Edital de CChamada nºº 11/2016
PROGRA
AMA – Desenvolvimennto de Modelagem do Sistema Terrrestre
M
MEC‐CAPES
A Coordenação de Aperfeiççoamento dde Pessoal de Nível Superior – CA
APES, Fundaação
Públiica, instituíd
da pela Lei nº. 8.405, de 09 de jaaneiro de 1992,
1
inscritta no CNPJ sob
nº. 000.889.834//0001‐08, co
om sede noo Setor Ban
ncário Norte
e, Quadra 22, Lote 6, Bloco
L, Brasília, DF, CEP
C 70.040‐‐020, por m
meio de suaa Diretoria de
d Program
mas e Bolsass no
a
regimentaais, conforrme o proocesso de nº.
País, no uso de suas atribuições
23038.014220/20
016‐64 , torna público o Chamada
a para apresentação dee propostass de
projeetos de pesq
quisa por pesquisadorees vinculados a Instituições de En sino Superior –
IES eenquadráveeis nos terrmos desta Chamada,, para imp
plantação dde projetoss de
pesq
quisa, desenvolvimentto e inovaação e coo
operação acadêmica
a
com vistaas à
form
mação de reccursos hum
manos e geraação de con
nhecimento
o sobre moddelagem glo
obal
e reggional do Siistema Terrrestre. A seeleção será regida pela
a Portaria CCAPES nº 59
9 de
14/5/2013, pelaas disposiçõ
ões desta C hamada e pela
p legislaçção aplicáveel, em espe
ecial
a Leei nº 9784, de 29 de
d janeiro de 1999 e em confformidade com o an
nexo
REGU
ULAMENTO
O, parte inte
egrante destta Chamadaa.

I.1 – OBJETIVO
I.1.1 ‐ A preseente Chamada tem ppor objetivvo selecionar proposttas para ap
poio
finan
nceiro a pro
ojetos conjuntos e form
mação de redes de pesq
quisa que viisem contribuir
signifficativamen
nte para o desenvolvim
mento científico, tecnológico e dde inovação
o do
País, com foco especial no
n desenvoolvimento de
d modelag
gem global e regionall do
Sistema Terrestre, permitin
ndo ao paíss autonomia na geraçã
ão de cená rios futuross de
mudanças climááticas, de ussos da terraa e urbanizaação, na esccala de déc adas a sécu
ulos,
contrribuindo asssim de mo
odo efetivo para o avaanço do con
nhecimentoo, formação
o de
recurrsos human
nos, geração
o de produ tos, formullação, imple
ementação e avaliação
o de
açõees públicas voltadas para a melhhoria da caapacidade brasileira
b
d e adaptaçãão e
mitiggação das mudançass ambientaais globais, especialm
mente com
m respeito às
mudanças climááticas.

I.1.2 ‐ Objetivoss Específico
os
objetivos esspecíficos desta Chamaada:
São o
a) apoiar a formação de reecursos humanos póss‐graduadoss em nívell de
mestrado, doutoraado e pós‐ddoutorado nas áreas de
d modelaggem do siste
ema
terrestre, especialmente das Mudanças Climáticas e de Usos dda Terra;
b) amp
pliar o conh
hecimento e a produçãão científica e tecnolóógica nas áreas
temáticcas contempladas no ittem II.1.2 do REGULAM
MENTO destta Chamadaa;
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c) prom
mover o intercâmbio de conheccimentos na
a comunidaade acadêm
mica
brasileiira, estimu
ulando parrcerias (re
ede de pe
esquisa e/oou consórrcios
interinsstitucionais) entre IES e centros de
d pesquisass nacionais,, internacionais
e outraas instituiçõ
ões capacitaadas a dese
envolver esttudos de foorma articulada
nas áreeas contemp
pladas nest a Chamada;
d) estim
mular iniciativas de inoovação nas áreas conte
empladas nnesta Chamaada,
promovvendo o desenvolvim
d
mento de projetos, de produt os, processsos,
serviço
os e sistemas inovadorees;
e) forttalecer a interação ddas universsidades e instituiçõess de pesquisa
envolviidas no tem
ma entre si visando a formação
f
de
d grupos dde pesquisa em
modelaagem do sistema terresstre;
f) apoiaar a ampla disseminaçção pública de cenário
os climáticoos e de usoss da
terra reesultados deste
d
projetto para viabilizar estudos de imppactos, risco
os e
adaptação às mu
udanças am
mbientais globais, especialmentee às mudan
nças
climáticcas;
nas áreas contemplaadas
g) estim
mular a divvulgação cieentífica e tecnológica
t
nesta Chamada
C
e apoiar a produção de materia
al didático para o ensino
básico, profissional e superrior, de infformática e de difusãão científicca e
ógica nessass áreas.
tecnoló
I.1.3 – As propo
ostas devem
m observar aas condições específicas estabeleccidas na parrte II
– REGULAMENTTO, anexo a esta Cham
mada, que determina os requisittos relativoss ao
ostas
proponente, crronograma, recursos financeiros a serem aplicados nas propo
aprovadas, origem dos reccursos, iten s financiáve
eis, prazo de
d execuçãoo dos proje
etos,
c
e pparâmetross objetivos de julgameento, avaliaçções
critérios de eleggibilidade, critérios
parciiais e final e demais infformações nnecessárias.

I.2 – APRESENTA
AÇÃO E ENV
VIO DAS PR
ROPOSTAS
I.2.1 – São exigidos os segu
uintes docum
mentos parra a submisssão da Propposta:
a) projeto elaboraado de acoordo com o Roteiro Básico conti do no Anexo I
deste Edital;
E
b) prevvisão de gastos a sereem realizados com os recursos dde custeio e de
capital,, de acordo
o com o m
modelo de Planilha
P
de Previsão O
Orçamentárria e
Distribu
uição de Bo
olsas do Aneexo II;
c) ofício
o de encam
minhamentoo do projeto
o assinado pelo
p coordeenador‐geraal da
equipe líder, confo
orme modeelo no Anexo
o III;
d) declaração da Pró‐Reitoriaa de Pós‐grraduação ou
u da instânncia máximaa de
todas as
a instituições partici pantes do projeto exxplicitando a anuência, a
aceitaçção e o cum
mprimento ddas diretrize
es desta Chamada, connforme mod
delo
(Anexo
o IV).
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I.2.2 – O Anexo
o V contém
m o Check llist para su
ubmissão de propostaa, orientand
do a
mentação exxigida.
postaagem de toda a docum
I.2.3 – A propo
osta e todos os docuumentos ellencados no item I.2..1 deverão ser
enviaados em formato
f
PD
DF ao e‐m
mail: modelagem@capes.gov.br, até às 23
3h59
(horáário de Brrasília) do prazo estiipulado no
o item II.1.3 – CRON
NOGRAMA do
REGU
ULAMENTO
O.
I.2.4 – Não serãão aceitas propostas
p
s ubmetidas por qualqu
uer outro m
meio, tampo
ouco
nal de receb
bimento est abelecido no
n subitem I.2.3.
apóss o prazo fin
I.2.5 – Será aceita uma únicca propostaa por propo
onente.
e seguirá paara as etapaas de análise
e se estiver completa.
I.2.6 – A propossta somente
I.2.6..1 Constataado o envio de proposttas idênticas por propo
onentes difeerentes, am
mbas
as prropostas serrão sumariaamente dessclassificadaas.

I.3 – ADMISSÃO
O, ANÁLISE E JULGAMEENTO
A selleção das propostas su
ubmetidas à CAPES, em
m atendime
ento a esta Chamada, será
s
realizzada por intermédio de análisees e avaliaçções comparativas. Paara tanto, são
estab
belecidas ass seguintes etapas:
I.3.1 – Etapa I – Análise pela Área Téccnica da CAPES
1.3.11.1 – Esta etapa,
e
a serr realizada ppela área té
écnica da CAPES,
C
conssiste na anáálise
das p
propostas apresentada
a
as quanto a o atendime
ento às disp
posições esttabelecidas nos
itenss do REGULA
AMENTO, relativos
r
ao subitem II..1.5 ‐ ITENS
S FINANCIÁV
VEIS e subittens
II.3.44 ‐ QUANTO AO PRO
OPONENTE E GRUPO DE PESQUIISA e II.3.66 ‐ QUANTO
O À
INSTTITUIÇÃO DEE EXECUÇÃO, dos CRITTÉRIOS DE ELEGIBILIDA
E
ADE.
I.3.2 – Etapa II – Análise pe
elos Consul tores ad ho
oc
I.3.2..1 ‐ Esta etaapa, consisttirá na anál ise da demanda qualifficada, quannto ao mérito e
relevvância das propostas,
p
a ser realizaada por esp
pecialistas que
q se maniifestarão so
obre
os tópicos relaacionados no item III.3 – CRIT
TÉRIOS DE ELEGIBILID
DADE e II.4 –
CRITÉRIOS PARA
A JULGAME
ENTO – do R
REGULAMEENTO.
I.3.3 – Etapa III – Análise, Julgamento
J
o e Classifica
ação pelo Comitê
C
Julgaador
I.3.3..1 – As pro
opostas serrão avaliaddas e classifficadas nessta etapa cconsiderand
do a
análiise da etapa anterior e os CRITÉ RIOS DE ELLEGIBILIDADE, indicaddos no subitem
II.3.55 ‐ QUANTO
O À PROPO
OSTA, e dee JULGAMEENTO, indiccados no suubitem II.4,, do
REGU
ULAMENTO
O, que serão
o pontuadoos pelo Com
mitê Julgado
or, cujos inttegrantes se
erão
especialistas na área indicaados pela CA
APES.
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I.3.3..2 – A pon
ntuação de
e cada proojeto nesta etapa do julgamentoo será aferida
confo
orme estab
belecido no subitem II.4 – CR
RITÉRIOS PA
ARA JULGA
AMENTO ‐ do
REGU
ULAMENTO
O.
I.3.3..3 – Após a análise de mérito técnnico‐científiico de cada proposta e da adequaação
de seeu orçamen
nto, o Comitê Julgadorr, dentro do
os limites orçamentár
o
rios estipulaados
para esta Chamada, poderáá recomenddar:
entários; ou
a) aprovvação, com ou sem corrtes orçame
b) não aprovação.
I.3.3..4 – O parrecer do Comitê Julgaador sobre as proposstas, dentroo dos crité
érios
estab
belecidos, será registtrado em planilha, contendo
c
a relação das propostas
julgaadas, recom
mendadas e não recom
mendadas, com
c
as respectivas avvaliações fin
nais,
em ordem deecrescente de priorridade, asssim como outras innformaçõess e
recom
mendaçõess julgadas pe
ertinentes.
I.3.3..5 – Todas as propostaas avaliadass serão obje
eto de pare
ecer técnicoo substancioso,
conteendo as justificativas para
p
a recom
mendação ou
o não reco
omendação..
I.3.3..6 – A planilha conte
endo as nootas será assinada
a
pe
elos membrros do Com
mitê
Julgaador.
I.3.3..7 – Não é permitido
o integrar o Comitê Julgador o pesquisaddor que te
enha
apresentado pro
opostas a esta Chamadda ou que participe
p
da equipe do projeto.
do aos mem
mbros do Coomitê Julgad
dor:
I.3.3..8 – É vedad
a) julgarr processos em que hajja conflito de
d interesse
es;
b) divulggar, antes do
d anúncio oficial da CAPES,
C
os re
esultados dde qualquerr
julgamento;
c) fazer cópia de prrocessos;
d) discriminar áreass ou linhas dde pensame
ento;
e) emitirr parecer em
m recurso ccontra decissão sua, e
f) comp
portar‐se como repreesentante de
d uma instituição oou de umaa
região.

I.3.5 – Etapa V–– Análise pe
elas instânc ias superiores da CAPE
ES
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I.3.5..1 ‐ Todas as proposttas analisaddas pelo Comitê
C
Julgador serãoo submetidaas à
apreciação da Diretoria
D
de Programass e Bolsas no
n País da CAPES
C
que eencaminharrá à
Presiidência da CAPES,
C
que emitirá a ddecisão finall sobre sua aprovação,, observado
os os
limitees orçamen
ntários desta Chamada .

I.4 – RESULTADO DO JULGA
AMENTO
I.4.1 – A relaçãão das pro
opostas aprrovadas com
m recursoss financeiroos da prese
ente
mada será publicada no
n Diário O
Oficial da União
U
– DO
OU e divulggada na pággina
Cham
eletrrônica da CA
APES, disponíveis no enndereço ww
ww.capes.go
ov.br.
I.4.3 – Todos oss proponenttes da preseente Chamaada terão accesso aos ppareceres so
obre
sua p
proposta, preservada a identificaçção dos pare
eceristas.

I.5 – RECURSOSS ADMINIST
TRATIVOS
I.5.1 – O prazo para
p
aprese
entação de eventuais recursos
r
à decisão
d
sobrre a propossta é
de 10 (dez) dias corridos a contar daa divulgação
o do resultado no síti o da CAPESS. O
recurrso assinado pelo coorrdenador geeral deverá ser dirigido
o ao Diretorr de Programas
e Bo
olsas no Paaís da CAPES e o en vio deverá ser feito por meio eletrônico,, no
endeereço modeelagem@cap
pes.gov.br.
I.5.2 – Na con
ntagem do prazo exccluir‐se‐á o dia do in
nício e inccluir‐se‐á o do
venccimento e co
onsiderar‐se
e‐ão os diass consecutivvos.
t
inicio e termino em
m dias de exxpedientes na CAPES.
I.5.3 – O prazo terá

I.6 – APOIO DASS PROPOST
TAS APROVA
ADAS
ostas aprovvadas serãoo apoiadas na modalidade de Auxxílio Individ
dual,
I.6.1 – As propo
em n
nome do Co
oordenador//Proponentte, mediantte assinatura do AUXÍLIIO FINANCE
EIRO
A PROJETO EDU
UCACIONAL OU DE PESQ
QUISA (AUX
X‐PE).
I.6.3 – A existêência de algguma inadim
mplência do proponente com a Administraação
Públiica Federal,, Estadual ou Municipaal, direta ou indireta, co
onstituirá faator impediitivo
para a contrataçção do projeto.

MENTO DA CONCESSÃO
C
O
I.7 – CANCELAM
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I.7.1 ‐ A conceessão do apoio
a
finan ceiro pode
erá ser cancelada pel a Diretoriaa de
olsas da CA
APES, por occorrência, durante
d
sua
a implemenntação, de fato
Programas e Bo
o de outrass providên
ncias
cuja gravidade justifique o cancela mento, sem prejuízo
cabívveis em deccisão devidaamente funddamentada.
I.8 – PUBLICAÇÕ
ÕES
I.8.1 – As publiccações cienttíficas e quaalquer outrro meio de divulgação
d
ou promoçção
de eventos ou de projetoss de pesquiisa apoiado
os pela pressente Cham
mada deverrão
citar,, obrigatoriamente, o apoio
a
da CA
APES.

I.9 – IMPUGNAÇ
ÇÃO DA CHAMADA
I.9.1 – Decairá do
d direito de impugnarr os termos desta Cham
mada o cidaadão que nãão o
fizer até o segun
ndo dia útil anterior aoo prazo finaal estabeleccido para reecebimento das
prop
postas.
I.9.2 – Não teráá efeito de recurso a impugnação feita por aquele quue, em o te
endo
aceittado sem objeção,
o
ve
enha aponttar, posteriormente ao
a julgameento, eventuais
falhaas ou imperffeições.
I.9.3 – A impugn
nação deverá ser dirigiida à Direto
oria de Prog
gramas e Boolsas da CAPES,
para o endereço
o modelage
em@capes.ggov.br.

ÇÃO OU ANULAÇÃO DA
A CHAMAD
DA
I.10 – REVOGAÇ
I.10.1 ‐ A qualquer tempo, a presentee Chamada poderá serr revogada oou anulada, no
todo
o ou em partte, seja porr decisão unnilateral, sejja por motivvo de intereesse público
o ou
exigêência legal, em deciisão fundaamentada, sem que isso impli que direito a
inden
nização ou reclamação
o de qualqu er naturezaa.

I.11 – PERMISSÕ
ÕES E AUTO
ORIZAÇÕES ESPECIAIS
I.11.1 ‐ É de exclusiva responsabillidade de cada proponente addotar todass as
providências qu
ue envolvam
m permissõees e autorizzações espe
eciais, de caaráter ético
o ou
legal, necessáriaas para a exxecução do pprojeto.

I.12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I.12.1 – A publiccação dos artigos
a
cienttíficos resulltantes dos projetos appoiados devverá
ser reealizada, prreferencialm
mente, em rrevistas de acesso aberto.
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I.12.22 – Durantee a fase de execução ddo projeto, toda e qualquer comuunicação co
om a
CAPEES deverá ser feita porr meio de coorrespondê
ência eletrônica à Coorrdenação Geral
G
de Prrogramas Estratégicos ‐ CGPE, via endereço eletrônico
e
modelagem@
m
@capes.gov.b
br.
I.12.33 – Qualqu
uer alteraçãão relativa à execução
o do projetto deverá sser solicitad
da à
CAPEES por seu
u coordenador, acom panhada da
d devida justificativa
j
a, devendo tal
alterração ser au
utorizada an
ntes de sua efetivação.
I.12.44 – Ao finall da vigência, o coordeenador deve
erá apresen
ntar a prestaação de con
ntas
finan
nceira e os relatórios técnicos, em
m conformid
dade com o que estiveer estabeleccido
no TERMO DE ACEITAÇÃO
A
O e demais nnormas da CAPES e/ou
u no Manuaal de Prestaação
Contas On Line
L
do Sistema Inforrmatizado de
d Prestaçã
ão de Cont as (SIPREC)) da
de C
CAPEES, sob pen
na de ressaarcimento ddos valoress despendid
dos pela CA
APES e dem
mais
penaalidades preevistas na le
egislação dee regência.
I.12.55 – Durante a execução, o projeeto será aco
ompanhado
o e avaliadoo, em todas as
suas fases, de accordo com o estabeleccido no Item
m II.6 do REGULAMEN
NTO.
I.12.66 – A CAPES reserva‐se no direitoo de, duran
nte a execuçção do projjeto, promo
over
visitaas técnicas ou solicitarr informaçõões adicionaais visando aperfeiçoaar o sistemaa de
Avaliiação e Acompanhame
ento.
I.12.77 – As inforrmações ge
eradas com a implementação das propostas selecionadas e
dispo
onibilizadass na base de
d dados daa CAPES serão conside
eradas de aacesso público,
obseervadas as disposições
d
abaixo:
I.12.77.a) Os pro
ojetos subm
metidos a eesta Chamaada, bem como quaisqquer relató
órios
técniicos apreseentados pe
elos pesquuisadores e/ou
e
bolsisstas para a CAPES, que
conteenham info
ormações so
obre os projjetos em an
ndamento, terão
t
acessso restrito até o
ato d
decisório reeferente à aprovação final pela CAPES. (Le
ei 12.527/22011 de 18
8 de
noveembro de 20
011, art 7º, §3º, e Decrreto 7.724/2
2012 de 16 de maio dee 2012, art 20);
2
I.12.77.b) Aquelees pesquisadores cujoss projetos submetidos
s
s, aprovado s ou não, e/ou
e
seus relatórios técnicos apresentado
a
os que posssam gerarr, no todo ou em paarte,
resulltado poten
ncialmente objeto dee Patente de
d Invenção, Modeloo de Utilidaade,
Deseenho Industrial, Programa de Com
mputador ou
u qualquer outra
o
formaa de registro
o de
Propriedade Intelectual e semelhante
s
es deverão manifestar
m
explicitame
e
ente o intere
esse
na reestrição de acesso na ocasião
o
da ssubmissão do
d projeto e/ou
e
do envvio do relatório
técniico.
I.12.77.b1) As ob
brigações de
e sigilo e reestrição de acesso púb
blico previsttas na cláusula
anterior subsistirão pelo prrazo de 5 (ccinco) anos a partir da solicitação
s
dda restrição
o.
I.12..7.b2) Em que pese a possibiliddade de re
estrição de acesso, essta não red
duz,
contudo, a resp
ponsabilidad
de que os ppesquisadores, suas eq
quipes e in stituições têm,
t
como
o membross da comun
nidade de pesquisa, de
d manter, sempre quue possível, os

7/20

resulltados da pesquisa, daados e coleçções à disposição de outros
o
pesqquisadores para
p
fins aacadêmicoss.
I.12.77.c) As parttes deverão assegurar qque cada um de seus empregados
e
s, funcionárrios,
agen
ntes público
os e subcon
ntratadas, qque tenham
m acesso às
à informaçções de ace
esso
restrrito, tenham
m concordaado em cu mprir as obrigações
o
de restriçã o de acessso à
inforrmação.
I.12..7.d) A CAPES disponib
bilizará, a seeu critério, as
a informaçções primárrias de todo
os os
projeetos, tais co
omo: título,, resumo, oobjeto, prop
ponente(s), instituiçõees executoras e
recurrsos aplicad
dos pelo órggão.
I.12.88 – Caso os
o resultados do projjeto ou o relatório
r
em
m si venhaam a ter valor
v
comeercial ou possam levar ao deesenvolvime
ento de um
u produtoo ou méttodo
envo
olvendo o estabelecim
e
ento de um
ma patente,, a troca de
e informaçõões e a rese
erva
dos direitos, em cada caso, dar‐se‐‐ão de aco
ordo com o estabeleccido na Leii de
Inovaação (Lei nº 10.973 de
e 02 de dezzembro de 2004), regulamentadaa pelo Decreto
5.5633, de 11 de outubro de
e 2005, na a Lei de Pro
opriedade Industrial (LLei nº 9.279
9, de
14 dee maio de 1996.
1
I.12.99 – A preseente Chamada regula‐s e pelos preceitos de direito públicco inseridoss no
capu
ut do artigo 37 da Constituição Feederal, pelaas disposiçõ
ões da Lei nnº 8.666/93, no
que ccouber, e, em
e especial,, pelas norm
mas internas da CAPES.
I.12.10 – OS ESCLARECIM
E
MENTOS E AS INFOR
RMAÇÕES ADICIONAIS
A
S ACERCA DO
CONTTEÚDO DA
A CHAMAD
DA, BEM COMO A LEGISLAÇÃ
ÃO QUE R
REGULA ESTA
E
CHAM
MADA, POD
DERÃO SER
R OBTIDOS N
NOS ITENS DO REGULA
AMENTO.

A DE RESER
RVA
I.13 – CLÁUSULA
A P
Presidência da CAPES reserva‐see o direito de resolve
er os casoss omissos e as
situaações não previstas na presente Chhamada.

m de 201
16.
Brasíília, 25 de maio

ARLIND
DO PHILIPPI JUNIOR
Presidentee da Capes, Substituto.
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do Sistema
EEdital de Ch
hamada nº 11/2016 – D
Desenvolvim
mento de Modelagem
M
Terrestrre
M
MEC‐CAPES

II ‐ R
REGULAMEN
NTO
O preesente REG
GULAMENTO
O tem por ffinalidade definir
d
as attividades a serem apo
oiadas
finan
nceiramentee e as condiições para i mplementaação do apo
oio, mediantte a seleção
o, por
Cham
mada, de prropostas para execuçãoo de projeto
os.

OSIÇÕES ESPECÍFICAS
II.1 – DAS DISPO
II.1.11 – DO OBJEETO
Fomeentar projjetos conjuntos e formação de redes que viseem contribuir
signifficativamen
nte para o desenvolvim
mento científico, tecnológico e dde inovação
o do
País, com foco especial no
n desenvoolvimento de
d modelag
gem global e regionall do
Sistema Terrestre, permitin
ndo ao paíss autonomia na geraçã
ão de cená rios futuross de
ulos,
mudanças climááticas, de ussos da terraa e urbanizaação, na esccala de déc adas a sécu
contrribuindo asssim de mo
odo efetivo para o avaanço do con
nhecimentoo, formação
o de
recurrsos human
nos, geração
o de produ tos, formullação, imple
ementação e avaliação
o de
açõees públicas voltadas para a melhhoria da caapacidade brasileira
b
d e adaptaçãão e
mitiggação das mudançass ambientaais globais, especialm
mente com
m respeito às
mudanças climááticas.

II.1.22 – LINHAS TEMÁTICAS
T
S
II.1.22.1 – A Cham
mada Públicca será dividdida em cin
nco LINHAS TEMÁTICASS, relacionadas
ao desenvolvim
mento de modelageem do Sistema Terrrestre, paarticularmente
relaccionadas ao
o Modelo Brasileiro do Sistem
ma Terrestrre (“BESM””) e mode
elos
regio
onais do sisttema terresstre acopladdos ao BESM
M, descritass a seguir:
Linhaa Temática I – Desenvvolvimento e validação
o de Modelagem dos Componen
ntes
do M
Modelo Brassileiro do Sistema
S
Ter restre (BESSM), incluindo os seus componen
ntes
atmo
osfera, oceaanos, superffície contineental, criosffera.
Linhaa Temáticca II – Desenvolvi mento e validação de sub ‐modelos ou
parametrizações de químicca atmosférrica, hidrolo
ogia, agriculltura, fogo eem vegetaçção,
transsferência radiativa,
r
ciclos
c
bioggeoquímicoss, biomas e ecossisstemas, zonas
costeeiras, nível do mar, aplicáveis aoos compon
nentes do modelo
m
gloobal BESM e a
modelos regionais do sistema terrestrre acopladas ao BESM.
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Linhaa Temática III – Desenvolvimentto de ferramentas numéricas dee acoplamento
entree componentes, imple
ementaçõess numéricass inovadora
as, otimizaçção de códigos
comp
putacionaiss para o BESM
B
e paara modelo
os regionais do Sisteema Terresstre
acop
plados ao BEESM.
Linhaa Temática IV – Desenvvolvimento e validação
o de ferramentas de accoplamento
o de
modelos region
nais do Sisttema Terresstre ao mo
odelo BESM
M para estuudos aplicados
para a América do Sul e oce
eanos adjaccentes.
Linhaa Temática V – Implem
mentação d e simulações de muda
anças ambi entais globais,
especialmente as mudançças climáticcas, utilizan
ndo o modelo BESM, e simulações
onais com modelos
m
reggionais do SSistema Terrrestre acop
plados ao m
modelo BESM
Me
regio
desenvolver siistema para dispon ibilizar cenários clim
máticos fuuturos desstas
simu
ulações paraa estudos de
e impactos,, riscos e ad
daptação às mudanças climáticas.

II.1.33 – CRONOG
GRAMA
Data

Ativida
ades
Lan
nçamento da Chamada no Diário O
Oficial da
Uniião e na pággina da CAP
PES

27/05/20166

Datta limite parra submissãão das prop ostas

26/07/20166

Divulgação doss resultadoss no Diário Oficial
da U
União e na página da CAPES
C
na in ternet

A parttir de 01/099/2016

Con
ntratação daas propostaas aprovadaas

A partir de Outubroo de 2016

II.1.44 – RECURSO
OS FINANCEIROS
II.1.44.1 – As prropostas ap
provadas seerão financciadas com recursos nno valor glo
obal
estim
mado em R$
R 8.500.00
00,00 (oito milhões e quinhento
os mil reaiss), oriundoss da
CAPEES, a sereem liberados em atté três paarcelas anu
uais, de aacordo com
m a
dispo
onibilidade orçamentáária e finannceira. Deste valor, até R$ 2.5000.000,00 (dois
milhõ
ões e quinh
hentos mil reais)
r
serãoo aplicados em Bolsas, até R$ 6.0000.000,00 (seis
(
milhõ
ões de reaiss) serão aplicados em ccusteio.
II.1.44.1.1 – O pagamento
o da segunnda e da terceira pa
arcela dos recursos está
cond
dicionado à aprovação do relatóriio técnico anual,
a
confo
orme descriito no Item
m II.6
(AVA
ALIAÇÕES PA
ARCIAIS, FINAL E PRESSTAÇÃO DE CONTAS).
II.1.44.2 – Os pro
ojetos terão
o o valor mááximo de fin
nanciamentto de acordoo com uma das
faixas descritas abaixo:
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Faixa

Interrvalo de Fin
nanciamentto

A

Até R$
$ 500.000,000

B

De R$ 500.000,011 até R$ 1.0
000.000,00

erão ser traansferidos para
p
II.1.44.2.1 – Os recursos nãão utilizadoos em uma faixa pode
outraa faixa, deesde que nela
n
haja pprojetos recomendado
os e não aaprovados por
insufficiência de recursos.
II.1.44.3 – O prop
ponente devverá apreseentar um ún
nico projeto
o de pesquissa.
II.1.44.4 – A conttratação do projeto deppenderá daa disponibilidade financceira da CAPES,
não ggerando dirreito adquirrido ao repaasse de parrcelas de recursos subssequentes para
p
a exeecução dos projetos.

II.1.55 – ITENS FINANCIÁVEIS
II.1.55.1 – Os recursos da presente
p
Chhamada serão destina
ados ao finaanciamento
o de
itenss de Custeio
o e de Bolsa, compreenndendo:
II.1.55.1.1 – CUSTTEIO:
aa)material de consumo, com
mponentes e/ou pe
eças de reposição de
eequipamentos, instalação, recuuperação e manuten
nção de equipamen
ntos,
rrelacionadaas às atividades do prrojeto, de acordo com
m as regrass da legislaação
vvigente (Po
ortaria CAPE
ES nº 59 dee 2013 e Po
ortaria STN nº 448 de 2002) e com o
M
Manual dee Prestaçãão de Coontas On Line, disp
ponível noo
endere
eço:
h
http://www
w.capes.govv.br/bolsas//auxilios‐a‐p
pesquisa;
b
b)serviços de
d terceiro
os – paga mento integral ou parcial de contratos de
m
manutenção
o e serviços de terceiroos, pessoa fíísica ou juríídica, de carráter eventual;
cc) passagenss aéreas, ad
dquiridas nna classe econômica e tarifa prom
mocional, para
p
m
missões de pesquisa, no exterioor, e de do
ocência no País para pesquisado
ores
q
qualificados;
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d
d) diárias paara missõess de pesquuisa e docên
ncia, com valores
v
fixaados de aco
ordo
ccom o Deccreto 6.907
7/2009 (diáárias nacion
nais) e com
m o Decre to 6.576/2
2008
(d
diárias internacionais);;
ee) passagen
ns e diárias para parrticipação em
e eventos acadêmiccos em temas
relacionadoss ao projeto, no extterior, com valores fixados de aacordo com
m o
D
Decreto 6.57
76/2008 (diiárias internnacionais).
II.1.55.1.1.1 – Qu
ualquer paggamento à ppessoa físicaa deve ser realizado
r
dee acordo co
om a
legislação em vigor, de form
ma a não esstabelecer vínculo
v
emp
pregatício.
II.1.55.1.1.2 – A mão‐de‐obra empregaada na execcução do prrojeto não tterá vínculo
o de
qualq
quer naturreza com a CAPES, e destes não poderrão demanndar quaisq
quer
pagaamentos,
permane
ecendo
na
exxclusiva
responsabbilidade
do
Coorrdenador/In
nstituição de
e execução do projeto.
II.1.55.1.1.3 – Oss valores sollicitados pa ra os itens de custeio descritos
d
naas alíneas “a” a
“e” d
deverão ser incluídos na Planilhaa de Previssão Orçame
entária e D
Distribuição
o de
Bolsaas (Anexo II).
II.1.55.1.2 – BOLSSAS
II.1.55.1.2.1 – Serão concedidas bolsas nas seguinttes modalid
dades:
11) Iniciação científica (vvigência atéé 24 meses)
22) Mestrado
o (vigência até
a 24 mesees)
33) Doutorado (vigência de 48 mesees)
44) Pós‐douto
orado (vigência até 36 meses)
55) Professorr Visitante do
d Exterior ‐ PVE (vigên
ncia até 12 meses)
m
II.1.55.1.2.2 – A implementtação das bbolsas deverá ser realizada dentroo dos prazo
os e
critérios estipulados para cada
c
uma ddessas modaalidades, de
e acordo coom as regras da
CAPEES.
II.1.55.1.2.3 – A duração daas bolsas nãão poderá ultrapassarr o prazo dde execução
o do
projeeto.
II.1.55.1.2.4 – Ass bolsas não
o poderão ser utilizadas para pag
gamento dee prestação
o de
serviços, uma veez que tal utilização
u
esstaria em de
esacordo co
om a finaliddade das bo
olsas
da CA
APES.
II.1.55.1.2.5 – Caaberá ao co
oordenadorr fazer as in
ndicações dos
d bolsista s tão logo seja
assin
nado o term
mo de Auxílio
o Financeiroo a Projeto Educaciona
al ou de Pessquisa (CAPES).
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II.1.55.1.2.6 – É vedada a implementaação de qu
ualquer modalidade dee bolsa parra o
coordenador do
o projeto.
II.1.55.1.2.7 – Os
O formulárrios dos boolsistas enccontram‐se nos Anexoos VI a IX,, de
acord
do com as modalidade
m
es estipulad as no item II.1.5.1.2.1.
II.1.55.2 – São veedadas desp
pesas com:
aa) crachás, pastas e similares,
s
ccertificados,, ornamenttação, coquuetel, jantaares,
shows ou manifestaçõe
es artísticas de qualque
er natureza;
b
b) despesas de rotina como
c
contaas de luz, ággua, telefon
ne, correioss, reprograffia e
similares, en
ntendidas como
c
despeesas de con
ntrapartida obrigatóriaa da instituição
d
de execução
o do projeto
o;
cc) pagamentto de taxas de adminisstração, de gerência,
g
a qualquer tít
ítulo;
d
d)obras civiss (ressalvad
das as obraas com instaalações e adaptações necessáriass ao
aadequado fu
uncionamen
nto de equ ipamentos, as quais deverão ser justificadass no
o
orçamento detalhado
o da propposta), entendidas como de contraparrtida
o
obrigatória da
d instituiçãão de execuução do pro
ojeto;
ee)aquisição de veículos automotorres de qualq
quer nature
eza;
f))pagamento
o de salárrios ou co mplementaação salaria
al de pesssoal técnico e
aadministrativo ou quaaisquer ouutras vantaagens para pessoal dde instituiçções
p
públicas (fed
deral, estad
dual e municcipal);
gg) pagamentto, a qualqu
uer título, a agente público da ativa por servviços prestados,
in
nclusive consultoria, assistência
a
ttécnica ou assemelhad
dos, à contaa de quaisq
quer
fo
ontes de reecursos;
h
h) pagamento, a qualqu
uer título, a empresas privadas qu
ue tenham em seu quaadro
societário seervidor púb
blico da atiiva, ou empregado de
e empresa pública ou
u de
sociedade de
d econom
mia mista, por serviço
os prestados, inclusivve consulto
oria,
aassistência técnica
t
ou assemelhad
a
os.
II.1.55.3 – Ass demais despesass deverão
o ser de
e responssabilidade
prop
ponente/instituição de execução ddo projeto, a título de contrapartid
c
da.

do

II.1.55.4 – Para contratação ou aquisiçãão de bens e serviços deverão
d
serr observado
os os
princcípios consttitucionais e legais, bem
m como as normas da CAPES de PPRESTAÇÃO
O DE
CONTTAS.
II.1.55.5 – Quaando aplicáável, a prroposta deve incluir as despessas acessó
órias
deco
orrentes da importação
o de equipa mentos e material
m
de consumo.
c
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II.1.55.6 – A CAP
PES não resp
pondem peela supleme
entação de recursos paara fazer fre
ente
a deespesas decorrentes de quaisquuer fatoress externos ao seu c ontrole, co
omo
flutuação cambiial.
II.1.66 – PRAZO DE
D EXECUÇÃ
ÃO DOS PR OJETOS
II.1.66.1 – O prazzo de execução das proopostas seráá de 5 (cinco
o) anos.

II.2 – RESULTAD
DOS ESPERA
ADOS
II.2.11 ‐ Com a exxecução doss projetos, eespera‐se a geração do
os seguintess benefícioss:
aa) Assegurar formação
o de sólida e sustentável de rede
es de pesq uisa brasile
eiras
ccobrindo todos os tem
mas interdissciplinares necessárioss ao avançoo de pesqu
uisas
ccientíficas e tecnologiass sobre moddelagem do
o Sistema Te
errestre.
b
b) Manuten
nção do Modelo Brassileiro do Sistema
S
Terrrestre (BESSM) como um
m
modelo com
munitário naacional do SSistema Terrestre de excelência
e
iinternacion
nal e
ccapaz de oferecer a contribbuição braasileira às atividadees do Paainel
In
ntergovernaamental de
e Mudançaas Climáticaas e em projetos inteernacionaiss de
p
pesquisa em
m mudançass ambientai s globais.
cc) Acelerar a capacidad
de brasileiraa de adaptação às mud
danças ambbientais glob
bais,
eespecialmen
nte às mudaanças climátticas.
d
d) Desenvo
olver usos de superccomputação de últim
ma geraçãoo aplicado
os à
m
modelagem do Sistemaa Terrestre.
ee)Recursos humanos
h
avançados eem modelaggem do Sisttema Terreestre ampliaados
significativamente e pre
esentes em
m todas as re
egiões do pa
aís.

BILIDADE
II.3 – CRITÉRIOSS DE ELEGIB
II.3.11 – Os critérrios de elegibilidade inddicados abaaixo são obrrigatórios.
II.3.22 – O atend
dimento aos mesmos é consideraado imprescindível pa ra o exame
e da
prop
posta, seu enquadrame
ento, análisee e julgame
ento.
II.3.33 – A ausência ou inssuficiência de informaações sobre
e quaisquerr deles pod
derá
resulltar na descclassificação
o da propossta.

II.3.44 – QUANTO
O AO PROPONENTE E G
GRUPO DE PESQUISA:
II.3.44.1 ‐ Em relaação aos grrupos de peesquisa:
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aa) o projeto deve serr constituíddo por gru
upos de pe
esquisa quee demonstrem
ccomprometimento co
om a pessquisa e a formaçã
ão vinculaddas às áreas
ccontempladas nesta Ch
hamada;
b
b) serão apo
oiados projetos que e nvolvam, obrigatoriam
o
mente, parccerias (rede
e ou
cconsórcio) entre
e
equipe
es de difereentes IES ou
u entre esta
as e outras instituições de
p
pesquisa que se enquad
drem nos teermos destaa Chamada;;
cc) cada projeeto deverá indicar, ineequivocame
ente, uma in
nstituição lídder vinculad
da a
u
um Program
ma de Pós‐G
Graduação avaliado pelo
p
Sistema de Avaliaação da CA
APES
ccom nota igu
ual ou supe
erior a 4 (quuatro);
d
d)cada projeeto deverá contar nec essariamen
nte com, no
o mínimo, t rês (3) equipes
q
que devem pertencer a diferenttes Program
mas de Póss‐Graduaçãoo (PPG) strricto
sensu acadêêmicos de diferentes IEES.
II.3.44.2 ‐ O conjjunto de pe
esquisadorees/professo
ores e seus estudantess, vinculado
os a
qualq
quer uma das
d instituiçções candiddatas a participar destta Chamadaa, e envolvidos
direttamente no projeto apresentado, receberá a denominaçção de Equiipe.
II.3.44.3 ‐ O projeeto deverá envolver a participaçãão de no mínimo 3 (trêês) equipess, as
quaiss deverão possuir
p
as se
eguintes carracterísticass e requisito
os:
aa) serem constituídas por pesquuisadores, docentes
d
e discentes vvinculados aos
ccursos de pós‐graduaç
p
ção stricto ssensu das in
nstituições de
d ensino suuperior, ou das
iinstituiçõess de pesquissa e/ou de ddesenvolvim
mento e ino
ovação, púbblica ou privvada
ssem fins lucrativos, e, prefere ncialmente
e, de diferentes Esta dos e regiões
b
brasileiros;
b
b) explicitarrem o comp
promisso doo projeto co
om a forma
ação de recuursos humaanos
n
na área tem
mática defin
nida nesta CChamada;
cc) a equipe líder deverá indicar uum coorden
nador‐geral, doutor háá pelo meno
os 5
((cinco) ano
os, pertenccente ao qquadro perrmanente de pessoall de IES e/ou
e
iinstituição de pesquissa, com proodução cien
ntífica e/ou
u tecnológicca, que serrá o
p
proponentee e o interlocutor ju nto à CAP
PES, vincula
ado a Proggrama de Pós‐
P
ggraduação stricto
s
sensu acadêmicco;
d
d) em razãão da caraccterística m
multi‐instituccional, o prrojeto deveerá indicar um
ccoordenado
or, com títtulo de dooutor, de cada
c
institu
uição de e nsino supe
erior
p
participantee (associadaa), o qual fiicará respon
nsável pela coordenaçção operacio
onal
e financeiraa, quando for
f o caso, do projeto
o no âmbito
o de sua insstituição e que
d
deverá articcular‐se com
m a instituiçção líder;
ee)as institu
uições associadas serãão considerradas corre
esponsáveiss pelo projeto,
ssolidárias com a in
nstituição líder no cumprime
ento de oorientaçõess e
ccompromissos dispostos nesta Chhamada e no
o projeto se
elecionado;;
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ff) as equip
pes participantes do pprojeto devverão ser co
onstituídas por docen
ntes,
p
pesquisado
ores e discentes
d
vinculados às insttituições de pesqu
uisa,
d
desenvolvim
mento e ino
ovação (P, D & I) púb
blicas ou priivadas sem fins lucrattivos
q
que possuaam program
ma de pós‐ggraduação recomendad
dos pela CA
APES, conforme
eexplicitado nesta Cham
mada;
gg) a critério
o da parceriaa estabelec ida, será ad
dmitida a alo
ocação dos recursos entre
aas equipes participanttes, desde qque os valo
ores estejam
m devidam
mente indicaados
n
no projeto.
h
h) os recursos e as bo
olsas somennte poderão
o ser geren
nciados por pesquisado
ores
vvinculados a programaas de pós‐grraduação sttricto sensu acadêmicoos;
ii) os coordeenadores in
ndicados noos termos das alíneas “c”
“ e “d” deeste item se
erão
o
os gestores financeiross do projetoo em suas re
espectivas instituições
i
s;
jj) nos caso
os em que não houveer indicação de divisã
ão dos recuursos entre
e as
eequipes (llíder e associadas), estes se
erão integ
gralmente geridos pelo
p
ccoordenado
or‐geral da instituiçãoo líder, que
e também ficará respponsável pelas
p
prestações de contas parciais
p
e finnal de todo o projeto;
kk) os coord
denadores de equipess não pode
erão coorde
enar mais dde um projeto
ssubmetido a esta Cham
mada.
ll) os mem
mbros das equipes (ccoordenado
ores e dem
mais membbros) some
ente
p
poderão paarticipar de 1 (um) únicco projeto no
n âmbito desta Chamaada;
m
m) pesquisaadores (coo
ordenadorees e pesquissadores asssociados) coom pendên
ncias
((inadimplen
ntes) junto aos órgãos brasileiros de fomento à pesquissa não pode
erão
cconcorrer com
c
proposttas a esta CChamada.
II.3.44.2 – Ao aprresentar a proposta,
p
o proponente assume o compromiisso de man
nter,
durante a execcução do projeto, toddas as cond
dições de qualificação
q
o, habilitaçãão e
idoneeidade neccessárias ao
a perfeitoo cumprimento do seu
s
objetoo, preservando
atualizados os seus dados cadastrais
c
juuntos aos re
egistros com
mpetentes.
II.3.55 – QUANTO
O À PROPOSTA:
II.3.55.1 – O projjeto deve estar claram
mente caractterizado como de pesqquisa científfica,
tecno
ológica ou de inovação, conteemplando, preferencia
almente a formação de
recurrsos human
nos.
II.3.55.2 ‐ As prropostas de
everão ser aapresentadas na forma de projetto de pesquisa
estru
uturado, in
ncluindo ob
brigatoriam ente as se
eguintes in
nformaçõess, de form
ma a
perm
mitir sua adeequada análise por parrte dos Consultores Ad hoc, do Coomitê Julgad
dor:
aa) Identificaçção da prop
posta;
b
b) Dados do solicitante;
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cc) Instituiçõees participantes;
d
d) Área do conhecimen
c
nto predomiinante e áre
eas do conh
hecimento ccorrelatas;
ee) Linha tem
mática central e linhas ttemáticas se
ecundárias;;
f)) Informaçõ
ões do proponente e m
membros da equipe;
gg) Dados gerrais do projeto em porrtuguês e inglês, incluin
ndo título, ppalavras‐chave,
resumo e ob
bjetivo geral;
h
h)Objetivos específicos;
i)) Metodologgia;
j)) Relevância do projeto para o desenvolvim
mento cien
ntífico, tecnnológico ou
u de
in
novação;
kk) Formação
o de recurso
os humanoss;
l)) Etapas de execução da
d proposta com respectivo cronograma de aatividades;
m
m) Modelo de
d gestão do projeto;
n
n) Indicadores de aco
ompanhameento que permitam
p
a avaliação dos objetivos
p
propostos;
o
o) Produtos esperados como resuultado do projeto de pesquisa,
p
coom previsão
o de
ccronogramaa de entregaa anual;
p
p) Perspectivas concrettas de cola borações in
nternaciona
ais durante a execução
o do
p
projeto;
q
q) Colaborações ou paarcerias já estabelecid
das para exxecução de atividades em
rede;
r) Infraestrutura dispon
nível na insttituição paraa execução do projeto proposto;
o de recursos financei ros oriundo
os de outra
as fontes aaprovados para
p
s) Indicação
aaplicação no
o projeto.
II.3.66 – QUANTO
O À INSTITU
UIÇÃO DE E XECUÇÃO:
II.3.66.1 – A instittuição de execução é aaquela onde
e será desenvolvido o pprojeto de
pesq
quisa e com a qual o proponente ddeve aprese
entar vínculo e será dorravante
deno
ominada “In
nstituição de
e Execução do Projeto”, podendo ser:
aa) instituição
o de ensino
o superior, ppública ou privada
p
sem
m fins lucratiivos;
b
b) instituto e centro de
e pesquisa e desenvolvvimento, pú
úblico ou prrivado sem fins
lu
ucrativos.
II.3.66.1.1 – A in
nstituição de
d execuçãoo do projetto deverá ser constituuída sob as leis
brasiileiras e ter sua sede e administra ção no Paíss.

II.4 – CRITÉRIOSS PARA JULG
GAMENTO
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II.4.11 – Comitê Julgador
J
II.4.11.1 – São os
o seguintes os critéri os para claassificação das proposstas quanto
o ao
mérito técnico‐ccientífico e sua adequaação orçamentária:
C
Critérios
de Análise e dee Julgamento
o

Noota

Pe
eso

A

Aderência da proposta quanto à sua concep
pção e estra
atégia
em relaçção aos objettivos e tema s desta Cham
mada.

0 a 10

1,,5

B

Atualidaade, relevân
ncia do tem
ma e objetivvos da pesq
quisa
(originalidade, intteresse, applicabilidade
e no Brassil e
avanço do conhecimento na áárea).

0 a 10

1,,5

C

Experiên
ncia prévia do
d Coordenaador propon
nente na áre
ea do
projeto de
d pesquisa, consideranddo sua produ
ução científica ou
tecnológgica relevante, nos últimoos cinco anos.

0 a 10

1,,5

D

Competêência, expe
eriência e adequação da equipe
e de
pesquisaadores em re
elação aos o bjetivos e metas
m
da proposta
e em relação à capaccidade de fo rmação de recursos hum
manos
com o peerfil adequad
do aos desaffios da Cham
mada.

0 a 10

1

E

Avanço científico e tecnológico da propostta em relaçã
ão ao
conhecim
mento existente e aao potenciaal impacto dos
resultados para a sollução dos prooblemas esp
pecíficos.

0 a 10

1

F

Viabilidaade e qualidade do pprojeto a se
er desenvolvido
(adequaação metod
dológica e ccronogramaa das ativid
dades
a serem
m desenvolvidas).

0 a 10

1

G

Adequaçção do cronograma de execução físsico e financceiro:
coerênciia e planejamento do cconjunto de atividades e do
orçamen
nto em relação às metaas de curto
o, médio e longo
l
prazo.

0 a 10

1

H

O potencial para o aumentoo da rede de pesquiisa e
educaçãão, com novas técniccas e parccerias, além
m de
ampla divulgação
d
dos
d resultaddos.

0 a 10

1

I

Relevân
ncia para o desenvolvvimento ecconômico e de
bem esttar social no
o médio e loongo prazoss, se o caso.

0 a 10

0,,5

d notas ppoderão ser utilizadas até
a duas cassas decimais.
II.4.11.2 – Para estipulação das
II.4.11.3 – A pon
ntuação finaal de cada pprojeto serrá aferida pela média pponderada das
notas atribuídass para cada item.
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II.4.11.4 – Em caso de em
mpate na poontuação final, será aprovada
a
a proposta que
obtivver maior po
ontuação no critério “B
B”, seguido pelo critério “E”.
II.4.22.2 – Para estipulação das
d notas ppoderão ser utilizadas até
a duas cassas decimais.
II.4.22.3 – A pon
ntuação finaal de cada pprojeto serrá aferida pela média pponderada das
notas atribuídass para cada item.
opostas serãão recomenndadas em ordem
o
decrescente de pontuação.
II.4.22.4 – As pro
II.4.22.5 – Será considerado como criitério de desempate nesta etapaa a pontuaação
obtid
da no critério “B” estab
belecido noo Item II.4.1.1 desta Chamada.

AÇÃO FINA
AL
II.5 – CLASSIFICA
II.5.11 – A classificação final das proposstas será de
efinida com base na méédia aritmé
ética
simp
ples resultan
nte das notaas finais atrribuídas pelo
o Comitê Ju
ulgador.
II.5.22 – As propo
ostas serão recomendaadas em ord
dem decresscente de poontuação.

II.6 – AVALIAÇÕ
ÕES PARCIAIS, FINAL E PPRESTAÇÃO
O DE CONTA
AS
II.6.22 ‐ O Coorrdenador do Projeto ddeverá enccaminhar, anualmente
a
e, Relatório
o de
Acom
mpanhamen
nto da exe
ecução do projeto de
e pesquisa, incluindo a relação dos
Produtos obtido
os, conform
me descrito no Item II.2
2 do REGULLAMENTO e indicadoss em
sua p
proposta, co
onforme modelo dispoonibilizado, que será objeto
o
de avvaliação parcial
por C
Comitê de Acompanha
A
mento, form
m
indicados pella CAPES.
mado por membros
II.6.22.1 ‐ Os coo
ordenadoress poderão sser convocaados para pa
articipação em semináários
preseenciais de avaliação
a
e acompanha
a
amento da execução
e
da
as pesquisaas.
II.6.33 ‐ Os projeetos cuja exxecução deescrita no Relatório
R
de
e Acompanhhamento an
nual
seja considerada insatisfató
ória poderãão ter a concessão canccelada pela CAPES.
II.6.44 ‐ O Coordenador do projeto devverá encam
minhar o relatório técn ico final para a
Capees, conform
me a origem
m dos recur sos, no praazo de até 60 (sessentta) dias apó
ós o
térm
mino da vigência do pro
ojeto.
II.6.44.2 – A presstação de co
ontas finan ceira deverrá ser apressentada em
m conformid
dade
com as normas de PREST
TAÇÃO DE CONTAS disponíveis no enderreço eletrônico
http:://www.cap
pes.gov.br/ccomponentt/content/article/53‐co
onteudo‐
estattico/servico
os/2167‐pre
estacao‐de‐ccontas, co
onforme assinatura
a
do AUX
XÍLIO
FINA
ANCEIRO A PROJETO
P
ED
DUCACIONA
AL OU DE PEESQUISA.
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II.6.44.3 – Para efeitos de liberaçãoo da segunda parcela e dema is, deverá ser
apresentado reelatório de execução, bem como
o a comprovação da aplicação dos
recurrsos da últtima parcela liberada,, por interrmédio da apresentaçção de extrato
banccário, via Sisstema Informatizado d e Prestação
o de Contas ‐ SIPREC.

II.7 – COORDEN
NAÇÃO RESP
PONSÁVEL PELA CHAM
MADA
A Co
oordenação
o responsável pelo aacompanhamento da presente Chamada é a
Coorrdenação dee Programaas de Induçção e Inovaação – CII da
d CAPES, qque poderá ser
contaatada para quaisquer esclarecime
e
entos pelo e‐mail
e
mode
elagem@caapes.gov.br..
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