprovados na presente Chamada. 

2.4 Os projetos poderão ter o valor máximo de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em 
recursos de custeio , a serem repassados diretamente pela CAPES ao coordenador do Programa 
de Pós-Graduação. 

3. ITENS A SEREM APOIADOS 

Os recursos deverão ser utilizados para aquisição dos itens de custeio abaixo relacionados, 
desde que devidamente justificados pelo proponente, compatíveis com os objetivos do projeto e 
da presente Chamada: 

a) passagens aéreas, adquiridas na classe econômica e tarifa promocional, para missões de 
estudo e pesquisa, no Brasil ou no exterior; 

b) diárias para missões de pesquisa e docência, de acordo com os valores estabelecidos nos 
Decretos 6.907/2009 (diárias nacionais) e 6.576/2008 (diárias internacionais);  

c) passagens e diárias para participação de docentes em eventos acadêmicos no exterior, em 
temas relacionados ao projeto, com apresentação de trabalho científico, de acordo com os 
valores estabelecidos no Decreto 6.576/2008 (diárias internacionais);  
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d) custeio de hospedagem, alimentação e deslocamento para discentes que irão apresentar 
trabalhos em eventos científicos/acadêmicos; 

e) demais despesas de custeio para material de consumo, relacionadas às atividades do 
projeto, de acordo com as regras da legislação vigente (Portaria CAPES No 59 de 2013 e 
Portaria STN nº 448 de 2002) e com o Manual de Prestação de Contas online 
(http://www.capes.gov.br/bolsas/auxilios-a-pesquisa); 

f) Serviços de terceiros (pessoa física ou jurídica), de caráter eventual, de uso exclusivo para 
o projeto, incluindo: 

• Instalação de equipamentos; 

• Recuperação de equipamentos; 

• Manutenção de equipamentos; 

• Manutenção de instalações físicas. 

Qualquer pagamento a pessoa física deverá ser realizado de acordo com a legislação em vigor, 
de forma a não estabelecer vínculo empregatício. Assim, a mão-de-obra empregada na execução 
do projeto não terá vínculo de qualquer natureza com a FAPESB ou com a CAPES e destas não 
poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva responsabilidade do 
Coordenador/Instituição Executora do projeto. 

4. ITENS NÃO APOIADOS 

Não poderão ser apoiados os itens abaixo relacionados: 

a) Construção de imóveis que impliquem no aumento de patrimônio; 
 
b) Pagamento de salários ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo ou 

quaisquer outras vantagens para pessoal de instituições públicas (federal, estadual e 
municipal); 

 
c) Pagamento de despesas de rotina como contas de luz, água, telefone, correios, reprografia 

e similares, entendidas como despesas de contrapartida obrigatória da instituição 
executora do projeto; 

 
d) Pagamento, a qualquer título, para servidor da administração pública, ou empregado de 

empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou 
assistência técnica; 

 
e) Pagamento de taxas de administração ou gestão, a qualquer título, de acordo com o 

Decreto Estadual No 9.266/2004; 
 

f) Pagamento de despesas contábeis e administrativas, incluindo contratação de pessoal da 
própria instituição executora ou parceira; 

 
g) Taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária; 

 
h) Publicidade; 
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i) Equipamentos, materiais permanentes, material bibliográfico e quaisquer despesas de 

capital. 
 
Demais despesas deverão ser de responsabilidade do proponente/instituição executora do 
projeto, a título de contrapartida. 
 
Para contratação ou aquisição de bens e serviços deverá ser observada a legislação vigente, bem 
como as normas da FAPESB e da CAPES. 
 
5. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

5.1 Ser instituição de ensino superior, pesquisa e/ou inovação, pública ou particular sem fins 
lucrativos, localizada no estado da Bahia, com Programas de Pós-Graduação stricto sensu 
Acadêmicos, avaliados no triênio de 2013, recomendados pela CAPES com notas 3 a 7 para 
Mestrado Acadêmico e com notas 4 a 7 para Doutorado. 

5.2 Não ter pendência de qualquer natureza com a FAPESB e com a CAPES. 

6. CRONOGRAMA 

a) Submissão eletrônica das propostas: Até 17:00 horas do dia 01/10/2014; 

b) Encaminhamento da documentação impressa exigida (Correios – via Sedex): Até 
02/10/2014; 

c) Divulgação dos resultados: 13/10/2014; 

d) Data limite para interposição de recursos: Até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do 
resultado no Portal da FAPESB. 

7. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1 Cada Programa poderá apresentar somente uma proposta. 

7.2 Caberá ao Coordenador do Programa apresentar proposta a esta Chamada Pública. 

7.2.1 Programas de Pós-Graduação criados em parceria entre instituições de ensino superior do 
estado da Bahia, deverão ter uma única submissão. 

7.3 Tanto o coordenador da proposta como a instituição proponente deverão estar livres de 
quaisquer pendências para com a FAPESB, em termos de relatórios técnicos e/ou prestações de 
contas. 

7.4 A proposta deverá ser enviada à FAPESB, através do Formulário online específico para esta 
Chamada, disponível em www.fapesb.ba.gov.br, devendo-se observar os seguintes passos:  

7.4.1 Cadastramento online do coordenador e da instituição ou sua atualização;  

7.4.2 Preenchimento do Formulário online específico para esta Chamada. 

7.5. As propostas deverão ser submetidas eletronicamente à FAPESB até às 17:00 horas da data 
limite de submissão. 

7.6. A FAPESB não se responsabilizará por propostas não recebidas em decorrência de eventuais 
problemas técnicos e/ou congestionamentos do Sistema. 
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7.7. Após a submissão eletrônica da proposta, encaminhar à FAPESB a documentação impressa 
listada abaixo, no prazo estabelecido no cronograma: 

a) Formulário online para apresentação da proposta (devidamente concluído e assinado); 

b) Ficha de avaliação do Programa, que se encontra no endereço da CAPES 
(http://www.capes.gov.br/avaliacao/dados-do-snpg/cursos-recomendados-reconhecidos), referente 
à avaliação do último triênio; 

c) Currículo Lattes do coordenador; 

d) 02 (duas) cópias do Anexo III - AUX-PE, assinado pelo coordenador da proposta (não datar) e 
pelo representante legal da instituição. 

7.8 A documentação referida no item 7.7 poderá ser entregue diretamente na Central de 
Atendimento ao Público - CAP da FAPESB, mediante protocolo, ou enviada pelos Correios – via 
Sedex (será considerada a data de postagem). Deverá constar no envelope a seguinte 
identificação: 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB 
Endereço: Rua Aristides Novis, No 203, Colina de São Lázaro, Federação,  

CEP: 40.210-720 - Salvador – Bahia. 
Programa de Apoio às Políticas Públicas 

Chamada Pública N o 003/2014 - Apoio a Programas de Pós-Graduação S tricto Sensu Acadêmicos  
Número do Pedido  (disposto no cabeçalho do Formulário online) 

Nome do Proponente  
Instituição de Vínculo 

 

7.9. As assinaturas do coordenador e responsável pela instituição são obrigatórias e necessárias 
para comprovação e validação dos compromissos estabelecidos. 

7.10. Considera-se o responsável pela instituição o seu Representante Legal ou quem por ele 
delegado (apresentar cópia do ato de delegação). 

7.11. O conteúdo e a integridade da documentação enviada serão de responsabilidade direta e 
exclusiva do coordenador. 

7.12 O Anexo III  - AUX-PE poderá ser encontrado através do link: 
http://www.capes.gov.br/bolsas/auxilios-a-pesquisa. 

7.13 Caso o proponente tenha sido contemplado pela CAPES através do Edital FAPESB N o 
004/2013, deverá preencher e encaminhar junto à documentação listada no item 7.7 o Anexo IV 
ao AUX-PE, disponível através do link: http://www.capes.gov.br/bolsas/auxilios-a-pesquisa. 

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO  

8.1 Análise documental (enquadramento): As propostas serão analisadas pela FAPESB quanto ao 
atendimento aos requisitos estabelecidos nesta Chamada. As propostas com documentação 
incompleta, encaminhadas fora do prazo previsto ou em desacordo com a Chamada serão 
consideradas inelegíveis. 

8.2 Avaliação de relevância: Será realizada por uma Comissão de Avaliação, indicada pela 
Diretoria Científica da FAPESB e pela CAPES, que procederá a seleção e recomendação das 
propostas. 
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8.3 Serão priorizadas para aprovação as propostas c ujos Programas não tenham sido 
contemplados através do Edital FAPESB N o 004/2013 – Apoio a Programas de Pós-
Graduação stricto sensu. 

9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

A divulgação dos resultados será realizada por meio de Ato da Diretoria Executiva da FAPESB, no 
http://www.fapesb.ba.gov.br, após homologação pela Diretoria de Programas e Bolsas no País da 
CAPES. 

10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 O recurso administrativo poderá ser interposto pelo proponente, no prazo de até 02 (dois) 
dias úteis, a contar da divulgação dos resultados. 

10.2 Os recursos administrativos poderão ser enviados pelos Correios, mediante registro postal ou 
equivalente, para o endereço da FAPESB (será considerada a data da postagem). 
 
10.3 Para os recursos administrativos protocolados na FAPESB será considerada a data do 
protocolo. 
 
10.4 Não serão aceitos recursos administrativos interpostos por fac-símile (FAX), internet, 
telegrama, ou outro meio que não seja o especificado nesta Chamada, fora do prazo ou após a 
homologação do resultado final.  

11. CONCESSÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PROJETOS AP ROVADOS 

11.1 A concessão de recursos financeiros aos projetos aprovados no âmbito dessa Chamada 
pressupõe que o partícipe atende às exigências fixadas pela legislação em vigor para a assinatura 
do ato de concessão com órgãos da Administração Federal e que está de acordo com os critérios 
e normas estabelecidos pela CAPES.  

11.1.1 A concessão dar-se-á mediante celebração do instrumento ora denominado Termo de 
Solicitação e Concessão de Apoio Financeiro a Projeto Educacional ou de Pesquisa – AUX-PE – 
Anexo III, disponível na página da CAPES (http://www.capes.gov.br/bolsas/auxilios-a-pesquisa).  

11.2 A liberação dos recursos será efetuada após o recebimento do Termo de Solicitação e 
Concessão de Apoio Financeiro a Projeto Educacional ou de Pesquisa – AUX-PE e publicação do 
Auxílio no Diário Oficial da União (DOU). 

11.3 Caso o AUX-PE não seja enviado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de 
comunicação de aprovação final do projeto, a concessão correspondente será automaticamente 
cancelada. 

12. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS  

12.1 O acompanhamento dos projetos se dará por intermédio da análise do Relatório Anual de 
Acompanhamento do Projeto , juntamente com o extrato bancário, a ser enviado anualmente à 
CAPES pelos coordenadores, com a descrição das principais ações desenvolvidas no período de 
12 (doze) meses, a partir da implementação do projeto, e aquelas em andamento, bem como a 
descrição do estágio de consecução das metas estabelecidas no projeto original, por meio do 
Sistema de Informatizado de Prestação de Contas – SIPREC (link: 
http://siprec.capes.gov.br/siprec/login.seam). 
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12.2 Ao final do segundo ano de execução deverá ser apresentado o Relatório Consolidado das 
atividades realizadas, o qual será objeto de avaliação intermediária para a determinação da 
continuidade do projeto. O modelo do Relatório Consolidado será enviado pela CAPES aos 
coordenadores dos projetos oportunamente. 

13. PRESTAÇÃO DE CONTAS À CAPES 

13.1 O coordenador do projeto (beneficiário do Auxílio) deverá prestar contas à CAPES a cada 12 
(doze) meses e ao final da vigência do projeto, em conformidade com o Manual de Prestação de 
Contas online (Anexo II da Portaria CAPES No 59/2013) e demais normas desta Chamada 
Pública, por meio do SIPREC, no link http://siprec.capes.gov.br/siprec/login.seam. 
  
13.2 As orientações referentes à prestação de contas encontram-se no link 
www.capes.gov.br/bolsas/auxilios-a-pesquisa.  
 

13.3 Para informações referentes à prestação de contas, entrar em contato com a Coordenação 
de Prestação de Contas – DCPC, através do e-mail cof@capes.gov.br. 

14. CANCELAMENTO DA CONCESSÃO 

A concessão do apoio financeiro para o coordenador do projeto poderá ser cancelada pela 
CAPES ou FAPESB, se constatada ocorrência que justifique o cancelamento. 

15. IMPUGNAÇÃO 

15.1 Perde o direito de impugnar os termos desta Chamada, aquele que a tendo aceitado sem 
objeção, venha apontar, em qualquer momento, eventuais falhas ou irregularidades que a tenham 
viciado, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

15.2 O coordenador que aderir às condições apresentadas nesta Chamada não poderá arguir 
qualquer vício ou irregularidade, sendo a apresentação de sua proposta considerada como 
concordância irretratável com as condições aqui estabelecidas. 

16. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 

A qualquer tempo, a presente Chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, 
por decisão conjunta da CAPES e da FAPESB, seja por motivo de interesse público, decretos 
governamentais ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direitos à 
indenização ou à reclamação de qualquer natureza. 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS  

17.1 Todos os estudos e pesquisas desenvolvidos com os recursos oriundos desta Chamada 
deverão fazer constar o apoio recebido da CAPES para a sua consecução e, quando for o caso de 
publicação de textos, uma cópia deverá ser enviada a CAPES. 

17.2 A assinatura do instrumento AUX-PE no âmbito desta Chamada determina que a instituição 
de ensino superior, à qual o pesquisador beneficiário do auxílio esteja vinculado, atenda às 
exigências fixadas pela legislação em vigor para a assinatura desse ato com órgãos da 
Administração Federal e que esteja de acordo com os critérios e normas estabelecidos pela 
CAPES. 

17.3 A Diretoria Executiva da FAPESB e a Diretoria de Programas e Bolsas no País da CAPES 
reservam-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas na presente 
Chamada Pública. 
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18. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Esclarecimentos sobre a Chamada Pública N o 003/2014 poderão ser obtidos na FAPESB através 
do e-mail chamada003_2014@fapesb.ba.gov.br até a data/horário final de conclusão do 
Formulário online indicada no Cronograma da presente Chamada ou pelo telefone: (71) 3116-
7626.  

 

Salvador, 23 de setembro de 2014. 

 

Roberto Paulo Machado Lopes 
Diretor Geral da FAPESB 

 

 

 

 


