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EDITAL COPI Nº 02/2018 

 

 A Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, por intermédio da Coordenação de Pesquisa e 

Inovação, torna público o presente edital e convida os interessados a apresentarem pedidos de Bolsa 

pesquisador - COPI, nos termos aqui estabelecidos e em conformidade com o Memorando 013/2018 

aprovado na CRPPG/REJ/UFG que, define a aplicação de até R$ 12.000,00 dos recursos da UFG para o ano 

de 2018, para a realização do Processo Seletivo de bolsistas visando a seleção de pesquisadores para a 

modalidade Bolsa Pesquisador. Este edital faz parte do processo: 23070.010469/2018-66, cadastrado no 

SEI. As atividades de Pesquisa estão de acordo com o Art. 95 que, determina que a Universidade destinará 

dotação orçamentária específica nunca inferior a 6% (seis por cento) de seus recursos de custeio oriundos do 

tesouro, após descontar as despesas básicas da instituição, para o financiamento da pesquisa. 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. A BOLSA PESQUISADOR-COPI tem por objetivo incentivar a pesquisa e inovação tecnológica 

no âmbito da UFG Regional Jataí, com vistas à valorização institucional dos pesquisadores que 

contribuem e participam dos Projetos desenvolvidos pela COPI e PRPI e desenvolvem atividades de 

pesquisa e transferência de tecnologia e inovação. A bolsa faz parte do Programa de Incentivo à 

Pesquisa e Produção Científica, desenvolvido pela Coordenação de Pesquisa de Jataí. O Projeto foi 

criado para o crescimento científico, a capacitação, a educação continuada e a valorização de 

docentes e discentes de graduação, iniciação científica e pós-graduação. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 

2.1. A Bolsa Pesquisador-COPI destina-se exclusivamente a docentes pesquisadores da Regional Jataí 

com PROPOSTAS APROVADAS NO PROCESSO SELETIVO 2018/2019 em qualquer das 

modalidades dos editais da PRPI (PIBIC/PIBIC-AF/PIVIC, IC- Júnior/PIBIC-EM; PIBIC-EF, 

PIBITI e PIVITI, PROLICEN). O docente que possui bolsa de produtividade do CNPq (PQ ou DT), 

ou outro tipo de bolsa não poderá concorrer a bolsa proposta neste edital. 



 

 

3. DAS BOLSAS 

3.1. Havendo propostas classificadas serão disponibilizadas no máximo 06 (seis) bolsas aos 

pesquisadores proponentes. 

3.2. Os pesquisadores receberão bolsas no valor definido de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com 

duração de 05 (cinco) meses iniciando em agosto de 2018 e findando em dezembro de 2018.  

3.3. As bolsas serão concedidas somente após a efetivação do termo de compromisso, não havendo 

bolsas retroativas.  

 

4. CRONOGRAMA 

4.1.1. As datas desse edital seguem a tabela abaixo e podem sofrer alterações por motivos técnicos 

e/ou administrativos.  

Publicação do edital 15 de junho de 2018 

Limite para impugnação do edital 25 de junho de 2018 

Submissão das propostas 09 de julho de 2018 à 11 de julho de 2018 

Resultado Preliminar 17 de julho de 2018até as 17:00h 

Período para Recurso 18 de julho de 2018 até as 17:00h 

Resultado do recurso 19 de julho de 2018 

Resultado Final 20 de julho de 2018 

 

5. DAS INSCRIÇÕES  

5.1. O pesquisador poderá inscrever-se com apenas uma proposta. As inscrições serão feitas junto à 

Coordenação de Pesquisa. COPI –, Bloco 5, sala 23C, Campus Jatobá, dentro do prazo 

estabelecido no cronograma.  

5.2 Os documentos requeridos no item 5.3 desse edital devem ser entregues fisicamente ordenados, 

segmentados, numerados, datados e assinados. Documentos desorganizados, sem assinatura, 

inválidos, com ausência ou insuficiência de preenchimento/informações não serão considerados e a 

proposta será automaticamente desclassificada. Todos os documentos entregues deverão também 

ser enviados eletronicamente por email, em formato PDF para o endereço: copi.ufg@gmail.com  

5.2. É de inteira responsabilidade do pesquisador a entrega dos documentos válidos para a inscrição 

nesse edital, sendo eles: 

5.2.1. Formulário de inscrição (ANEXO I); 

5.2.2. Extrato do projeto na plataforma Sigaa constando a nota atribuída pelo Comitê; 

5.2.3. Extrato do (s) plano (s) de trabalho recomendado (s) e vinculado (s) ao projeto; 
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5.2.4. Documento comprobatório e declaração de vínculo do projeto a(s) linha(s) de pesquisa(s) de 

Grupo de pesquisa CNPq, somente para os pesquisadores vinculados ao Grupo de pesquisa 

CNPq certificado pela UFG; 

5.2.5. Documentos comprobatórios de participação nos programas e eventos (palestras, minicursos, 

dia C da ciência) realizados pela COPI, participação no CONEPE e CONPEEX; 

5.2.6. Documentos comprobatórios de Artigos completos ou textos literários publicados em 

periódicos com corpo editorial no período de 2015-2018; 

5.2.7. Documentos comprobatórios de coordenação dos projetos, em vigência, financiados por 

agências de fomento com verbas aprovadas para custeio e/ou melhoria da infraestrutura de 

pesquisa. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. As propostas classificadas serão avaliadas segundo os critérios e pesos para atribuição de pontos, 

sem limite de pontuação, de acordo com a tabela abaixo. 

CRITÉRIO  PESO  

I – Nota final do Projeto de PIBIC/PIBIC-AF/PIVIC, IC- Júnior/PIBIC-EM; PIBIC-EF, PIBITI e 

PIVITI, PROLICEN 

2,0 

II- Artigos completos ou textos literários publicados em periódicos com corpo editorial no período 

de 2015-2018 

2,0 

III - Participação nos programas e eventos (palestras, minicursos, dia C da ciência) realizados pela 

COPI, CONEPE, CONPEEX  

0,5 

 

IV -  Número de alunos com planos de trabalho vinculados ao projeto (2018/2019) 1,0 

V - Vínculo do projeto no grupo de pesquisa CNPq 0,5  

VI - Coordenação de projetos financiados por agências de fomento  1,0 

 

6.2. A nota atribuída aos artigos completos ou textos literários publicados em periódicos com corpo 

editorial no período de 2015-2018, seguirá a equivalência de pontos: Qualis A1 e A2 (10,0); Qualis 

B1 (6,0); Qualis B2 (4,0); Qualis B3 (2,0); Qualis B4 (1,0). Para comprovação de publicação será 

exigido cópia da primeira página de cada artigo, com área de conhecimento definida pelo CNPq e 

indicada pelo proponente no Formulário de inscrição (ANEXO I). 

6.3. A nota atribuída na participação de programas e eventos (palestras, minicursos, dia C da ciência) 

realizados pela COPI seguirá a equivalência de pontos: Participação em eventos (1,0) Organização 

de eventos (2,0), minicursos ou treinamentos (1,5), palestras da COPI (0,5). Para comprovação serão 

exigidos os certificados. 



 

6.4. Para cada plano de trabalho recomendado, vinculado ao projeto, a pontuação atribuída será 1,0 

ponto. 

6.5. A nota atribuída para vínculo do projeto no grupo de pesquisa CNPq e para cada projeto financiado 

por agências de fomento será 1,0 ponto. 

6.6. A pontuação final será calculada a partir do somatório simples dos critérios com seus respectivos 

pesos. 

 

7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

7.1. Os projetos terão prazo de execução em atendimento aos editais PIBIC/PIBIC-AF/PIVIC, IC-

Júnior/PIBIC-EM; PIBIC-EF, PIBITI e PIVITI, PROLICEN 2018/2019. 

 

8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

8.1. O pesquisador deverá cumprir todos os prazos e disposições das avaliações de desempenho dos 

editais PIBIC/PIBIC-AF/PIVIC, IC-Júnior/PIBIC-EM; PIBIC-EF, PIBITI e PIVITI, PROLICEN 

2018/2019, não apresentando pendências ou inadimplências jurídica, financeira ou técnica com a 

COPI e PRPI-UFG. 

8.2. O pesquisador deverá participar da equipe organizadora do Dia C da Ciência 2018, além de 

apresentar no evento o projeto e resultados parciais se houverem; 

8.3. Até 30 de novembro de 2019, o pesquisador deverá apresentar a COPI carta de recebimento da 

submissão do artigo em periódico(s) científico(s) Qualis B1 ou superior. A comprovação da 

publicação deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 18 meses após o período de submissão do 

artigo. 

8.4. Produtos científicos parciais ou totais dos trabalhos deverão obrigatoriamente citar o auxílio 

financeiro recebido da Coordenação de Pesquisa e Inovação da UFG Regional Jataí. 

 

9. CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DAS BOLSAS 

9.1. A seleção da proposta não confere o direito à concessão das bolsas, caracterizando mera expectativa 

de direito, condicionada à disponibilidade financeira da COPI, trâmites subordinados à 

Administração Pública e aprovação dos documentos apresentados pelo proponente. 

9.2. A documentação e as informações apresentadas serão de inteira responsabilidade do proponente. 

9.3. O pesquisador deverá apresentar no início da vigência da bolsa um número de conta-corrente 

própria exclusivamente do Banco do Brasil.  

9.4. Casos de inadimplência, reprovação, omissão, desligamento da UFG, não cumprimento das 

exigências bem como qualquer falsidade nas declarações e/ou irregularidades nos documentos 

apresentados, implicará no ressarcimento à COPI dos recursos recebidos podendo ainda responder 



 

nos termos da legislação vigente. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. A qualquer tempo, o edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por 

decisão unilateral da COPI ou por motivo de interesse público com exigência legal, sem que isso implique 

direito de indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

10.2. A qualquer momento a COPI pode exigir documentação, alterações, correções ou adequações 

necessárias referentes ao projeto aprovado.  

10.3. Os recursos, dúvidas, casos omissos e as situações não previstas neste edital serão resolvidos pela 

COPI ou Comissão indicada por ela. 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenadoria de Pesquisa e Inovação da 

Regional Jataí/UFG. 

 Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital podem ser obtidos 

encaminhando mensagem para o endereço copi.ufg@gmail.com. 

 O atendimento a pesquisadores/proponentes com dúvidas será feito pelo endereço 

copi.ufg@gmail.com. 

 

 

Jataí, 15 de junho de 2018 

 

 

 

___________________________________________________ 

Profa. Dra. Cecília Nunes Moreira 

Coordenadora de Pesquisa e Inovação da UFG – Regional Jataí 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO PARA A AVALIAÇÃO DE PEDIDO DE BOLSA PESQUISADOR– COPI/REJ  

Entregar fisicamente este formulário e demais documentos necessários na secretaria da COPI e enviar 

todos os documentos entregues em formato pdf ao e-mail: copi.ufg@gmail.com  

DADOS DO SOLICITANTE 

Professor participante do processo seletivo edital 

002/COPI/2018: 

 

E-mail e telefone para contato:  

UAE e Curso:  

Endereço do lattes:  

Programa de Pós-graduação a que está vinculado 

(se for o caso): 

 

Área (CAPES) para definição do Qualis que requer 

ser avaliado: 

 

Número de alunos com planos de trabalho 

vinculados ao (s) projeto (s) (2018/2019): 

 

Artigos completos ou textos literários publicados 

em periódicos com corpo editorial no período de 

2015-2018 

(   ) Sim     (    ) Não 

Participação nos programas e eventos (palestras, 

minicursos, dia C da ciência) realizados pela COPI, 

CONEPE, CONPEEX  

(   ) Sim     (    ) Não 

Vínculo do projeto no grupo de pesquisa CNPq (   ) Sim     (    ) Não 

Projetos financiados por agências de fomento  (   ) Sim     (    ) Não 

 

Declaro estar ciente de que a seleção da proposta não confere o direito à concessão das bolsas, 

caracterizando mera expectativa de direito, condicionada à disponibilidade financeira da COPI, 

trâmites subordinados à Administração Pública e aprovação dos documentos apresentados pelo proponente. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Professor Solicitante 
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