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1. Objetivo 
 
Apoiar propostas de aquisição de equipamentos de pequeno e médio porte para laboratórios de 
pesquisa da UFSJ, encaminhadas por pesquisadores docentes do quadro efetivo da UFSJ e baseadas 
em projetos de pesquisa submetidos e aprovados no mérito aos editais universais da FAPEMIG ou do 
CNPq. 
 
2. Elegibilidade 
 
São consideradas elegíveis para a aquisição de equipamentos para laboratórios de pesquisa da UFSJ 
propostas que atendam aos seguintes quesitos: 
 
2.1. Proposta de aquisição de equipamentos de pequeno ou médio porte, ou seja, de valor de 
mercado igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), encaminhada por docente do quadro 
efetivo da UFSJ.  
 

2.1.1. Cada proponente poderá encaminhar apenas uma única proposta no âmbito deste edital. 
 
2.2. As propostas de aquisição de equipamentos devem estar baseadas em projetos de pesquisa 
científica que tenham sido submetidos aos editais universais do CNPq ou da FAPEMIG nos anos de 
2012 ou 2013, contemplados ou não contemplados, desde que aprovados no mérito. 
 
2.3. Não são elegíveis, para este edital, propostas de aquisição de equipamentos de ensino ou 
com outros fins que não os deste edital. 

 
3. Itens Financiáveis 
 
3.1. Equipamentos, material permanente (inclusive mobiliário), desde que destinados às 
atividades de pesquisa científica, e despesas acessórias de importação. 
 
3.2. Não são financiáveis itens como: locação de equipamentos; materiais de consumo; aparelho 
de ar condicionado e demais aparelhos eletroeletrônicos destinados à infraestrutura administrativa; 
construções ou reformas de edificações. 
 
4. Documentação Exigida 
 
4.1. Projeto de pesquisa, conforme encaminhado aos editais universais do CNPq ou da FAPEMIG 
publicados nos anos de 2012 ou 2013. 

 
4.2. Currículo Lattes do pesquisador, constando formação acadêmica, experiência de orientação e 
produção científica, técnica e artística, no período de 2009 a 2014. 
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4.3. Comprovação da submissão e da aprovação, no mérito, pelos órgãos de fomento CNPq ou 
FAPEMIG, do projeto de pesquisa, constando a informação da Câmara de avaliação para qual o 
projeto foi endereçado. 
 
4.4.  Comprovação do auxílio financeiro, e relação de itens financiados, recebido pelo projeto de 
pesquisa, quando for o caso. 
 
4.5. Orçamentos dos equipamentos a serem adquiridos, incluindo despesas acessórias. 
 
4.6. Justificativa para a aquisição dos itens solicitados na proposta, no caso destes não constarem 
dos projetos submetidos aos órgãos de fomento. 
 
 
5. Endereçamento 
 
As propostas, eletrônicas, devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico 
editaleqpesq@ufsj.edu.br, até as 23h59min do dia 9 de maio de 2014, devidamente identificadas 
com o nome do proponente, endereço, telefones fixo e celular e e-mail atualizado.  
 
6. Fórum de análise 
 
6.1.   As propostas serão analisadas por uma comissão nomeada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação.  
 
6.2.     Cada proposta aprovada pode ser apoiada integral ou parcialmente, de acordo com a análise 
prevista no item 6.1 e conforme disponibilidade financeira da Instituição.  
 
6.3.  A dotação orçamentária para o presente Edital é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
 
6.4. A UFSJ, considerando a qualidade das propostas e sua relevância para a pesquisa 
institucional, poderá complementar os recursos alocados, conforme dotação orçamentária 
disponível. 
 
7. Critérios de Análise 
 
Os projetos serão analisados, classificados e atendidos até que todos sejam contemplados ou até o 
limite da dotação orçamentária, considerando os fatores relacionados a seguir:  
  

• Priorização das propostas correspondentes a projetos não contemplados ou contemplados 
parcialmente, em sua solicitação de equipamentos, pelos órgãos de fomento; 

 

• Avaliação do Currículo Lattes do proponente, conforme tabela constante do Anexo I; 
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• Proporcionalidade entre projetos submetidos e atendidos por grande área do conhecimento, 
segundo Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq. 

  
8. Calendário de submissão e resultado das análises  
 

• Período de submissão:  02 de abril a 09 de maio de 2014  

• Divulgação do resultado preliminar: 26 de maio de 2014  

• Período para interposição de recursos: de 27 de maio a 02 de junho de 2014 

• Divulgação do resultado final: 13 de junho de 2014 
 
 
9. Divulgação dos resultados  
 
Todos os atos e resultados referentes a este edital serão divulgados exclusivamente no sítio  
http://www.ufsj.edu.br/prope/editais. 
 
 
10. Interposição de recursos  
 
Qualquer recurso poderá ser interposto até cinco dias úteis após a divulgação dos resultados, tendo 
como fórum de análise a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
 
11. Disposições finais 
 
11.1. Visando melhor distribuição de recursos investidos entre os pesquisadores da Instituição, aos 
proponentes cujas propostas venham a ser contempladas no âmbito do presente edital será vedada 
a participação em edital de igual finalidade (aquisição de equipamentos para laboratórios de 
pesquisa), a ser publicado pela Reitoria da UFSJ no próximo ano. 
 
11.2. As publicações oriundas dos projetos de pesquisa apoiados pelo presente edital deverão 
mencionar explicitamente o apoio da UFSJ. 
 
 
 

São João del-Rei, 02 de abril de 2014 
 
 
 

Profª. Valéria Heloísa Kemp 
Reitora - UFSJ 
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ANEXO I  - PONTUAÇÃO DA PRODUÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E EXPERIÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DO 
PROPONENTE 

 

PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA DO PROPONENTE   

Critérios Por item 

Recém-doutor (3 anos) ** – ( 2014/2013 = 7pts; 2012/2011 = 4pts) 7, 4 

Livro-científico-com ISBN-autoria 10 

Livro-científico-com ISBN-organização 5 

Capítulo de livro com ISBN 3 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis A1 ou A2 7 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis B1, B2 ou B3 6 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis B4 ou B5 3 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis C 1 

Artigo ou Resenha em periódico não-Qualis (maximo 4 pts) 0,5 

Verbete 0,5 

Trabalho completo em anais de evento internacional 2 

Trabalho completo em anais de evento nacional 1 

Resumo em anais de eventos internacionais ou nacionais (máximo 5 pts) 0,5 

Participação em banca de exame de qualificação de doutorado 1 

Participação em banca de tese de doutorado 3 

Participação em banca de dissertação de mestrado 2 

Patente depositada 5 

Patente concedida 10 

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA   

Doutorado (concluído) 8 

Doutorado (em andamento) 2 

Co-orientação/Doutorado (concluído) 4 

Co-orientação/Doutorado (em andamento) 1 

Mestrado (concluído) 5 

Mestrado (em andamento) 2 

Co-orientação/Mestrado (concluído) 2,5 

Co-orientação/Mestrado (em andamento) 0,5 

BIC, PIBIC E PIIC (concluído) 2 

PIBIC Júnior (concluído) 2 

Monografia ou TCC (concluído) 0,5 

PIBEX (concluído) 0,5 

Coordenação de PIBID ou grupos PET 2 

- Para a pontuação curricular será considerada a produção e experiência de orientação referente ao período entre os 
anos de 2009 e 2014. 
- Publicações com o mesmo título serão computadas uma única vez.  


