UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

RETIFICAÇÃO
EDITAL CONJUNTO IMEA/PRPPG Nº 01/2014
PROGRAMA DE APOIO AO PESQUISADOR DA UNILA
PROPESQ-UNILA 2014/2015
O Coordenador do Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA), da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana (UNILA), nomeado pela Portaria UNILA nº 239/2014, publicada no
Boletim de Serviço nº 95, de 04 de abril de 2014, no uso das suas atribuições, e em colaboração
com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), convoca interessados a submeterem
propostas ao presente edital, aprovado em reunião plenária de 14 de julho de 2014 da Comissão Su perior de Pesquisa (COSUP) nos termos estabelecidos a seguir:

1 OBJETIVOS
O Programa de Apoio ao Pesquisador da UNILA (PROPESQ), pela concessão de auxílio financeiro
a pesquisadores na forma de bolsa, tem como objetivos:
1.1 Propiciar a realização e a publicação de resultados de pesquisas desenvolvidas por professor
doutor com dedicação exclusiva em atividade na UNILA e que desenvolve pesquisa aprovada no
seu mérito. Doravante, neste Edital, o servidor com os requisitos apontados acima será denominado
Pesquisador da UNILA.
1.2 Estimular a produtividade no desempenho do Pesquisador da UNILA em atividades de cunho
científico, tecnológico, artístico e cultural, preferencialmente tratando de temas e problemas latinoamericanos.
1.3 Incentivar o Pesquisador da UNILA a submeter projetos de pesquisa aos editais para concessão
de apoios financeiros nas diversas agências de fomento nacionais e internacionais, em prol da
excelência da pesquisa.
1.4 Projetar a constituição de núcleos de pesquisa vinculados ao IMEA formados por pesquisadores
da UNILA e pesquisadores visitantes, reunidos para a consecução de projetos específicos e,
preferencialmente, interdisciplinares, tratando de temas e problemas latino-americanos.
1.5 Promover a aproximação e integração do Pesquisador da UNILA com os pesquisadores
visitantes seniores, em prol da consecução das propostas de pesquisa vinculadas ao PROPESQ.
1.6 Estimular a produção científica, tecnológica, artística e cultural de qualidade a fim de fomentar
a criação de futuros programas de pós-graduação na UNILA.
2 BOLSAS
2.1 Oferta-se até 50 (cinquenta) bolsas PROPESQ-UNILA no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) cada. O valor é divido em 04 (quatro) mensalidades de R$1.000,00 (mil reais) a pagar ao longo
do ano exercício 2014 aos pesquisadores selecionados pelo presente edital, dependendo da disponibilidade orçamentária do atual exercício (2014).
2.2 As bolsas serão distribuídas em cotas proporcionais às inscrições aprovadas em cada Grupo de
Grandes Áreas do Conhecimento do CNPq:
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I.

Grupo 1 – “Ciências Exatas e da Terra”.

II.

Grupo 2 – “Engenharias”.

III.

Grupo 3 – “Ciências Biológicas”.

IV.

Grupo 4 – “Ciências da Saúde”.

V.

Grupo 5 – “Ciências Agrárias”

VI.

Grupo 6 – “Ciências Sociais Aplicadas”.

VII.

Grupo 7 – “Ciências Humanas”.

VIII. Grupo 8 – “Linguística, Letras e Artes”.
2.3 O número de inscritos no Grupo é dividido pelo total de inscritos no Programa. O resultado é
multiplicado pelo total de auxílios para obtenção da cota percentual de auxílios de cada Grupo,
segundo a equação:

BG = Bolsas por grupo
NIG = número de inscritos no grupo
NIP = número de inscritos no programa
NB = número total de bolsas
2.4 É permitido o arredondamento das frações obtidas no cálculo, para propiciar pelo menos 01(um)
auxílio por Grupo de Grandes Áreas do Conhecimento, o que deve ser feito quando houver pelo
menos uma inscrição num determinado Grupo ou quando o número de inscritos num determinado
Grupo for inferior à proporção necessária para obter a cota mínima de 01(um) auxílio.
2.5 É vedado o acúmulo de auxílio financeiro à pessoa física beneficiária do PROPESQ, durante a
vigência da bolsa, entre setembro e dezembro de 2014. Portanto, o pesquisador beneficiário deste
Programa não pode ao mesmo tempo manter auxílios de bolsas de pesquisa de outra agência de
fomento e/ou instituição.

3 REQUISITOS DO PESQUISADOR
3.1 Possuir o título de doutor.
3.2 Ser docente efetivo ou visitante em regime de 40 h e dedicação exclusiva na UNILA.
3.3 Estar em atividade presencial na UNILA no período de vigência da bolsa, sendo a única exceção estar em atividade de pesquisa de campo de curta duração ou apresentação de trabalho, no país
ou no exterior.
3.4 Pertencer a Grupo de Pesquisa com sede na UNILA e certificado no Diretório de Grupos de
Pesquisa do CNPq.
3.5 Ter o currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq.
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3.6 Ter projeto ou atividade de pesquisa aprovado na UNILA e/ou em outras instituições ou agências de fomento.
3.7 Não se encontrar inadimplente ou com pendências com os programas da UNILA ou de outras
Instituições e agências de fomento de pesquisa ou de outra natureza.

4 INSCRIÇÃO DA PROPOSTA
4.1 Cada pesquisador poderá submeter um único projeto de pesquisa como proposta.
4.2 A proposta deverá ser submetida em língua portuguesa ou espanhola, em formato PDF, por
meio
de
anexo
a
mensagem
de
correio
eletrônico
endereçada
a
propesq.imea@unila.edu.br
4.3 A proposta submetida pelo Pesquisador da UNILA deve conter:
I.

Identificação do proponente (formulário no Anexo I);

II.
Grupo de Grandes Áreas em que se enquadra o projeto (a Grande Área do CNPq
descrita como “Multidisciplinar” não é considerada, devendo o proponente escolher o Grupo
mais relacionado à Proposta de Resultado da Pesquisa em concordância com o Art. 7° da
Resolução nº 03/2014 da Cosup);
III.
Proposta de Resultado da Pesquisa, que deve expor o projeto específico de
publicação e as atividades que identifiquem, de forma objetiva, o processo para a conclusão
do trabalho;
IV. Currículo Lattes do Pesquisador da UNILA, atualizado com dados apenas dos últimos
6(seis) anos e devidamente enviado ao CNPq.
V. Declaração de produtividade intelectual do Pesquisador da UNILA, no período
compreendido entre os anos de 2009 e 2014, na forma do Anexo II deste edital, em total
conformidade ao registrado pelo proponente na Plataforma Lattes do CNPq.
VI.
Declaração da PROGEPE sobre a vigência do contrato de trabalho ou do termo
aditivo no período de validade deste Edital, quando se tratar de professor visitante;
VII. Permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal, quando necessárias à
execução da proposta, cujas providências são de exclusiva responsabilidade do proponente.
4.4 O docente avaliado deve manter sob sua posse os comprovantes das informações prestadas, devendo apresentá-los quando requeridos pela Administração da UNILA.
4.5 O docente avaliado responsabiliza-se pela veracidade das informações prestadas.
4.6 Será desqualificada a inscrição submetida incorretamente ou que não submeter qualquer dos
documentos mencionados no item 4.

5 PROCESSO SELETIVO
5.1 Os critérios de classificação de produtividade intelectual, de acordo com a Resolução 03/2014,
da COSUP, estão apresentados no Anexo II.
5.2 As propostas serão classificadas por Grupo de Grandes Áreas, em ordem decrescente, utili3
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zando-se a pontuação total declarada pelo pesquisador responsável quanto a sua produtividade intelectual no período compreendido entre os anos de 2009 e 2014, na forma do Anexo II, em total conformidade ao registrado pelo proponente na Plataforma Lattes do CNPq. A pontuação declarada será
verificada pelo IMEA.
5.3 Será distribuída até 01(uma) bolsa por proposta aprovada conforme a ordem de classificação
dos proponentes.
5.4 A avaliação da pertinência da Proposta de Resultado da Pesquisa, que deve apontar o objetivo de
uma publicação específica e factível no prazo de um ano e meio a partir da conclusão do auxílio financeiro, tendo em vista sua relação com o Grupo de Grandes Áreas do Conhecimento escolhido
pelo proponente, bem como com as linhas de pesquisa e outras informações declaradas em seu Currículo Lattes, será feita por no mínimo dois pareceristas ad hoc externos - indicados pela PRPPG,
doutores na área de interesse e vinculados a uma instituição de ensino e pesquisa.
5.5 Caso as avaliações do primeiro e do segundo pareceristas divergirem, a proposta será encaminhada para um terceiro avaliador, doutor na área de interesse e vinculado a instituição de ensino e
pesquisa.
6 SUBMISSÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
6.1 Entende-se como recurso administrativo o pedido de reconsideração de decisão relativo à não
aprovação da proposta, devendo ser encaminhado por correio eletrônico ao IMEA e acrescido de
justificativas, explicações ou sugestões que possam contribuir para o novo exame.
6.2 Não serão consideradas como recurso atualizações de currículo, nem solicitações com quaisquer alterações no conteúdo da proposta inicial.
6.3 O recurso será admitido, unicamente, quando o IMEA entender que houve:
I.

Falha em procedimento operacional ou administrativo da UNILA;

II.

Falha quanto à classificação das propostas.

6.4 Fica estabelecido o prazo de até 2(dois) dias úteis para interposição de recurso, a partir da data
de publicação do resultado preliminar na página eletrônica da UNILA.

7 COMPROMISSOS DO PESQUISADOR
7.1 Cumprir rigorosamente os prazos estipulados pelo IMEA.
7.2 Comunicar ao IMEA sobre qualquer problema que ocorra na execução do projeto proposto.
7.3 Devolver à UNILA, em valores atualizados, mensalidades recebidas indevidamente, quando os
requisitos e compromissos assumidos não forem cumpridos.
7.4 Apresentar o Relatório de Resultado da Pesquisa (Anexo III) ao IMEA até 60 dias após o recebimento da última mensalidade da bolsa. O Relatório deve conter o resumo do trabalho concluído
ou em fase de conclusão, que deve estar relacionado à Proposta de Resultado da Pesquisa. O Relatório também deve indicar o(s) periódico(s) que foram escolhidos para o envio do pedido de publicação, ou ainda, o(s) periódico(s) que provavelmente serão escolhidos para o envio de pedido de publicação.
7.5 Apresentar a publicação ou aceite de publicação em periódico com classificação Qualis igual
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ou superior a B2, em até no máximo um ano e meio do recebimento da última mensalidade da bolsa.
8 DESLIGAMENTO DO PROGRAMA
8.1 O pesquisador será desligado do programa por pedido do próprio pesquisador, a partir da entrega do Relatório de Resultado da Pesquisa antes do prazo máximo estabelecido, podendo inscrever-se em futuros editais do programa sempre que tiver cumprido a exigência da entrega do Relatório supracitado, cabendo a devolução do recurso recebido exceto se a motivação do pedido for a
substituição da bolsa por outra de mesma natureza. Neste último caso, a não devolução do recurso
fica condicionada à publicação da pesquisa em periódico indexado (mínimo qualis B2).
8.2 O pesquisador será desligado do programa por motivo de não entrega do Relatório de Resultado da Pesquisa no prazo máximo estabelecido (60 dias após o recebimento da última bolsa), o que
implica o impedimento de inscrever-se em futuros editais do Programa, cabendo a devolução do recurso recebido.

9 CRONOGRAMA
Atividades
Submissão de propostas
Divulgação da relação de inscrições deferidas
Submissão de recurso administrativo
Divulgação do resultado final do processo seletivo
Pagamento da 1ª parcela da bolsa
Entrega do Relatório de Resultado da Pesquisa
Apresentação da Publicação ou Aceite

Prazo
21/07/2014 a 15/08/2014
15/09/2014
16 e 17/09/2014
19/09/2014
30/09/2014
60 dias após receber a última
parcela
Máximo de um ano e meio
após receber a última mensalidade da bolsa.

10 DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Todos os documentos devem ser enviados pelo sistema eletrônico informado pelo IMEA, sendo responsabilidade do pesquisador a integridade das informações apresentadas e dos arquivos enviados.
10.2 Fica limitado a até 10 MB(dez megabytes) o tamanho dos documentos anexados às mensagens
de correio eletrônico.
10.3 Não serão aceitos documentos apresentados por meio impresso.
10.4 O Relatório de Resultado da Pesquisa será submetido à aprovação do Comitê Permanente de
Pesquisa Institucional.
10.5 É requisito para nova inscrição em futuros editais do Programa, cumprir com a Proposta de
Resultado da Pesquisa pela apresentação da publicação ou do aceite da publicação, independentemente do prazo máximo oferecido para a entrega do respectivo Relatório de Resultado da Pesquisa
5
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e publicação de trabalho ou aceite.
10.6 Solicitações de esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Edital podem ser obtidas enviando mensagem ao correio eletrônico propesq.imea@unila.edu.br
10.7 Os casos omissos serão resolvidos pelo IMEA em colaboração com a PRPPG, consultando e
acatando deliberação do Comitê Permanente de Pesquisa Institucional, quando necessário.
Foz do Iguaçu, 25 de julho de 2014.

ALEXANDRE CAMERA VARELLA
Coordenador do IMEA

JAYME BENVENUTO LIMA JÚNIOR
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
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ANEXO I
Ficha de inscrição
1. DADOS PESSOAIS
Nome completo _______________________________________________________________
CPF _____________________________ Matrícula SIAPE ____________________________
Cargo _______________________________________________________________________
Unidade de Lotação ____________________________________________________________
Gabinete (Sede, bloco, espaço, sala) ______________________________________________
Telefone () _____________________ Ramal ____________
E-mail UNILA ______________________________________________________
Outro e-mail _______________________________________________________
Banco _________________ Agência ______________ Conta corrente __________________
2. OPÇÕES DE INSCRIÇÃO
Grupo de Grandes Áreas do Conhecimento (marque apenas um):
( ) Grupo 1 – “Ciências Exatas e da Terra”

( ) Grupo 5 – “Ciências Agrárias”

( ) Grupo 2 – “Engenharias”

( ) Grupo 6 – “Ciências Sociais Aplicadas”

( ) Grupo 3 – “Ciências Biológicas”

( ) Grupo 7 – “Ciências Humanas”

( ) Grupo 4 – “Ciências da Saúde”

( ) Grupo 8 – “Linguística, Letras e Artes”.

3. PROPOSTA DE RESULTADO DA PESQUISA (máx. 200 palavras)
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4. DECLARAÇÃO
Declaro que não sou beneficiário de auxílios de bolsas de pesquisa de outra agência de fomento
e/ou instituição, nem me encontro inadimplente ou com pendências com os programas da UNILA
ou de outras instituições e agências de fomento de pesquisa ou de outra natureza. Declaro,
igualmente, o meu compromisso de apresentar uma publicação científica ou o aceite da mesma
numa revista indexada com no mínimo Qualis B2, no termo estabelecido pelo cronograma do Edital
01/2014 Conjunto IMEA-PRPPG. Estou ciente de que o desligamento do Programa de Apoio ao
Pesquisador da UNILA pelos motivos indicados no Artigo 8 do Edital 01/2014 Conjunto IMEAPRPPG implica a devolução do recurso recebido e, além disso, o impedimento de inscrever-se em
futuros editais do Programa no caso da não entrega do Relatório de Resultado da Pesquisa no prazo
estabelecido.
Indique a área de avaliação da CAPES (segundo a classificação Qualis) que você usará para pontuar
sua produção intelectual __________________________(apenas uma área). (Esta pontuação segue
as regulamentações estabelecidas na Resolução COSUP N° 01/2014).
5. PERTINÊNCIA
PARA USO DO PARECERISTA
Proposta:
( ) Aprovada

( ) Reprovada

Justificativa:
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ANEXO II
Programa de Apoio ao Pesquisador da UNILA
Formulário para declaração de produtividade intelectual do pesquisador
Artigos e trabalhos completos publicados

Peso Quantidade

Subtotal

1 Artigo técnico-científico publicado em periódico indexado – Qualis A1

50

0

2 Artigo técnico-científico publicado em periódico indexado – Qualis A2

40

0

3 Artigo técnico-científico publicado em periódico indexado – Qualis B1

30

0

4 Artigo técnico-científico publicado em periódico indexado – Qualis B2

25

0

5 Artigo técnico-científico publicado em periódico indexado – Qualis B3

20

0

6 Artigo técnico-científico publicado em periódico indexado – Qualis B4

15

0

7 Artigo técnico-científico publicado em periódico indexado – Qualis B5

10

0

8 Artigo técnico-científico publicado em periódico indexado – Qualis C

5

0

9 Trabalho completo publicado em anais de evento internacional

15

0

10 Trabalho completo publicado em anais de evento nacional

10

0

11 Trabalho completo publicado em anais de evento regional ou local

5

0

12 Tradução de trabalho completo científico, didático, cultural, artístico ou técnico

3

0

13 Artigo de divulgação publicado em revistas ou jornais

1

0

Resumos e trabalhos apresentados

Resumo expandido publicado em evento científico ou artístico-cultural
internacional
2 Resumo expandido publicado em evento científico ou artístico-cultural nacional
1

Peso Quantidade

Subtotal

9

0

7

0

3

Resumo expandido publicado em evento científico ou artístico-cultural regional ou
local

3

0

4

Trabalho apresentado ou resumo publicado em evento científico ou artísticocultural internacional

7

0

5

Trabalho apresentado ou resumo publicado em evento científico ou artísticocultural nacional

5

0

6

Trabalho apresentado ou resumo publicado em evento científico ou artísticocultural regional ou local

1

0

Livros

Peso Quantidade

Subtotal

1 Edição ou organização de livro didático, cultural, técnico ou científico com ISBN

20

0

2 Publicação de livro didático, cultural, técnico ou científico com ISBN

30

0

3 Capítulo de livro didático, cultural, técnico ou científico com ISBN

15

0

4 Tradução de livro didático, cultural, técnico ou científico com ISBN

10

0

Publicação de texto didático com a aprovação de conselho editorial ou de
5
comissão constituída para esse fim

5

0

Produção técnica

1

Peso Quantidade

Patente ou produto registrado (aparelho ou instrumento, aplicativo computacional,
30
equipamento, fármaco, outros)

Subtotal

0

2 Inovação em processos ou técnicas

5

0

3 Demais tipos de produção técnica

1

0

4 Publicação de materiais cartográficos ou similares

1

0
9
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Produção de Obras Artísticas

Produção de obras coreográficas, literárias, musicais, teatrais, de cinema,
1 TV/vídeo, de desenho, de esculturas, fotográficas, de gravuras, de pintura ou
instalação, em amostras/eventos internacionais
Produção de obras coreográficas, literárias, musicais, teatrais, de cinema,
2 TV/vídeo, de desenho, de esculturas, fotográficas, de gravuras, de pintura ou
instalação, em amostras/eventos nacionais
Produção de obras coreográficas, literárias, musicais, teatrais, de cinema,
3 TV/vídeo, de desenho, de esculturas, fotográficas, de gravuras, de pintura ou
instalação, em amostras/eventos regionais ou locais

Peso Quantidade

Subtotal

de
de

9

0

de
de

7

0

de
de

3

0

5 Composição Musical

3

0

6 Autoria de Partitura Musical

3

0

7 Arranjo Musical

3

0

Eventos e cursos

Peso Quantidade

Subtotal

Coordenações de eventos científicos, desportivos ou artístico culturais
15
internacionais
2 Coordenações de eventos científicos, desportivos ou artístico-culturais nacionais
10
1

0
0

Coordenações de eventos científicos, desportivos ou artístico-culturais regionais
3
ou locais

5

0

4

Participações nas comissões organizadoras de eventos científicos, desportivos ou
artístico-culturais internacionais

5

0

5

Participações nas comissões organizadoras de eventos científicos, desportivos ou
artístico-culturais nacionais

3

0

6

Participações nas comissões organizadoras de eventos científicos, desportivos ou
artístico-culturais regionais ou locais

1

0

7

Promoção de conferências, palestras, minicursos ou coordenação de mesas
redondas em eventos científicos, desportivos ou artístico-culturais internacionais

7

0

5

0

3

0

5

0

Promoção de conferências, palestras, minicursos ou coordenação de mesas
redondas em eventos científicos, desportivos ou artístico-culturais nacionais
Promoção de conferências, palestras, minicursos ou coordenação de mesas
9 redondas em eventos científicos, desportivos ou artístico-culturais regionais ou
locais
Promoção de cursos de extensão, aperfeiçoamento ou de formação de professores
10
da educação básica, devidamente cadastrados na IES*
8

Bolsas

1

Bolsas de produtividade em pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação ou
extensão concedida por agência de fomento (pontos por ano de bolsa)

Peso Quantidade

Subtotal

6

0

2 Bolsas a orientandos de doutorado (pontos por bolsa contemplada no período)

15

0

3 Bolsas a orientandos de mestrado (pontos por bolsa contemplada no período)

10

0

4

Bolsas a orientandos de iniciação científica, tecnológica, extensão, monitoria ou
tutoria de agência de fomento (pontos por bolsa contemplada no período)

5

0

5

Bolsas a orientandos de iniciação científica, tecnológica, extensão, monitoria ou
tutoria de IES* (pontos por bolsa contemplada no período)

2

0

Orientações

1 Orientações concluídas de doutorado ou pós-doutorado na UNILA ou outra IES*
2

Peso Quantidade

Subtotal

30

0

Orientações em andamento ou coorientações concluídas de doutorado ou pós15
doutorado na UNILA ou outra IES*

0

3 Orientações concluídas de mestrado na UNILA ou outra IES*

15

0
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4

Orientações em andamento ou coorientações concluídas de mestrado na UNILA
ou outra IES*

7

0

5

Orientações concluídas de trabalho de conclusão de curso de graduação ou pósgraduação lato sensu na UNILA ou outra IES*

3

0

3

0

1

0

1

0

Orientações concluídas de iniciação científica ou tecnológica, extensão, monitoria,
tutoria, residência médica ou estágio supervisionado
Orientações em andamento ou coorientações concluídas de iniciação científica ou
7 tecnológica, extensão, monitoria, tutoria, residência médica ou estágio
supervisionado
Orientações em andamento ou coorientações concluídas de trabalho de conclusão
8
de curso de graduação ou pós-graduação lato sensu na UNILA ou outra IES*
6

Participação em bancas

Peso Quantidade

Subtotal

1

Participação em banca examinadora de concurso público para professor titular ou
livre docência

7

0

2

Participação em banca examinadora de concurso público para professor adjunto,
assistente ou auxiliar

5

0

Participação em banca examinadora de concurso público ou processo seletivo
3 simplificado para professor visitante ou substituto, de nível médio ou servidor de
nível técnico

2

0

4 Participação em banca examinadora de tese de doutorado ou pós-doutorado

7

0

5 Participação em banca examinadora de dissertação de mestrado

5

0

6 Participação em banca examinadora de qualificação de doutorado

5

0

7 Participação em banca examinadora de qualificação de mestrado

3

0

8 Participação em banca examinadora de seleção de doutorado ou pós-doutorado

3

0

9 Participação em banca examinadora de seleção de mestrado

1

0

1

0

10

Participação em banca examinadora de trabalho de conclusão de curso de
graduação ou pós-graduação lato sensu

Revistas

Editoração de revistas científicas e culturais internacionais (pontos por ano como
editor)
Editoração de revistas científicas e culturais nacionais (pontos por ano como
2
editor)
Editoração de revistas científicas e culturais regionais e locais (pontos por ano
3
como editor)
1

Revisão de periódicos

Peso Quantidade

Subtotal

6

0

4

0

1

0

Peso Quantidade

Subtotal

1 Parecer de artigo técnico-científico para periódico indexado – Qualis A1

10

0

2 Parecer de artigo técnico-científico para periódico indexado – Qualis A2

8

0

3 Parecer de artigo técnico-científico para periódico indexado – Qualis B1

6

0

4 Parecer de artigo técnico-científico para periódico indexado – Qualis B2

4

0

5 Parecer de artigo técnico-científico para periódico indexado – Qualis B3

3

0

6 Parecer de artigo técnico-científico para periódico indexado – Qualis B4

2

0

7 Parecer de artigo técnico-científico para periódico indexado – Qualis B5

1

0

Consultorias

1 Consultor "ad hoc" de agência de fomento (por parecer)
Consultor "ad hoc" de comissão nacional de reforma e avaliação de cursos (por
parecer)
3 Consultor "ad hoc" de evento internacional (por evento)
2

Peso Quantidade

Subtotal

5

0

5

0

5

0
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4 Consultor "ad hoc" de evento nacional (por evento)

3

0

5 Consultor "ad hoc" de evento regional ou local (por evento)

1

0

6

Parecerista de projetos ou relatórios técnicos ou científicos de instituição
estrangeira (por parecer)

3

0

7

Parecerista de projetos ou relatórios técnicos ou científicos de instituição nacional
(por parecer)

1

0

Coordenação e participação em projetos

Peso Quantidade

Subtotal

1

Coordenação de projeto de pesquisa ou inovação financiado por órgão ou agência
40
de fomento externo com valor igual ou superior a R$ 500 mil

0

2

Coordenação de projeto de pesquisa ou inovação financiado por órgão ou agência
30
de fomento externo com valor entre R$ 100 mil e R$ 499,99 mil

0

3

Coordenação de projeto de pesquisa ou inovação financiado por órgão ou agência
20
de fomento externo com valor entre R$ 50 mil e R$ 99,99 mil

0

4

Coordenação de projeto de pesquisa ou inovação financiado por órgão ou agência
10
de fomento externo com valor entre R$ 10 mil e R$ 49,99 mil

0

5

Coordenação de projeto de pesquisa ou inovação financiado por órgão ou agência
de fomento externo com valor entre R$ 1 mil a R$ 9,99 mil

5

0

6

Coordenação de projeto de pesquisa ou inovação registrado na UNILA sem
financiamento externo

3

0

7

Participação em projeto de pesquisa ou inovação financiado por órgão ou agência
20
de fomento externo com valor igual ou superior a R$ 500 mil

0

8

Participação em projeto de pesquisa ou inovação financiado por órgão ou agência
15
de fomento externo com valor entre R$ 100 mil e R$ 499,99 mil

0

9

Participação em projeto de pesquisa ou inovação financiado por órgão ou agência
10
de fomento externo com valor entre R$ 50 mil e R$ 99,99 mil

0

10

Participação em projeto de pesquisa ou inovação financiado por órgão ou agência
de fomento externo com valor entre R$ 10 mil e R$ 49,99 mil

5

0

11

Participação em projeto de pesquisa ou inovação financiado por órgão ou agência
de fomento externo com valor entre R$ 1 mil a R$ 9,99 mil

3

0

12

Participação em projeto de pesquisa ou inovação registrado na UNILA sem
financiamento externo

1

0

Premiações

Peso Quantidade

Subtotal

1

Obra artística, cultural ou técnico-científica, premiada ou reconhecida em
20
instância competente em nível internacional

0

2

Obra artística, cultural ou técnico-científica, premiada ou reconhecida em
10
instância competente em nível nacional

0

3

Obra artística, cultural ou técnico-científica, premiada ou reconhecida em
instância competente em nível regional ou local

0

Formação e regime de trabalho

1 Doutorado
2 Regime de trabalho com dedicação exclusiva à UNILA

5
Peso Quantidade

Subtotal

20

0

30

0

TOTA
L

0
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ANEXO III
Programa de Apoio ao Pesquisador da UNILA
Relatório de Resultado da Pesquisa
1. DADOS PESSOAIS
Nome completo _______________________________________________________________
Telefone (

) _____________________ Ramal ____________

E-mail UNILA ______________________________________________________
Outro e-mail _______________________________________________________

2. RESUMO DO TRABALHO (concluído ou em fase de conclusão, máximo 400 palavras)

3. RELAÇÃO COM A PROPOSTA DE RESULTADO DA PESQUISA (máximo 150 palavras)
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4. PERIÓDICO(S) ESCOLHIDO(S) (informar classificação Qualis)
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