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EDITAL COPI Nº 01/2016 

 

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 propostas nos 

termos aqui estabelecidos e em conformidade com o Memorando 001/2016 aprovado na 

CRPPG/REJ/UFG que define a aplicação dos recursos da UFG para o ano de 2016, nas atividades de 

Pesquisa. Recurso obtido 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 de projetos de pesquisa. 

 

1. OBJETIVO  

O presente edital tem por objetivo apoiar as atividades de pesquisa no âmbito da Regional Jataí 

nas diferentes áreas do conhecimento em consonância com a política institucional de pesquisa e pós-

graduação, visando selecionar solicitações de manutenção de equipamentos. 

  

2. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS  

As propostas devem ser encaminhadas exclusivamente pelo pesquisador responsável pelo 

equipamento, por meio do e-mail copi.ufg@gmail.com, no período de 02 de maio a 12 de maio de 2016, 

atentando-se ao preenchimento do FORMULÁRIO PARA A AVALIAÇÃO DE PEDIDOS DE 

REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS – COPI/REJ (em anexo e disponível na 

página da COPI). 

3  RECURSOS FINANCEIROS 

As propostas aprovadas serão financiadas com recursos no valor global estimado de (R$ 

26.065,11 (vinte e seis mil, sessenta e cinco reais e onze centavos). 



4. REQUISITOS PARA O PROPONENTE  

 

Para admissibilidade da proposta será considerado, pela Coordenação de Pesquisa e Inovação o 

seguinte requisito: que o pesquisador proponente tenha o(s) projeto (s) que precisam do equipamento 

objeto da solicitação cadastrados na UFG pelo sistema SAP. 

 

5. CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As solicitações serão apreciadas pela Coordenação de Pesquisa e Inovação juntamente com comissão 

aprovada em reunião da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-graduação, formada de 3 docentes e presidida pela 

Coordenadora de Pesquisa e Inovação, a partir das informações obtidas pelo preenchimento do FORMULÁRIO 

PARA A AVALIAÇÃO DE PEDIDOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS – 

COPI/REJ (em anexo e disponível na página da COPI), pelos documentos comprobatórios de financiamento de 

projetos, extratos do(s) projetos no SAP, currículo lattes do docente pesquisador proponente e demais documentos 

apresentados. A Coordenação de Pesquisa e inovação pontuará e classificará as propostas conforme tabela 

em anexo neste edital no ítem 7. 

5 CRONOGRAMA 

Atividades Datas e Períodos 

Lançamento do edital na página da COPI 02 de maio 2016 

Data limite de submissão de propostas (envio do formulário por e-

mail para a COPI) 

12 de maio de 2016 

Divulgação dos resultados da classificação geral das propostas 

recomendadas 

20 de maio de 2016 

Período para recursos da classificação geral das propostas 

recomendadas 

21 a 23 de maio de 2016 

Divulgação final da classificação geral 25 de maio de 2016 

Apoio às propostas recomendadas de acordo com o recurso 

disponível 

A partir de 01 de junho de 2016 

 

 

 

 



6. RESULTADO DO JULGAMENTO E RECURSOS  

 

6.1 As propostas serão classificadas de acordo com a pontuação obtida seguindo a tabela em anexo no 

ítem 7. Como os valores necessários para o conserto dos equipamentos será obtido posteriormente, a 

COPI se compromete em atender tantos quantos foram possíveis até atingir o valor total disponível de 

R$ 26.065,11 (vinte e seis mil, sessenta e cinco reais e onze centavos), respeitando a classificação obtida 

pelas propostas. Apenas as propostas classificadas como recomendadas serão divulgadas na página da 

COPI, na data especificada no cronograma de atividades no item 5.  

 

Paragrafo único: A manutenção ou reparo do equipamento que por ventura da avaliação da prestação 

do serviço apresentar o custo superior a 20% do valor total disponível neste edital, não será contemplado 

independente da classificação obtida.  

6.2 O parecer final relativo a todas as propostas recomendadas e não recomendadas serão 

disponibilizados na secretaria da COPI. 

6.3 Caso o pesquisador/proponente tenha justificativa para contestar o resultado do julgamento ou a 

pontuação, poderá apresentar recurso dentro do prazo estabelecido, conforme cronograma - item 5. 

 
7 DA PONTUAÇÃO  

 
7.1 A pontuação referente à produção científica do pesquisador/proponente do período de 2011 a 2016 será 

feita, utilizando dados extraídos do Currículo da Plataforma Lattes, o que significa que a produção registrada 

no CV Lattes deve estar completa, contendo todos os elementos essenciais para identificação do documento, 

informadas no campo correto. 

Parágrafo único: Não serão pontuadas produções com informações incompletas ou fora do campo 

adequado. 

 

7.2 Para a pontuação referente à produção científica do pesquisador/proponente será considerado o que 

estiver registrado no Currículo Lattes no período compreendido entre 2011 e abril de 2016, seguindo a tabela 

apresentada a seguir: 

 Pontos 
 



Regime de trabalho 

Dedicação exclusiva 
 

20 

 
Produção científica, tecnológica e artística  

 

 
Resumos e trabalhos completos publicados em anais de eventos (máximo de 10 pontos) 
 

Pontos  
 

Trabalhos completos 
 

2 

Resumos 
 

1 

Artigos completos publicados em periódicos científicos especializados, 
classificados segundo Qualis/CAPES - para pontuar a produção em periódicos 

científicos será considerada a melhor classificação do periódico no Sistema 

Qualis, independente da área do conhecimento de inserção da proposta  
 

Pontos 

A1   
 

30 
A2   

 

20 
B1    

 

15 
B2   

 

10 
B3  

 

8 
B4  

 

5 

B5  
 

2 

Pontuação específica a ser atribuída para pesquisadores da área de Ciência da 
Computação - Congressos da área de Ciência da Computação, classificados 

segundo Qualis/CAPES, como consta na página 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/Comunicado_004_20

12_Ciencia_da_Computacao.pdf  
 

Pontos 

A1   
 

30 
A2   

 

20 
B1    

 

15 
B2   

 

10 
B3  

 

8 
B4   

 

5 

B5  
 

2 

Livros Pontos  
 

Livros publicados   
 

  20 
 

Capítulos de livros 5 

Produção técnica Pontos  
 



Membro de Corpo Editorial (máximo de 30 pontos) 10 

Revisor de periódicos (máximo 20 pontos) 4 

Produtos, processos ou técnicas com patente 10 

Qualificação/Bolsas Pontos 

Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ) ou em Desenvolvimento Tecnológico e 
Extensão Inovadora (DT) 

20 

Orientações e supervisões concluídas e aprovadas Pontos 

Pós-Doutorado 5 

Doutorado 8 

Co-orientação de Doutorado 4 

Mestrado 4 

Co-orientação de Mestrado 2 

Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (máximo 40 
pontos) 

2 

Especialização - por monografia (máximo de 2 pontos) 0,5 

Outras orientações (máximo de 2 pontos) 0,5 

Trabalho de conclusão de curso de graduação (máximo 2 pontos) 0,5 

Orientações e supervisões em andamento Pontos 

Pós-Doutorado 2,5 

Doutorado 4 

Co-orientação de Doutorado 2 

Mestrado 2 

Co-orientação de Mestrado 1 



Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (máximo 8 
pontos) 

1 

Especialização - por monografia (máximo de 1 ponto) 0,2 

Outras orientações (máximo de 1 ponto) 0,2 

Trabalho de conclusão de curso de graduação (máximo1 ponto) 0,2 

Participação em bancas examinadoras (máximo 5 pontos) Pontos 

Doutorado 2 

Mestrado 1 

Pontuação específica a ser atribuída para pesquisadores das áreas de Comunicação, 
Artes e Música  
Apresentação artística/exposição: 

Pontos 

 
Individual internacional 

15 

 
Individual nacional 

10 

 
Individual local 

3 

 
Coletiva internacional 

10 

 
Coletiva nacional 

6 

Coletiva local 2 

Curadoria internacional 10 

Curadoria  nacional 6 

Curadoria  local 4 

 
Elaboração de catálogos/notas de programas 

5 

 
Textos publicados em catálogos/programas internacionais (máximo 20 pontos) 

4 

 
Textos publicados em catálogos/programas nacionais (máximo 10 pontos) 

2 

Coordenação de projetos de pesquisa em andamento cadastrados no SAP Pontos 



 
8 DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
8.1 Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital podem ser obtidos 

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

 

8.2 O atendimento a pesquisadores/proponentes com dúvidas será feito pelo endereço copi.ufg@gmail.com. 

8.3 As inscrições com documentação incompleta não serão homologadas.  

a) As documentações exigidas e que deverão ser enviadas por email são: Formulário para a avaliação de 

pedidos de reparo e manutenção de equipamentos – COPI/REJ; CV da plataforma Lattes (período 2011 a 

2016); extratos dos projetos no SAP, comprovantes de projetos com financiamento e em andamento 

(caso o proponente tenha projeto financiado em andamento). 

8.4 O não cumprimento das exigências regulamentares bem como qualquer falsidade nas declarações e/ou 

irregularidades nos documentos apresentados, implicará na desclassificação da solicitação para participar 

deste Edital.  

8.5 A documentação e as informações apresentadas serão de inteira responsabilidade dos 

pesquisadores/proponentes.  

8.6 Para quaisquer esclarecimentos relativos a este edital, os interessados deverão procurar a Coordenação de 

Iniciação Científica e Desenvolvimento Tecnológico/PRPI, que conduz todo o processo de seleção.  

 

 

 

 

_____________________________________ 
Profa. Dra. Cecília Nunes Moreira 

Coordenadora de Pesquisa e Inovação da UFG – Regional Jataí 

 

 

 

Coordenador de projetos financiados em andamento 10 

Coordenador de projetos não financiados em andamento 2 

O equipamento que necessita do reparo é Multiusuário 5 



ANEXO  

(disponível em word na página da COPI para preenchimento) 

FORMULÁRIO PARA A AVALIAÇÃO DE PEDIDOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS – COPI/REJ 

Enviar este formulário e demais documentos ao email copi.ufg@gmail.com  

DADOS DO SOLICITANTE 

 
Professor responsável pelo equipamento: 

 

 
E-mail e telefone para contato: 

 

 
Nome e descrição do equipamento: 
 

 

 
Local de instalação do equipamento: 

 

 
Outros docentes que utilizam o equipamento: 
 

 

 
Projetos e número de cadastro SAP dos projetos 
que se utilizam do equipamento: 
 

 

 
Alunos de Iniciação Científica que utilizam o 
equipamento: 
 

 

 
Alunos de pós-graduação que utilizam o 
equipamento: 
 

 

 
Ano em que o equipamento foi adquirido: 

 
 

 

O equipamento foi adquirido por:     (    ) recursos de agencias de fomento (CNPq, FAPEG 
e outros) 

(    ) recursos da UFG destinado as Unidades para 



aquisição de capital 

(    ) recursos editais institucionais (FINEP) 

(    ) recurso próprio 

O equipamento é multiusuário:  (    ) Não 

(    ) Sim. Justifique: 

O docente responsável pelo equipamento 
possui projeto financiado em andamento 
que necessite da utilização do mesmo: 

(    ) Não 

(    ) Sim. Justifique: 

 

Outros docentes que possuem projetos 
financiados em andamento e que necessitam 
da utilização do mesmo: 

(    ) Não 

(    ) Sim. Justifique: 

Projetos cadastrados no SAP de outros 
docentes que necessitam do equipamento 

(    ) Não 

(    ) Sim. Coloque o título e o código do(s) projeto(s): 

Se já realizou alguma avaliação do 
equipamento, descrever aqui o possível 
problema do mesmo. 

 

Se já realizou alguma avaliação do 
equipamento, colocar aqui o valor 
aproximado do conserto do equipamento. Se 
já realizou algum tipo de orçamento favor 
enviar em anexo por email. 

 

Ano de fabricação do equipamento  

Há quanto tempo está parado pelo defeito:  

Qual é o provável defeito do equipamento:  

Contatos de empresas que prestam serviço 
de manutenção deste equipamento 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do professor proponente 


