UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – PROPG
Departamento de Pesquisa – DPq
EDITAL de Apoio aos Docentes Recém Contratados (DRC)
o

Edital n 01/2014
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – PROPG e o Departamento de Pesquisa
- DPq tornam público o Edital de Apoio aos Docentes Recém Contratados (DCR) da UNIRIO e
convidam os docentes pesquisadores recém contratados da UNIRIO, interessados em obterem
o apoio a suas pesquisas universitárias em andamento, a apresentarem propostas que
atendam aos termos aqui estabelecidos.
1. Objetivo


Apoiar aos docentes pesquisadores recém-contratados da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, com condições mínimas de tecnologia
de informação (TI) para desenvolvimento das atividades de pesquisa
cadastradas no DPq;



Contribuir para o fortalecimento da pesquisa e da pós-graduação da UNIRIO.



Dar suporte à ampliação da produção científica global da UNIRIO.

2. Condições de elegibilidade e restrições






3.

Ser docente do quadro permanente da UNIRIO com regime de trabalho de
dedicação exclusiva.
Ter sido contratado a partir de janeiro de 2012.
Ter projeto de pesquisa cadastrado no Departamento de Pesquisa com data
anterior a 31 de dezembro de 2013 e em situação regular.
Ser integrante de grupo de pesquisa da UNIRIO com cadastro atualizado no
Diretório do CNPq.
Possuir o título de doutor.

Recursos e Itens Financiáveis



As propostas aprovadas serão financiadas com recursos alocados na rubrica
material permanente de Pesquisa, da UNIRIO.
Aquisição de computador (notebook) que será cadastrado de modo a integrar o
patrimônio da UNIRIO.

4. Requisitos para a confecção das propostas para submissão ao Edital DRC
01/2013-UNIRIO




Espelho do grupo de pesquisa da UNIRIO no Diretório do CNPq constando o
nome do proponente como participante ou coordenador do grupo.
Currículo Lattes atualizado, no formato resumido (últimos 3 anos), do
proponente.
Formulário de solicitação (Anexo I) impresso, preenchido e assinado (máximo de
3 páginas por projeto de pesquisa).

5. Período de submissão de propostas ao Edital DRC 01/2014-UNIRIO
 As propostas devem ser encaminhadas à PROPG no período entre 7 a 17 de
abril de 2014, no horário de 10 às 16h.

6. Admissão, análise e julgamento
 As propostas serão analisadas em três etapas:
Etapa I – Enquadramento
Esta etapa consiste no enquadramento e na pré-análise das propostas apresentadas.
Será verificado o atendimento aos critérios de elegibilidade, sendo efetuada a análise
quanto à adequação da proposta ao presente Edital.
Etapa II – Análise, Julgamento e classificação
Esta etapa consistirá na análise aprofundada da demanda qualificada: quanto ao mérito
e relevância da proposta, o currículo do proponente, a vinculação do docente ao grupo
de pesquisa e a viabilidade do cronograma de trabalho. Esta análise será realizada
pela PROPG e seus departamentos.
Etapa III – Resultado
O resultado da avaliação das propostas submetidas neste Edital será divulgado no site
da UNIRIO, na forma de relação classificatória.
7. Compromissos:


Elaboração e encaminhamento de relatório técnico-científico para o DPq após um
ano do recebimento do equipamento.

8. Forma de concessão do fomento à pesquisa


Um único processo será aberto e avaliado na PROPG e posteriormente
encaminhado para o Departamento de Tecnologia de Informação e
Comunicação (DTIC).

9. Recursos


Entende-se por recurso o pedido de reconsideração da decisão relativa à
solicitação de fomento à pesquisa, devendo ser acrescido de justificativas ou
explicações que possam contribuir para o novo exame.



Fica estabelecido o prazo de 7 (sete) dias corridos para interposição de recursos, a
partir da data da divulgação no endereço eletrônico da UNIRIO.



Os recursos serão julgados pelos Pró-reitores de Graduação e de Extensão e
Cultura e por três professores integrantes do Comitê Científico, que não tenham
submetido propostas ao presente Edital. Estes professores serão indicados pela
PROPG.

10. Cronograma:
DIVULGAÇÃO DO EDITAL – 04/04/2014
PERÍODO DE INSCRIÇÕES – 07 a 17/04/2014
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO – 28/04/2014
PERÍODO DO RECURSO – 28/04 a 05/05/2014
DIVULGAÇÃO DA DECISÃO DO RECURSO – 06/05/2014
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL – 06/05/2014

11. Disposições finais


As propostas submetidas neste Edital que não se enquadrem nos objetivos e/ou
que não atendam aos critérios de elegibilidade serão desclassificadas.

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2014.

Profª. Drª. Fabiana Assumpção de Souza
Diretora do Departamento de Pesquisa

Prof. Dr. Ricardo Silva Cardoso
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
E D I T AL D R C 0 1 /2 0 1 4
F O R M UL Á R I O e AN E XO I

DADOS GERAIS DO SOLICITANTE
Nome Completo:
Telefones:
E-mail:
Tipo de vínculo com a UFPE:
SIAPE:
Data de admissão:

Residencial

/ /

Celular

Trabalho (ramal)

Data de obtenção do Doutorado

/ /

DADOS DO PROGRAMA QUE FORNECEU O TÍTULO
Universidade:
País:
Nome do Programa:
DADOS DO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO
Centro:
Departamento:
Chefe do Departamento:
Assinatura do Chefe do
Departamento:
DADOS DO GRUPO DE PESQUISA AO QUAL ESTÁ VINCULADO
Nome do Grupo de Pesquisa:
Data de registro no Diretório do CNPq:
Área de conhecimento:
Líder do Grupo de Pesquisa:
Assinatura do líder do Grupo de Pesquisa:
OBSERVAÇOES IMPORTANTES




Anexar a documentação exigida No edital DRC da UNIRIO no item 4.
Para cada projeto de pesquisa cadastrado no DPq, o proponente deve preencher um
formulário detalhando seu projeto (anexo I).

Declaro serem verdadeiras as informações acima prestadas e aceito os termos deste Edital.

Rio de Janeiro,

/

/

_____________________________________________
(Assinatura do Docente proponente)

ANEXO I
DETALHAMENTO DO PROJETO DE PESQUISA CADASTRADO NO DPq
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA (máximo de 3 páginas):

INTRODUÇÃO
(Usar quantas linhas forem necessárias)

JUSTIFICATIVA
(Usar quantas linhas forem necessárias)

OBJETIVOS: GERAL E ESPECÍFICOS – E HIPÓTESES A SEREM AVALIADAS (Qdo. couber)
(Usar quantas linhas forem necessárias)

METODOLOGIA
(Usar quantas linhas forem necessárias)

RESULTADOS ESPERADOS

CRONOGRAMA

