
 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA - PAP UDESC Nº 01/2020  

 

Perguntas frequentes – PAP 2020:  

 

 

Sou bolsista Produtividade do CNPq (PD ou DTI), posso incluir o contrato de concessão 

de bolsa na lista de fomento externo?  

RESPOSTA: Não. O bolsista Produtividade automaticamente já tem pontuação específica 

para efeito de cálculo na estratificação (Peso 4 ); 

 

Meu GP tem pesquisadores doutores de outras IES e PQ´s, devo listá-los na Planilha 

do Anexo 1?  

RESPOSTA: Não. Só será contabilizado para estratificação Professores Doutores efetivos 

da UDESC. 

 

Meu GP foi contemplado no Edital PAP UDESC/FAPESC em 2018, será considerado 

fomento externo? 

RESPOSTA: Não. O Edital PAP UDESC-FAPESC trata-se de um fomento da própria UDESC 

aos seus Grupos de Pesquisa. 

 

Meu GP foi contemplado no Edital PAP-Aplicado UDESC/FAPESC em 2018, será 

considerado fomento externo? 

RESPOSTA: Sim. O PAP-Aplicado é uma parceria entre empresas e UDESC, havendo 

contrapartida financeira obrigatória da interveniente. Portanto, há injeção de fomento 

externo na pesquisa. 

 

Quais projetos de pesquisa deverão estar listados no Anexo 2? 

RESPOSTA: Somente os projetos de pesquisa que farão parte do Projeto Integrado, a ser 

submetido na Plataforma FAPESC (subitem 8.7, conforme retificação nº 1 do Edital), 

desde que estejam devidamente aprovados nas instâncias da UDESC e tenham nota Ad 

Hoc, culminando, no mínimo com a vigência  Termo de Outorga firmado com a FAPESC 

até a entrega final da prestação de contas. Observação: Não há impedimento de ser 

apresentado no Anexo 2 apenas 1 (um) projeto de pesquisa, fica a critério do grupo de 

pesquisa definir qual ou quais projetos de pesquisa vinculados ao GP serão beneficiados 

com o recurso máximo definido pela etapa de estratificação. 

 

Sou Pesquisador e faço parte de mais de dois GP da UDESC, posso vincular meu Projeto 

de Pesquisa nos dois Grupos de Pesquisa  inscritos e contemplados na estratificação? 

RESPOSTA: Não. Cada projeto de pesquisa poderá estar vinculado somente a um único 

Grupo de Pesquisa. 

 



 
 

Esqueci de incluir algum comprovante de fomento externo ou arquivo no Documento 

Digital (SGPe) para inscrição do GP no processo de estratificação dos GP ao PAP. Posso 

solicitar a devolução do documento? 

RESPOSTA: Não. De acordo com o item 8.3, DO EDITAL PAP UDESC Nº 01/2020:  

8.3 Não será permitida a inclusão ou substituição de qualquer documento ou 

informação após o encaminhamento da solicitação, ainda que dentro do prazo. A 

solicitação, uma vez submetida, será irretratável. 

 

Na Plataforma PROPPG meu projeto de pesquisa está vinculado com outro GP, mas a 

Plataforma não permite realizar esta edição de dados. Como devo proceder para 

registrar esta informação? 

RESPOSTA: Orientamos ao coordenador do projeto registrar essa informação na linha 

do tempo do projeto que deverá ter o deferimento da DPPG. Portanto, já no projeto de 

pesquisa, em linha do tempo, clicar em “Solicitar Alteração”, tipo de solicitação “Equipe 

do Projeto” e utilize do campo Justificativa para informar. Por exemplo: A partir do dia 

XX/XX/XXXX este projeto de pesquisa deixou de ser vinculado ao Grupo de Pesquisa 

“NOME do GP conforme consta no DGP” e passou a fazer parte do Grupo de Pesquisa 

“NOME do GP conforme consta no DGP”, pelo motivo XXXX.  

 

Como será conferido os membros permanentes de PG Stricto Sensu da UDESC? 

RESPOSTA: Será utilizado a base de dados 2019 extraídos da Plataforma Sucupira.  

 Um pesquisador listado no GP, porém sendo e foi esquecido de ter sido relacionado 

como membro permanente de PG Stricto Sensu da UDESC na ficha de inscrição, a 

comissão irá considerar e pontuar? 

RESPOSTA: Não. A conferência dos dados para estratificação é realizada com base nas 

informações apresentadas na ficha de inscrição (anexo 1), sendo de total 

responsabilidade do GP o correto preenchimento. 

 

Bolsas de Iniciação científica são consideradas fomento? 

RESPOSTA: Não.  

 

O Anexo 1 é um documento com extensão XLS e o SGPe não permite assinatura em 

documentos que não estejam em formato PDF. Como devo proceder? 

RESPOSTA: Inserir no SGPe o PDF para poder ser assinado eletronicamente. E se 

possível, inserir também o documento em xls, que permitirá a conferência de todas as 

informações constantes no preenchimento das células que possam por ventura ficar 

ocultas quando transformado o documento em pdf. 

 

Recursos obtidos de projetos de fomento externo onde os pesquisadores atuam como 

"participantes" serão considerados na estratificação? 



 
 

RESPOSTA: Desde que o fomento externo recebido esteja como 

beneficiário/coordenador do fomento em nome do pesquisador doutor e efetivo da 

UDESC e membro do GP. 

 

2018, 2019 ou 2020 devem ser anos de início do fomento? Ou considera também, por 

exemplo, um fomento que iniciou em 2017 e finalizou em 2020? 

RESPOSTA: Sim. De acordo com o Edital, item 4.1.3, “serão computados os contratos de 

fomento coordenados por docentes efetivos da UDESC, vigentes no triênio 2018, 2019 

e 2020)...” 

 

Sobre Fomento externo: bolsas de pós-doutorado para pesquisadores do grupo 

podem ser consideradas como fomento externo? 

RESPOSTA: Sim.  

 
Existe valor mínimo para ser considerado como fomento externo?  

RESPOSTA: Não. 

 

O Anexo 2 ainda é necessário e deverá ser incluído na plataforma FAPESC ao participar 

do edital 27/2020? 

RESPOSTA: Sim. Para o edital FAPESC-PAP 27/2020 é condição - conforme item 3.3 
subitem (g) letra (II), que corresponde ao Anexo 2. 
 
O líder que enviou seu SGPE à PROPPG antes da live, apensando o anexo 2 com 
problemas de vigência nos projetos listados, não terá nenhum prejuízo nesta etapa? 
RESPOSTA: Exatamente. Não terá nenhum prejuízo. O documento fica no SGPe mas não 
tem aplicação. A submissão do Anexo 2 na chamada PAP-FAPESC 27/2020 - pode ser 
implementada (novo documento atualizado) ou então manter o mesmo.  
 
O projeto integrado (a ser submetido no Edital Fapesc 27/2020) poderá ser os projetos 
individuais dos pesquisadores do grupo ou obrigatoriamente será necessário criar um 
projeto único para o grupo? 
RESPOSTA: A plataforma de submissão de proposta da FAPESC é a mesma para qualquer 

projeto e será avaliado internamente as propostas. A proposta terá que ter os 

componentes de uma pesquisa: introdução, objetivos, desenvolvimento, métodos, 

resultados e etc. Logo, é importante ter uma nova escrita que faça a vinculação do todo. 

Não tem como colocar cada projeto em separado. 

 

Sou líder de dois grupos e posso participar no edital com os dois grupos? 

RESPOSTA: Não. Sendo líder de GP terá que escolher por um grupo ou por outro para 

participar do Edital. 

 


