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EDITAL Nº 010/2014 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA O FUNDO DE INCENTIVO À 

PESQUISA (FIP) APRESENTADAS POR DOCENTES E DOUTORANDOS DA 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 
 
 
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC Minas), convoco, de ordem do Magnífico 
Reitor, os docentes e os doutorandos interessados em apresentar propostas de 
projetos de pesquisa para obtenção de financiamento, junto ao Fundo de Incentivo à 
Pesquisa (FIP/PUC) – 2º semestre, para, no período de 21 de fevereiro a 14 de 
março de 2014, se inscreverem no processo de seleção regulado pelo disposto no 
presente Edital. 

1. O presente Edital subdivide-se em duas modalidades: FIP e FIP-Inovação. A 
modalidade FIP-Inovação abrange projetos de pesquisa que contemplem algum tipo 
de inovação

1
, devendo o coordenador indicar esta categoria no ato da inscrição da 

proposta. 

2. Poderão ser submetidos projetos de pesquisa com temas de livre escolha, 
apresentados por professores efetivos, integrantes do Quadro da Carreira Docente 
da PUC Minas, bem como por doutorandos que não mantenham qualquer vínculo 
empregatício com esta Universidade e que estejam regularmente matriculados em 
qualquer dos cursos de doutorado oferecidos pela Instituição. 

3. Não é permitida a participação, como coordenadores ou colaboradores de 
qualquer natureza, de técnicos administrativos da PUC Minas nos projetos FIP. 

4. O coordenador da proposta deve fazer parte de um grupo de pesquisa da PUC 
Minas, cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa no CNPq, 
http://www.pucminas.br/documentos/pesquisadores_grupos_pesquisa_cnpq.pdf. 

5. É vedada, para este Edital, a submissão de dois ou mais projetos por um mesmo 
pesquisador. 

                                                 
1 Considera-se Inovação: 

• introdução de um novo produto ou mudança qualitativa em um produto ou serviço 

existente; 

• desenvolvimento de um novo processo não necessariamente envolvendo um 

conhecimento inédito; 

• mudança organizacional, ou seja, novas formas de fazer as mesmas coisas internamente, 

ou criação de novas rotinas ou cultura de trabalho;  

• abertura de um nicho de mercado novo no qual uma área específica do setor ainda não 

havia penetrado; 

• criação de novas fontes de provisão para matérias-primas, ou outras contribuições que 

estimulem a sustentabilidade.  

 

http://www.pucminas.br/documentos/pesquisadores_grupos_pesquisa_cnpq.pdf
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6. A proposta apresentada deve ser independente e autoexplicativa, não devendo 
remeter-se a partes substantivas de alguma pesquisa ainda em desenvolvimento ou 
a outra já concluída. 

7. É vedada a participação de qualquer proposta cujo pesquisador esteja 
inadimplente junto à PUC Minas, no que se refere ao Relatório Final de Pesquisa e 
à prestação de contas de recursos financeiros anteriormente liberados. 

8. O coordenador de proposta o qual esteja atualmente desenvolvendo pesquisa 
financiada pelo FIP, a ser finalizada em junho de 2014, deverá apresentar, 
simultaneamente à inscrição, um relatório parcial da pesquisa em desenvolvimento 
e/ou eventuais trabalhos publicados e/ou enviados para publicação. 

9. É necessário, para participação no processo seletivo a que se refere o presente 
Edital, que o coordenador do projeto atualize seu Currículo Lattes com antecedência 
máxima de 60 dias do prazo final da inscrição, sendo dispensada a entrega da via 
impressa no ato da inscrição. 

10. Todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverão ser 
previamente submetidos à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
PUC Minas, cujo comprovante de submissão é documento indispensável no ato da 
inscrição. O sistema de registro, denominado Plataforma Brasil, passou a vigorar, 
obrigatoriamente, em 15 de janeiro de 2012 e pode ser acessado no seguinte 
endereço: www.saude.gov.br/plataformabrasil. Nesse sistema, todos os documentos 
serão apresentados em meio digital. Outras informações poderão ser obtidas no 
sítio: http://www.pucminas.br/pesquisa/index_padrao.php?pagina=237 ou na sala do 
CEP (sala 228 – 2º andar do prédio 3, PUC Minas no Coração Eucarístico). 

11. Todos os projetos de pesquisa envolvendo animais deverão ser previamente 
submetidos à avaliação do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da PUC 
Minas, conforme determinação da Lei 11.794/2008, do Ministério de Ciência e 
Tecnologia. O comprovante de submissão é indispensável no ato da inscrição dos 

projetos.  Mais informações deverão ser solicitadas pelo email: ceua@pucminas.br 
ou na PUC Coração Eucarístico, Prédio 03, segundo andar, Sala 228. 

12. No caso de aprovação da proposta, o coordenador assumirá, perante a Pró-
reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação, a responsabilidade por todas as atividades 
necessárias ao desenvolvimento do projeto. 

13. Serão automaticamente encaminhados, para avaliação, ao Edital PIBIC/PIBITI 
2014 os projetos apresentados ao presente Edital e que atendam aos requisitos 
estabelecidos pelo CNPq, não sendo necessária a realização de nova inscrição e/ou 
entrega de documentos. 

14. Do total de recursos disponibilizados para o presente Edital, um mínimo de 20% 
(vinte por cento) será destinado a projetos inscritos na categoria FIP-Inovação. Caso 
o número de projetos aprovados nessa categoria não atinja a referida cota, o 
restante da verba será revertido para os demais projetos. 

https://gruprd8011.outlook.com/owa/redir.aspx?C=Iq5kpLiUPEiXH9Y9i2tHGKwgivO0UtAITw5iKbKfgdNrRKkfsGfFEOehuCfdwgfWO5RuQn7NCv8.&URL=http%3a%2f%2fwww.saude.gov.br%2fplataformabrasil
http://www.pucminas.br/pesquisa/index_padrao.php?pagina=237
https://gruprd8011.outlook.com/owa/UrlBlockedError.aspx
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15. É obrigatória a inclusão de, pelo menos, 01 (um) bolsista de Iniciação Científica 
na equipe, com vistas à formação de recursos humanos e estímulo ao ingresso nos 
Programas de Pós-graduação Stricto Sensu. 

Parágrafo 1º. Apenas os coordenadores com titulação de Doutor, com ou sem 
estágio Pós-Doutoral, poderão orientar 2 alunos. 

Parágrafo 2º. Os doutorandos sem vínculo empregatício com a PUC Minas não 
poderão solicitar o bolsista de Iniciação Científica. 

16. O custo total dos projetos não poderá exceder o valor de R$ 25.000,00 (vinte e 
cinco mil reais). Todas as despesas e recursos solicitados deverão ser justificados 
em termos da realização das atividades de pesquisa. Os itens sem justificativa serão 
automaticamente indeferidos. 

17. Serão financiados pelo FIP/PUC Minas, desde que compatíveis com o objetivo 
do presente Edital, os seguintes itens: bolsa de iniciação científica/tecnológica, 
auxílio-pesquisa, material de consumo, cópia e encadernações, material 
permanente, software, participação do coordenador em congressos e seminários, 
despesas com passagens e diárias indispensáveis às atividades do projeto de uso 
restrito do coordenador, e, em casos excepcionais, serviços de terceiros. 

I. Fica vedada aos doutorandos sem vínculo empregatício com a PUC Minas a 
solicitação de material permanente. 

II. Com relação às Bolsas de Iniciação Científica – BIC concedidas pelo FIP/PUC 
Minas: 

a. os bolsistas serão remunerados em função da carga horária semanal dedicada 
à pesquisa, de acordo com a solicitação do orientador: 

 12 parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para alunos com 20 
horas semanais; 

 12 parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais) para alunos com 10 horas 
semanais. 

b.  de acordo com o estabelecido pelo FIP/PUC Minas, são requisitos e 
compromissos do bolsista de Iniciação Científica: 

 estar regularmente matriculado em curso de graduação da PUC Minas; 

 contar com o aceite do coordenador; 

 inscrever e apresentar, sob a forma de pôsteres, resumos e/ou painéis, 
sua produção científica no Seminário de Iniciação Científica da PUC 
Minas, que será divulgado em data oportuna; 

 nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua 
condição de bolsista do FIP/PUC Minas; 

 receber apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a 
acumulação desta com bolsas de outros Programas ou de outras 
instituições (é permitido acúmulo com a bolsa PROUNI e Estágio 
Obrigatório); 
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 devolver à Instituição o(s) valor(es) recebido(s) indevidamente, caso os 
requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos. 

III. Com relação ao auxílio-pesquisa: 

a. Podem ser beneficiários: 

 professores do quadro efetivo e da Carreira Docente da PUC Minas 
contratados em regime de trabalho de horas-aula semanais, que 
possuam, ou não, termo aditivo para exercício de atividade específica, 
desde que o total de horas trabalhadas não ultrapasse 30 horas 
semanais na Universidade; 

 doutorandos regularmente matriculados em um dos programas de pós-
graduação da PUC Minas, ainda que não sejam professores da 
Universidade. 

Parágrafo Único. Professores que estejam recebendo algum outro tipo de auxílio 
financeiro da PUC Minas, como os previstos no Programa Permanente de 
Capacitação Docente, poderão submeter projetos ao FIP, mas, no caso de sua 
aprovação, não farão jus ao recebimento do auxílio-pesquisa. 

b. O valor do auxílio-pesquisa corresponde a: 

 professores da PUC Minas com titulação máxima de Mestre receberão 
12 (doze) parcelas de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais), 
pagos na folha de pagamento; 

 professores da PUC Minas com titulação máxima de Doutor receberão 
12 (doze) parcelas de R$ 926,00 (novecentos e vinte e seis reais), 
pagos na folha de pagamento; 

 professores da PUC Minas com titulação máxima de Mestre, mas que 
estejam cursando Doutorado na PUC Minas, receberão 12 (doze) 
parcelas de R$ 926,00 (novecentos e vinte e seis reais), pagos na 
folha de pagamento; 

 doutorandos de programas de pós-graduação stricto sensu da PUC 
Minas, sem vínculo empregatício com a Instituição, receberão 12 
(doze) parcelas de R$ 926,00 (novecentos e vinte e seis reais), 
oferecidos como desconto na mensalidade do referido curso. 

18. Os projetos FIP/PUC Minas deferidos serão desenvolvidos no período de agosto 
de 2014 a julho de 2015, tendo, portanto, 12 (doze) meses de duração. 

19. Local e período para apresentação de propostas:  

Inscrição via Sistema da PUC Minas: de 21 de fevereiro até o dia 14 de março 

de 2014. 

Entrega da proposta impressa: até às 17h do dia 17 de março de 2014, no 
prédio 01 – sala 103. Horário: segunda a sexta-feira, de 09h às 12h e de 14h às 
17h. 
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20. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS para a inscrição (FIP/PUC Minas): 
 

a) formulário de inscrição emitido pelo Sistema GPE; 
b) projeto de pesquisa no formato padrão, disponível no Portal da PUC 

Minas/Biblioteca; 
c) carta de encaminhamento do projeto de pesquisa, gerada pelo Sistema 

GPE e assinada por uma das instâncias: pró-reitorias das unidades 
externas à PUC Minas no Coração Eucarístico; diretorias dos respectivos 
institutos desses campi; chefias de departamento; coordenações dos 
cursos de origem dos coordenadores dos projetos; 

d) cartas de compromisso de professores/empresas/unidades, externos à 
PUC Minas, que participarem da pesquisa, sem ônus para o projeto, 
quando for o caso; 

e) relatório parcial, no caso de coordenador(es) com trabalho de pesquisa 
financiado pelo FIP ainda em desenvolvimento, com término previsto para 
dezembro/2013, conforme item 8 deste Edital; 

f) comprovante de depósito do projeto, emitido pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da PUC Minas (CEP), se for o caso, conforme item 10 deste 
Edital; 

g) comprovante de depósito do projeto, emitido pelo Comitê de Ética no Uso 
de Animais da PUC Minas, se for o caso, conforme item 11 deste Edital; 

h) comprovante de depósito do Projeto de Pesquisa ao IBAMA, IEF ou outro 
órgão competente, quando for o caso. 

21. OBSERVAÇÕES:  

o após a entrega do projeto na Secretaria da Pró-reitoria de Pesquisa e de 
Pós-graduação – PROPPg, fica vedada a complementação de quaisquer 
documentos, declarações ou partes integrantes do projeto; 

o a Comissão de Pesquisa desclassificará as propostas que não 
apresentarem todos os documentos solicitados; 

o somente aos professores que tiverem seus projetos aprovados será 
solicitado o preenchimento da tabela detalhada de material permanente, 
em formulário próprio. 

22. O prazo para interposição de recurso, junto à Comissão de Pesquisa do FIP, 
contra o indeferimento de proposta de projeto de pesquisa, é de 10 (dez) dias a 
contar da divulgação oficial dos resultados pela PROPPG. 

 
Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014. 

 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral 


