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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

EDITAL 04/2021 – PROJETOS DE PESQUISA

A Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, por meio da Diretoria de

Pesquisa, vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

Tecnológica – PROPPIT, considerando a resolução do CONSEPE nº 361, de 10 de

julho de 2021, e o Plano Acadêmico da Universidade Federal do Oeste do Pará

(Resolução nº 184, 10/02/2017): torna pública a abertura do período para

cadastro dos projetos de pesquisa (cadastro, renovação e avaliação anual dos

projetos de pesquisa) no Módulo Pesquisa do SIGAA.

1. JUSTIFICATIVA

1.1. Considerando a necessidade de registrar novos projetos de pesquisa sem

financiamento pelos docentes;

1.2. Considerando a necessidade da renovação dos projetos de pesquisa sem

financiamento pelos docentes;

1.3.Considerando a necessidade de analisar as atividades de pesquisa pelos relatórios

anuais dos docentes, com relação ao cumprimentos das metas e justificando a

carga horária aprovada pela unidade;

1.4. Considerando a necessidade da formação de recursos humanos qualificados na

graduação e pós-graduação da UFOPA.

2. OBJETIVOS

2.1. Cadastrar, renovar projetos de pesquisa e avaliar o relatório anual de projetos de

pesquisa no Módulo Pesquisa do SIGAA.

3. COMISSÃO

3.1. As Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa das Unidades Acadêmicas serão

as responsáveis pela avaliação dos projetos de pesquisa conforme a Resolução nº

361/2021 - CONSEPE.
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3.2. Cabe ao Gestor da Unidade Acadêmica a emissão da portaria da Comissão

Avaliadora de Projetos de Pesquisa e o envio para a Diretoria de pesquisa conforme

cronograma do item 5.

4. ELEGIBILIDADE

4.1. Ser docente permanente da Universidade Federal do Oeste do Pará ou bolsista

dos programas de Pesquisador Visitante Nacional Sênior (PVNS), Professor Visitante

Nacional (PVNS), Desenvolvimento Científico Regional (DCR) ou do Programa

Nacional de Pós-Doutorado (PNPD), vinculado a UFOPA;

5. CALENDÁRIO E INSCRIÇÕES

5.1. O calendário do presente Edital será conforme tabela abaixo:

Item Descrição Período

5.1.1 Consulta pública 22/09/2021

5.1.2 Lançamento do Edital 07/10/2021

5.1.3 Envio das Portarias das Comissões de Pesquisa

das Unidades Acadêmicas à Diretoria de

Pesquisa.

10/10/2021

5.1.4 Impugnação do Edital 07/10/2021 a 09/10/2021

5.1.5 Resultado da Impugnação 11/10/2021

5.1.6 Cadastro, Renovação e Envio de relatório anual 11/10/2021 a 22/10/2021

5.1.7 Avaliação pelas Comissões das Unidades e

Conselho da Unidade Acadêmica

25/10/2021 a 29/10/2021

5.1.8 Envio do parecer da Comissão e ata do Conselho

da Unidade à DPE via memorando

02/11/2021

5.1.9 Vigência dos projetos de pesquisa 03/11/2021 a 31/10/2022

6. DAS SOLICITAÇÕES

6.1. Cadastro de novos projetos de pesquisa
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6.1.1. O docente deve cadastrar o novo projeto no período indicado no item 5 do

presente edital, conforme indicado no manual disponível no site:

http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proppit/documentos/2021/56d9c2f275ccfb0752

233391509cb85a.pdf

6.1.2. O período de vigência do projeto deve estar de acordo com o período indicado no

item 5.

6.1.3. A alocação de carga horária total atribuída para o projeto de pesquisa deve

respeitar os pressupostos indicados nas resoluções do CONSEPE nº 361, de 10 de julho

de 2021, e o Plano Acadêmico da Universidade Federal do Oeste do Pará (Resolução nº

184, 10/02/2017).

Parágrafo único: A tabela de pontuação para atribuição de Carga horária deve estar de

acordo com a portaria disponível pelo link:

http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proppit/documentos/2021/0386b64166e12ce74

780f24249ca11b3.pdf

6.1.4. No caso dos projetos de pesquisa que ainda não foram migrados para o SIGAA

estes processos devem ser finalizados conforme o fluxo indicado no site abaixo e

inseridos no SIGAA:

http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proppit/documentos/2021/13837cef4067087899

f7feab3773d0a1.pdf

6.2. Renovação de projetos de pesquisa

6.2.1. O docente deve renovar o projeto no período indicado no item 5 do presente

edital, conforme indicado no manual disponível no site:

http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proppit/documentos/2021/eb89024a5dc42bbc8c

10123c9ebe4b83.pdf

6.2.2. O novo período de vigência do projeto deve estar de acordo com o período

indicado no item 5.

6.1.3. A alocação de carga horária total atribuída para o projeto de pesquisa deve

respeitar os pressupostos indicados nas resoluções do CONSEPE nº 361, de 10 de julho

de 2021, e o Plano Acadêmico da Universidade Federal do Oeste do Pará (Resolução nº

184, 10/02/2017).

http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proppit/documentos/2021/56d9c2f275ccfb0752233391509cb85a.pdf
http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proppit/documentos/2021/56d9c2f275ccfb0752233391509cb85a.pdf
http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proppit/documentos/2021/0386b64166e12ce74780f24249ca11b3.pdf
http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proppit/documentos/2021/0386b64166e12ce74780f24249ca11b3.pdf
http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proppit/documentos/2021/13837cef4067087899f7feab3773d0a1.pdf
http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proppit/documentos/2021/13837cef4067087899f7feab3773d0a1.pdf
http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proppit/documentos/2021/eb89024a5dc42bbc8c10123c9ebe4b83.pdf
http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proppit/documentos/2021/eb89024a5dc42bbc8c10123c9ebe4b83.pdf
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Parágrafo único: A tabela de pontuação para atribuição de Carga horária de pesquisa

deve estar de acordo com a portaria disponível pelo link:

http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proppit/documentos/2021/0386b64166e12ce74

780f24249ca11b3.pdf

6.3. Relatório Anual e Finalização de projetos de pesquisa

6.3.1. Para finalizar um projeto de pesquisa é necessário que o docente submeta

primeiramente relatórios anuais para cada ano de execução do projeto pelo Portal

Docente > Menu Pesquisa > Relatórios Anuais de Projetos > Submeter. Esta etapa serve

para acompanhamento anual do desenvolvimento das atividades de pesquisa e deve ser

submetida por todos os pesquisadores com projeto de pesquisa vigente.

6.3.2. O processo de finalização dos projetos de pesquisa deve ser realizado no período

indicado pelo item 5 do presente edital, pelo Portal Docente > Menu Pesquisa > Meus

Projetos > Listar Meus Projetos.

6.3.3. O preenchimento do relatório final do projeto no SIGAA se dá pela inserção dos

resultados alcançados: com a descrição das atividades desenvolvidas para o

cumprimento do objeto e a demonstração e o comparativo dos objetivos com os

resultados alcançados conforme indicado na Resolução 361/2021 - CONSEPE.

Art. 11º [...]

§ 2º O relatório simplificado de cumprimento do objeto deverá conter,

no que couber:

a) a descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do

objeto;

b) a demonstração e o comparativo dos objetivos com os resultados

alcançados.

§ 3º Os objetivos parcialmente ou integralmente não cumpridos

deverão ser devidamente justificados e fundamentados na existência

de risco tecnológico ou de outras causas que as inviabilizem.

§ 4º O relatório simplificado poderá ser substituído por um artigo

científico, livro, capítulo de livro e número de patente, desde que

indexados (Qualis) e comprovada a relação com o projeto de

http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proppit/documentos/2021/0386b64166e12ce74780f24249ca11b3.pdf
http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proppit/documentos/2021/0386b64166e12ce74780f24249ca11b3.pdf
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pesquisa.

6.3.4. O parecer conclusivo de acordo com a Resolução 361/2021 - CONSEPE da

comissão deverá ser pela:

Art. 12. O parecer conclusivo da Comissão de Avaliação de Projetos

de Pesquisa sobre o relatório simplificado de cumprimento do objeto

deverá concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação: quando constatado o atingimento dos resultados e dos

objetivos de formação de recursos humanos e produção intelectual

pactuados ou quando devidamente justificado o não atingimento de

objetivos em razão do risco tecnológico ou outras causas que as

inviabilizam ou quando verificada a comprovação disposta no Art. 11,

§ 4º;

II - aprovação com ressalvas: quando, apesar de cumpridos os

objetivos previstos e/ou alcançados os resultados esperados, for

constatada impropriedade ou qualquer outra falha de natureza formal

que não resulte em dano ao erário, tendo o docente 1 (um) mês para

reapresentar o relatório;

III - não aprovação: quando for detectado descumprimento

injustificado dos resultados e objetivos pactuados ou a ausência de

envio do relatório simplificado do cumprimento do objeto, tendo o

docente 1 (um) mês para reapresentar o relatório e, caso persista a

não aprovação, serão aplicadas as penalidades previstas no inciso IV

deste artigo;

IV - a não aprovação do relatório previsto no inciso III deste artigo

poderá resultar na inviabilidade de alocar carga horária de pesquisa

pelo período de 1 (um) ano nos editais internos de fomento à

pesquisa, excetuando-se editais de apoio à publicação.

6.3.5. A Comissão de Projetos de Pesquisa deve comunicar o resultado da avaliação do

relatório individual por e-mail ao interessado e dando um prazo de 48 horas de recurso.
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7. ÉTICA NA PESQUISA

7.1. Cabe ao docente responsável pelo Projeto a aprovação da atividade conforme a

Resolução nº 361/2021 - CONSEPE.

Art. 37. As atividades de PD&I coordenadas por pesquisador

responsável vinculado à Universidade, que envolvam seres humanos,

animais, organismos geneticamente modificados, células-tronco

embrionárias, patrimônio genético e conhecimento tradicional

associado, energia nuclear e materiais radioativos, pesquisa com

potencial de gerar resíduos, risco ou dano à saúde humana, à

segurança e ao meio ambiente e pesquisa que envolva outros temas

sensíveis deverão apresentar documentos comprobatórios de

submissão ao respectivo Comitê, quando necessários, observando os

critérios de aprovação em legislação específica, entre eles

8. DOS PRAZOS RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO

9.1. Após o lançamento e abertura do edital o(a) solicitante terá o prazo de 48 horas

para impugnação conforme modelo no Anexo I para a diretoria.pesquisa@ufopa.br.

9.2. Os pedidos de impugnação do Edital serão avaliados pela PROPPIT em primeira

instância, e em segunda instância pelo Comitê Gestor de Programas Institucionais

(CGPRITs).

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. As dúvidas referentes a este Edital devem ser direcionadas para o endereço

eletrônico diretoria.pesquisa@ufopa.edu.br ou pelo telefone (93) 2101-4965 no

horário comercial de 08:00 às 12:00 horas e 14:00 às 18:00 horas conforme o plano de

Biossegurança da Unidade Acadêmica indicada.

10. DOS CASOS OMISSOS

mailto:diretoria.pesquisa@ufopa.br
mailto:diretoria.pesquisa@ufopa.edu.br
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10.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Pesquisa em primeira

instância, em segunda instância pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e

Inovação Tecnológica.

10.2. A UFOPA não se responsabiliza pelos dados preenchidos erroneamente ou de

forma intencional, assim como a aprovação dos projetos em Comitês de ética, SISBIO,

SISGEN e outros órgãos que autorizem a execução dos projetos de pesquisa, sendo de

inteira responsabilidade do pesquisador, podendo ocasionar penalidades ao responsável.

Santarém (PA), 07 de outubro de 2021.

Lenise Vargas Flores da Silva
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica

Bruno B. Batista
Diretor de Pesquisa

Abraham Lincoln Rabelo de Sousa
Coordenador de Projetos de Pesquisa


