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EDITAL N 021/2021-PRPPG

CHAMADA PARA APRESENTAÇAO DE PROPOSTAS DO PROGEVQ4A INSTITUCIONAL

PRÓ-DESENVOLVIMENTO DOS PPGS DAS IES ESTADUAIS — CH2QGQ3A PÚBLICA

03/2021

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), no uso de suas atribuições
estatutárias e regimentais, torna público o processo interno de
inscrição e seleção de Propostas do Programa Institucional Pró-
desenvolvimento dos Programas das IES Estaduais.

1 . FINALIDADE

Este Edital tem por finalidade selecionar propostas para o Programa
de Apoio a. Pós —Graduarão strí cto senso da Unioeste, para a Chamada

Pública n'3/2021 — Fundação Araucária, do Programa Institucional
Pró-desenvolvimento dos Programas das IES Estaduais .

0 Programa tem por obj etivo proporcionar suporte f inanceiro as
propostas que visem suprir a necessidade de custeio e equipamentos
destinados a melhoria e a modernização da inf raestrutura de
pesquisa científica e tecnológica dos laboratórios de natureza
multiusuária, e ampliar a divulgação científ ica em publicações de
alto fator de impacto, de todas as áreas do conhecimento que
apresentem aderência aos Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação
(NAPI s), que vêm sendo fomentados pela Fundação Araucária, ou que
apontam aderência a algum dos ecossistemas de inovação e áreas



prioritári as identificadas pelo Conselho Paranaense de Ciência, a

saber :

Agricultura & Agronegócio ;
Biotecnologia & S aúde;
Energias Inteligentes;
Cídades Inteligentes;
Educação, Sociedade & Economia
Trans formação Digital e Desenvolvimento Sustentável, como

áreas transversais.
Serão priorizados investimentos de custeio para os laboratórios de

natureza multiusuária, dos Programas de Pós-Graduação da Unioeste,
a fim de serem compartilhados no desenvolvimento de atividades de

pesquísa, e para dar visibilidade as publicações científicas e
colaborar com a elevação da avalíação e geração de novos
conhecimentos na consolidação da pesquisa e da pós-graduação na
Unioeste.

A distribuição da cota de recursos, no valor total de R$ 252. 704,78
(Duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e quatro reais e
setenta e oito centavos), concedida a Unioeste, nesta Chamada

Pública, compreenderá 02 (dois) itens, quais segam:

Publicações Científicas (R$ 52. 704,78) : (i) revisão de língua
estrangeíra de artigos técnico —científicos, para publicação
em revistas qualificadas; (ii) pagamento de taxas de
publicação em revistas quali ficadas ; e (iii) publicação de
livros.
Manutenção de equipamentos de laboratórios (R$200. 000, 00) :
manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de
laboratórios, pre ferencialmente, de natureza multiusuária.



2. CRONOGRAMA

Atividade s
Lançamento do edital
Submissão das propostas

Homologação das propos tas
elegíveis
Prazo para recurso
Divulgação da classificação das
propostas elegíveis

Datas
23 de j unho de 2021
de 25 de junho a 26 de julho
de 2021

2 9 de julho de 2021

de 30 de julho a 04 de agosto

11 de agosto de 2021

3 . REQUI SITOS E PROPOSTAS

3.1 Requisitos para publicações científicas
Cada Programa de Pós-Graduação (PPG) poderá encaminhar, no valor
máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ;

i. 01 (UMA) proposta para revisão de língua estrangeira de artigo
técnico-científico, para publicação em revistas qualificadas,
preferencialmente, estrato guaZi s A até B1 ou com JCR acima
de 0, 5) OU;

ii . 01 (UMA) proposta para pagamento de taxa de publicação em

revistas qualif icadas, OU;

i ii. 01 (UMA) proposta para publicação de livros .

Caberá ao Programa realizar o processo interno para definir a

proposta a ser encaminhada a PRPPG.

Ao Programa contemplado nesse item do Edital caberá finalizar todos
os trâmites da publicação (revisão ou publicação e pagamento da
taxa ou editoração e impressão do livro), observando o prazo de 30
de outubro de 2022 .

Serão atendidos os pedidos até o limite do valor total de recurso
destinado a este item, conforme item 1 deste edital.



3.2 Requisitos para manutenqão de equipamentos de laboratórios de
na turez a mul tiu suári a
Cada Programa poderá submeter até 02 (DUAS) propostas para este
edital, com 01 (UM) equipamento para manutenção, por proposta.
Para cada proposta, serão atendidos pedidos com valor máximo de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por equipamento.

0 PPG deverá realizar o processo interno de seleção do (s)
laboratório (s) e do equipamento (s), de natureza multiusuária, que
necessite (am) de manutenção corretiva e preventiva.
0 ranqueamento geral dos pedidos de manutenção de equipamentos de
laboratórios submetidos a este edital, levará em consideração os
seguintes critérios :

Qualificação do laboratório (de natureza multiusuária ou
não) ;
Número de artigos qualificados em revistas de alto fator de
impacto (Al, A2, B1) do PPG, para o Qualí s 2013-2016, na área
do programa de pós-graduação, no período de 2017 a 2020, sendo
o quantitativo total de artigos ponderados pelos pesos da
Tabela 1, sem considerar o máximo de artigos ;
Número de bolsistas de produtividade do CNPq do PPG em 2021 .
Número de defesas do PPG no período de 2017 a 2020;

Caberá ao programa contemplado neste item do Edital, executar a
manutenção proposta, até de 30 de outubro de 2022.

Serão atendidos os pedidos até o limite do valor total de recurso
destinado a este item, conforme item 1 deste edital.

3.3 Propostas

3.3.2 Para publicação cientíSica
A proposta encaminhada pelo docente indicado pelo PPG deve conter
(Anexo I) :

a) Identificação da natureza da publicação:



i.revisão de língua estrangeira de artigo técnico-científico,
OU;

ii.pagamento de taxa de publicação em revistas qualificadas OU;

iii.publicação de livro.
b) Identificação do Programa de Pós—Graduação e do docente indicado
pelo PPG;

c) Indicação do periódico (título, estrato Qualis, fator de impacto
JCR, link da página), no caso de artigos;

d) Descrição da aderência da publicação as áreas prioritárias
identif icadas pelo Conselho Paranaense de Ciência (Agricultura
& Agronegócio; Biotecnologia & Saúde; Energias Inteligentes;
Cidades Inteligentes; Educação, Sociedade & Economia, bem como

as áreas transversais: Transformação Digital e Desenvolvimento
Sustentável)

d) Versão f inal do artigo ou livro a ser publicado.

0 docente, autor do artigo ou do livro, selecionado pelo PPG,

deverá se inscrever no Sistema Gestor do Programa de Iniciação
Científ ica (SGPIC), na rande área de Avalia ão do PPG demandante,
para obtenção da pontuação técnica —científica, para o ranqueamento
neste edital. 0 docente também deverá anexar o Anexo I, em PDF, no

s istema SGPIC.

3.3.2 Para manutenção de equipamentos de natureza mu1ti usuária

A (s) proposta (s) encaminhada (s) pelo Programa de Pós-Graduação
deve conter (Anexo II) :
a) Identif icação do laboratório de natureza multiusuária

demandante ;
b) Identificação do equipamento que sofrerá a manutenção no

laboratório de natureza multiusuária, com f icha patrimonial,
contendo a informação do órgão financiador do equipamento, e a
descrição detalhada da manutenção, acompanhada do orçamento (se



necessário, in formar separadamente qu an t o se destinara a
Serviços de Terceiros PJ e quanto para Peças) ;

c) Descrição das pesquisas e publicações realizadas pelos docentes
e pesquisa ores od d laboratório de natureza multiusuária, com a
utilização do equipamento, e a aderência delas com as arcas

I Aprioritárias identif icadas pelo Conselho Paranaense de Ciencia
(Agricultura & Agronegócio ; Biotecnologia & Saúde; Energias
Inteligentes ; Cidades Inteligentes; Educ ça ão Sociedade
Economia, bem como as áreas transversais : Transformaçao Digital
e Desenvolvimento Sustentável) ;

d) Número de atividades de prestação de serviço do equipamento
realizadas nos últimos 5 anos, com comprovação (contratos,
convênios, notas fiscais, etc...) ;

Ie) Número ou histórico de Programa (s) de Pós —Graduação (Unioeste
Ie/ou de outras instituições), docentes de outra instituiçao ou

Idiscentes de pós-graduação que utilizaram o equipamento do
laboratório de natureza multiusuária, no s últimos 5 anos,
comprovado por declaração do PPG e/ou do pesquisador;

If ) Comprovante de cadastro do laboratório e do equipamento na
p lata forma nacional de inf raestrutura de Pes uisa MCTIq
(https://pnipe.mctic.gov.br/).

OBS : Os itens a) e b) (ou
obrigatórios para homologação
ac ré s cimo de documentação após

os itens 1, 2 do Anexo II) são
da propos ta. Não será permi tido
a homologação.

4 . CRITÉRIOS DE AVALIA/AO

4. 1 Para publicações científicas
Os pedidos encaminhados a PRPPG pelo docente indicado pelo PPG,
via. sistema SGPIC, serão pontuados a partir da extração automática
de informações do Lattes, realizada pela Plataforma Stela (estrato
Quali s/Capes 2013-2016), no período de 2017-2020, de acordo com a
produção técnico-científica (Tabela 1) .



Tabela 1. Matriz de itens de avaliação, peso e quantidade máxima
de cada item de avaliação — Entre 2017 e 2020
Peso Máx. Itens de Avaliaqão
19
15
12
13
6
8
8
8
3
6
2

30
30
20
10
10
10
10
10
10
10
10

Artigo publicado em pe ri ódi co compl e to : Al
Artigo publicado em periódico completo: A2
Artigo publicado em periódico completo ; B1
Livro publicado
Capítulo de livro publicado
Software
Patente
Cultivar registrada
Orientação concluída: Orientador principal de mestrado
Orientação concluída: Orientador principal de doutorado
Orientação concluída: Supervisão pós-doutorado

Máx: quantidade máxima de i tens considerados por i tem de Avaliado.

É de responsabilidade do docente indicado pelo PPG conferir a
pontuação gerada automaticamente pelo sistema durante a submissão
da proposta, não sendo permitidas alterações/correções após o
período de inscrição. Também é de responsabilidade do proponente
a verificação da correspondência dos ISSN' do Currículo Lattes
com a relação de periódicos Qualí s da área, disponível na
Plataforma Sucupira.

4 . 2 Para Manutenqao de equipamentos de l ahora tório s de natureza
Multiusuár ia
Para concessão de manutenção de equipamento de laboratório de
natureza multiusuária, o ranqueamento f inal dos PPGs será
realizado de acordo com a Equação 1.

NQA NBP NDPGNF = (QL)+ *30 + *25 + >15
NAQmáximo NB Pmáximo NDPG ;„;

em que :

QL : Qualif icação de laboratório (máximo 30 pontos), considerando
os seguintes critérios :

Comprovante (s) de prestação de serviços (contratos,
convênios, notas fiscais, etc...), realizados nos últimos



5 anos (2 pontos por comprovante, totalizando no máximo 10
pontos) ;
Declaração, referente aos últimos 5 anos, dos Programa (s)
de Pós-Graduação (Unioeste e/ou de outras instituições) ou
de docentes de outra instituição que realizaram pesquisas
com o equipamento que sofrerá manutenção no laboratório (2
pontos por comprovante, totalizando no máximo 10 pontos) ;
Comprovante de Cadastro do laboratório e do equipamento na
Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa (PNIPE
HCTI) (10 pontos) ;

NAQ: Número de artigos qualif icados Al, A2 e Bl (2017-2020), no
estrato Quali s 2013-2016, obtidos da plataforma Stela (máximo 30
pontos) ;

NBP: Número de bolsistas de produtividade CNPq, do Programa, em

2021, obtidos da Plataforma Stela (máximo 25 pontos) ;

NDPG : Número de defesas no quadríênio (2017-2020), conforme
informado Sistema Stri ctu (máximo 15 pontos) .

OBS : 0 valor máximo de cada item (NAQ, NBP e NDPG) será
definido tomando corno referência a pontuação máxima obtida
entre os PGGs que enviaram propostas, de forma que as demais
notas do mesmo item, serão definidas proporcionalmente em

relação a esta.
Como critério de desempate será considerada a ordem de pontuação
obtida no item QL. Permanecendo o empate, a ordem de pontuação
NAQ, e assim por diante, para os itens NBQ e NDPG.

Caso o PPG apresente 02 (duas) propostas para manutenção de
equipamentos, obrigatoriamente, deverá informar a a ordem de
inscrição das proposta no Edital. As propostas deverão ser
encaminhadas sepa.radamente conf orme Anexo II, indicando a ordem de
avaliação das propostas (primeira e segunda proposta) .
As propostas serão atendidas seguindo o ranqueamento geral dos
P PGs . Após o atendimento da rimeira ro os ta, submetida pelos
PPGs, para manutenção de 01 (um) equipamento, existindo



disponibilidade de recursos, será atendida a se nda ro osta
indicada pelos PPGs, respeitando o ranqueamento geral.

5 . INSCRIÇÕES

5 .1 Publicações científicas
As propostas deste item devem ser encaminhadas pelo docente autor
do arti o ou do livro, selecionado pelo PPG, em PDF (Anexo I),
exclusivamente via sistema on-line SGPIC, disponível no endereço
x@w.unioeste.br/sistema -" ou htt >s ; //midas. unioeste.br/sc ic

5 . 2 Manutenção de equipamentos de labor a tório s de natureza
multiusuária

As propostas deste item devem ser encaminhadas pelo PPG, na versão
di gi t al, em PDF (Anexo II), para o e—mail

os raduacaogunioeste.br, e a versão original impressa,
devidamente assinada, deve ser encaminhada por malote para a PRPPG,

via protocolo, conforme cronograma deste edital ~

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

No item publicações científicas, o docente, autor do artigo ou do

livro, selecionado pelo PPG, deverá informar no SGPIC a Grande

Área de inscrição da proposta (Ciências Agrárias, Ciências
Biológicas, Linguística, Letras e Artes, Ciências da Saúde,
Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais
Aplicadas, Engenharias e Multidisciplinar), em acordo com a Área
de Avaliação do PPG na Capes. As Grandes Áreas, a serem
selecionadas pelo docente, são def inidas automaticamente pelo
sistema SGPIC, a partir do cadastro do grupo de pesquisa em que o

docente é membro, no âmbito da Unioeste. A área Multidisciplinar
está acessível somente aos docentes integrantes dos PPG da área.
É obrigatória a aplicação das logomarcas da Fundação Araucária e
da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Su erior



(SETE) na divulgação e em publicações relativas as propostas
apoiadas neste Programa, conforme descrito na chamada pública
03/2021 — Fundação Araucária .

É vedada a publicidade que tenha caráter de promoção pessoal de
autoridades, servidores ou funcionários dos entes signatário s, de
acordo com a Lei n'2. 020/98.

Publique-se e cumpra-se.

Cascavel, 23 de j unho de 2021.

BUSSE

Pró- eitora da PRPPG

p ..pp <g ~.". U R..1..09S t; (» . L3 I".



FVNQACÕ
c'RAUCÁRIA

Apeio eo Oesenvolvimenfo CieofíAeo
e Teenaiigice do Par'ané

CHAMADA PUBLiCA ¹03/2021- Programa Institucional Pró-
Desenvolvirnento dos PPGs das IES Estacluais

Anexo I — Pr op os ta par a publ icaqao cientí fica

1.Identificação da natureza da publicação (permitida apenas uma) :
( ) revisão de língua estrangeira de artigo técnico-científico
( ) pagamento de taxa de publicação em revistas qualificadas
{ ) publicação de livros

2. Identificação do Programa de Pós —Graduação e docente indicado pelo
PPG.

3. Indicação do periódico (título, estrato qualis, fator de impacto
JCR, link da página), no caso de artigos.

4.Descrição da aderência da publicação com as áreas prioritárias
identificadas pelo Conselho Paranaense de Ciência (Agricultura &

Agronegócio; Biotecnologia & Saúde; Energias Inteligentes; Cidades
Inteligentes; Educação, Sociedade & Economia, bem como as áreas
transversais ; Trans formação Digital e Desenvolvimento Sustentável) .

5.Versão f inal do artigo ou livro a ser publicado (encaminhar
juntamente com este anexo em um único arquivo PDF) .

ASSINATURAS
Local e data :

Nome/Assinatura do Docente indicado
e2o PPG

Nome /Assinatura do Coordenador
do PPG



FUNGA,CA 0
ARAUCÁRM

Apoie eo Gesenvetvimenfo Cientifico
e Tecnoliyice do Paraná

CHAMADA PÚBLICA ¹Q3/2023. - Programa Institucional Pró-
Desenvolvimento dos PPGs das IES Estaduais

Anexo II — Proposta para manutenção de equipamentos de natureza
multiusuária

1, Identificação do laboratório de natureza multiusuária demandante.
1Vome do laboratório
PPG/Si gl a
Coordenador do PPG

Proposta (s) : ( ) primeira ( ) segunda

2. Identificação do Equipamento que sofrerá a manutenção no laboratório
de natureza multiusuária, com ficha patrimonial, contendo a
in formação do órgão financiador do equipamento adquirido, bem como
o orçamento detalhado para realização da manutenção (se necessário,
informar separadamente quanto se destinará a Serviços de Terceiros

PJ e quanto para Peças) . Encaminhar o (s) orçamento (s) detalhado
j untamente com este anexo em um único arquivo PDF) .

3.Descrição das pesquisas e publicações realizadas pelos docentes e
pesquisadores no laboratório de natureza multiusuária, utilizando o
equipamento, e a aderência delas com as áreas prioritárias
identificadas pelo Conselho Paranaense de Ciência (Agricultura &

Agronegócio; Biotecnologia & Saúde; Energias Inteligentes; Cidades
Inteli gentes; Educação, Sociedade & Economia, bem como as áreas
transversais: Transformação Digital e Desenvolvimento Sustentável) .

4.Número de atividades de prestação de serviço do equipamento
realizadas nos últimos 5 anos, com comprovação (contratos,
convênios, notas fiscais, etc...) .

5.Número ou histórico de Programa (s) de Pós-Graduação (Unioeste e/ou
de outras instituições), docentes de outra instituição ou discentes
de pós-graduação que utilizaram o equipamento do laboratório de
natureza multiusuária, nos últimos 5 anos, comprovado por declaração
do PPG e/ou do pesquisador.

6.Comprovante de cadastro do laboratório e do equipamento na
plataforma nacional de infraestrutura de Pesquisa MCTI
(https://pnípe.mctic.gov.br/) .

ASS INATURA
Local e data :

Nome/Assinatura do Coordenador do PPG
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