
              
 
EDITAL nº 001/2023 - APOIO A GRUPOS DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE ALTO 

VALE DO RIO DO PEIXE 
 
 

O Reitor da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), Neoberto Geraldo 

Balestrin, no uso de suas atribuições, torna público o presente Edital para apoio a 

Grupos de Pesquisa da UNIARP e convida pesquisadores líderes de Grupos de 

Pesquisa da Instituição a submeterem projetos de pesquisa em Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CTI), de diferentes áreas de conhecimento, que contribuam para o 

desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do estado de Santa Catarina, a 

serem financiados pela FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA – FAPESC, conforme Chamada Pública Nº 54/2022. 

 
1 OBJETIVOS 

 

a) Apoiar o desenvolvimento e divulgação da pesquisa, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação (CTI) no estado de Santa 

Catarina; 

b) Difundir e democratizar o acesso aos resultados de pesquisas desenvolvidas por 

pesquisadores da UNIARP e promover a integração com a produção científica e 

tecnológica nacional e internacional; 

c)  Estimular as atividades de desenvolvimento da pesquisa em todas as regiões de 

abrangência da UNIARP; 

d) Incentivar a integração de pesquisadores, docentes, estudantes, profissionais, 

empreendedores e demais agentes públicos e dos conhecimentos produzidos, 

buscando a solução dos problemas regionais e estadual; 

e)  Apoiar e promover a pesquisa junto à sociedade, permitindo a integração e retomada 

da economia em articulação com as demandas do Governo do Estado de Santa 

Catarina. 

 

2 DAS DEFINIÇÕES 
 

Para efeitos da presente Chamada Pública, consideram-se: 

a) Proponente/Beneficiário (a): Pesquisador vinculado à UNIARP, coordenador(a) da 

proposta submetida a presente Chamada, com titulação de Doutor(a), líder de grupo 

de pesquisa da UNIARP, responsável desde a etapa de submissão até a aprovação 

final da prestação de contas, bem como, responsável pela administração dos 

recursos destinados ao projeto, na qualidade de Proponente/Beneficiário, cujas 

obrigações e vedações estão previstas nos arts. 3º e 4º do Decreto Estadual nº 



              
2.060/2009 e que tenha destacada e relevante atividade de pesquisa em 

consonância com a proposta submetida, e ter seu currículo cadastrado e atualizado 

nas Plataformas Lattes e de CTI da FAPESC 

(http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc/); 

b) Grupo de Pesquisa: Grupo Institucional cadastrado junto ao Diretório de Grupos de 

Pesquisas Lattes – CNPq, certificado pela UNIARP (ANEXO 1) e atualizado (menos 

de 6 meses) do qual fazem parte pesquisadores em diversos níveis de formação 

acadêmica e que se organizam em uma ou mais linhas de pesquisa de uma 

determinada área do conhecimento com o objetivo de desenvolver pesquisa em 

Ciência e Tecnologia (CTI); 

c) Projeto de Pesquisa Científica, Tecnológica e/ou de Inovação – Projeto de CTI: 

É um conjunto articulado de atividades de pesquisa em CTI, com foco claramente 

delimitado, que contribuam para o desenvolvimento dos ecossistemas de CTI, o 

avanço de todas as áreas do conhecimento, o equilíbrio regional e o 

desenvolvimento econômico sustentável. As metas a serem atingidas na proposta 

devem estar explicitamente especificadas de modo a permitir o acompanhamento 

das entregas, dos indicadores e avaliação. O modelo pode ser encontrado no link: 

Modelo Projeto.docx 

 

3 DOS CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE 
 

A admissibilidade das propostas compreende a avaliação preliminar, à partir de 

documentos comprobatórios apresentados via endereço pesquisa@uniarp.edu.br, 

fundamentada nos seguintes critérios: 

3.1 Quanto ao Proponente/Beneficiário  

a) Possuir titulação de Doutor; 

b) Ser obrigatoriamente o coordenador da proposta; 

c) Residir no Estado de Santa Catarina; 

d) Ter currículo Lattes e mantê-lo atualizado nas Plataformas de CTI da FAPESC, 

disponível no link http://plataforma.FAPESC.sc.gov.br//fapesc/#/public/login, e Lattes 

do CNPq - http://lattes.cnpq.br/; 

e) Não ter pendências de qualquer natureza com a FAPESC e/ou outro órgão da 

Administração Pública Direta ou Indireta do Estado;  

 

3.2 Quanto à Proposta:  

a) Ser submetida por um(a) único(a) proponente com titulação de Doutor; 

b) Caracterizar como projeto de pesquisa em CTI; 

https://1drv.ms/w/s!Am89NEQm9fPIiMUIq28M6l-h4_R2zA?e=cp5Jrd
mailto:pesquisa@uniarp.edu.br
http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc/#/public/login
http://lattes.cnpq.br/


              
c) Ser desenvolvida em Santa Catarina; 

d) Ter anuência/concordância da vice-reitoria acadêmica e reitoria 

e) Executar a pesquisa, preparação e entrega dos resultados em até 24 (vinte e quatro) 

meses; 

f) Ser submetida na modalidade on line via juntamente com todos os documentos 

exigidos para inscrição para o endereço eletrônico pesquisa@uniarp.edu.br por 

somente um Proponente/Beneficiário(a). 

g) Estar correlacionado a um ou mais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS/ONU); 

h) Desejável a articulação e o apoio financeiro, econômico ou técnico com o setor 

produtivo e o governo do estado de Santa Catarina para fins de aplicação dos 

resultados, ainda que parciais, da proposta submetida; 

i) A proposta deve apresentar no plano de trabalho as ações e itens a serem realizados 

pelo(a) proponente/beneficiário(a) de maneira clara e objetiva, com adequação 

metodológica e orçamentária ao objeto deste Edital, e utilizar o modelo de proposta 

de projeto definido especialmente para este edital. 

 
4 DO CRONOGRAMA 

Etapas Datas 

Lançamento do Edital  27/01/2023 

Atualização de Grupos de Pesquisa 15/02/2023 

Prazo de submissão das propostas Até 15/03/2023 

Análise e seleção da avaliação de mérito 
16/03/2023 a 

24/03/2023 

Resultado parcial dos aprovados nas publicações da 

UNIARP 
27/03/2023 

Período para recursos 
27/03/2023 a 

29/03/2023 

Resultados de recursos 30/03/2023 

Divulgação do Resultado 31/03/2023 

Submissão das propostas na Plataforma de CTI da FAPESC  04/04/2023 a 

17/04/2023 

 
 
5 RECURSOS FINANCEIROS 

5.1 Os recursos financeiros no valor global de 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo 



              
50% oriundo da UNIARP e 50% oriundo do orçamento da FAPESC.  

5.2 A previsão de recursos de cada projeto deverá seguir as faixas a seguir: 

 

Valor (R$) por Projeto Número de Projetos 

Faixa 1 - R$30.000,00 8 

Faixa 5 - R$80.000,00 2 

 

5.3 O valor referente à rubrica de capital será limitado a 70% (setenta por cento) do valor 
total do projeto apoiado quando este não tiver vinculação aos Programas de Pós-
graduação stricto sensu, e até 50% quando vinculado aos Programas de Pós-
graduação 

 
6 ITENS FINANCIÁVEIS E NÃO FINANCIÁVEIS 

6.1 Itens financiáveis: 

6.1.1 São financiáveis os itens destinados a realização das pesquisas e aprovados no 
Plano de Trabalho, tais como: 

a) Capital: equipamentos, materiais permanentes nacionais ou importados;  

b) Correntes: material de consumo nacional ou importado; serviços de terceiros pessoa 
física ou jurídica; despesas de caráter eventual como: passagens, alimentação, diárias 
para pesquisa à campo (conforme metodologia descrita e plano de trabalho 
apresentados no projeto), hospedagens e despesas de importação e instalações 
necessárias ao adequado funcionamento de equipamentos. 

6.1.2 A concessão de diárias, por necessidade de pesquisa de campo, deverá estar 
prevista no orçamento apresentado no plano de trabalho do projeto de pesquisa 
aplicada, acompanhada de justificativa, descrição e quantitativos dos itinerários, 
aplicando-se, quanto a valores e forma de comprovação, as regras do Decreto nº 
650/2022. 

6.1.3 O pagamento para os serviços prestados por pessoas físicas dar-se-á mediante 
nota fiscal avulsa de prestação de serviço fornecida pela Prefeitura Municipal ou nota 
fiscal própria do prestador do serviço. 

6.1.4 A mão-de-obra empregada na execução do projeto não terá vínculo de qualquer 
natureza com a FAPESC e desta não poderá demandar quaisquer pagamentos, 
permanecendo na exclusiva responsabilidade do Coordenador/Instituição de 
execução do projeto. 



              
6.2 Itens NÃO financiáveis: 

a) Pagamento de passagens ou diárias para visitas, participação em cursos, eventos 
e similares;  

b) Pagamento de bolsas e salários para o(a) coordenador(a) do grupo e demais 
membros da equipe;  

c) Construção de imóveis que impliquem em aumento de patrimônio;  

d) Pagamento de salário ou complementação salarial de pessoal técnico e 
administrativo ou quaisquer outras vantagens para pessoal de instituições públicas 
(federal, estadual, municipal);  

e) Pagamento de despesas de rotina como as contas de luz, água, telefone, correio, 
reprografia e similares, e obras civis, entendidas como despesas de contrapartida 
obrigatória da instituição de execução de projetos e das colaboradoras; 

 f) Pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, ou empregado 
de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria 
ou assistência técnica;  

g) Pagamento de taxas de administração ou gestão, a qualquer título;  

h) Pagamento de despesas contábeis e administrativas, incluindo contratação de 
pessoal da própria instituição executora ou parceira;  

i) Multas, juros ou correção monetária;  

j) Pagamento de combustível, pedágio, manutenção de veículos e acessórios;  

k) Manutenção de equipamentos;  

l) Despesas de publicidade, ornamentação, brindes, camisetas, coquetel, shows, ou 
manifestações artísticas e demais itens relacionados no art. 4º do Decreto Estadual nº 
2.060/2009;  

m) Taxas excedentes ao pacote de serviços essenciais do Banco do Brasil;  

n) Serviços de Pronto Atendimento de Saúde aos participantes 

 
7 DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS 

7.1 As propostas deverão ser encaminhadas ao e-mail pesquisa@uniarp.edu.br 
seguindo o cronograma previsto no item 4. O responsável pela submissão deverá 
ser o proponente/beneficiário com cópia do currículo Lattes atualizada em março de 
2023. 

7.2 As propostas selecionadas neste Edital, serão posteriormente submetidas via 



              
Plataforma FAPESC pelo proponente beneficiário coordenador da proposta, conforme 
o cronograma previsto no item 4 e na Chamada Pública FAPESC Nº 54/2022, sendo de 
sua responsabilidade levantar a documentação necessária junto a UNIARP. 

 
8 DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

Todas as propostas submetidas ao presente Edital serão analisadas conforme sequência 
abaixo descrita: 

 
8.1 Admissibilidade 

8.1.1 A Comissão de Avaliação, nomeada por portaria específica, procederá à análise de 
admissibilidade das propostas verificando os itens 3.1 e 3.2 do presente Edital em 
consonância com seus correspondentes na Chamada Pública FAPESC Nº15/2021. 

8.1.2 O não atendimento aos critérios de admissibilidade resultará em desclassificação 
prévia da proposta. 

 
8.2 Critérios de avaliação 

8.2.1 Os critérios utilizados na avaliação serão os disponíveis na Chamada Pública 
FAPESC Nº 54/2022, elencados abaixo, nos quais atribuem-se notas de 0 a 10. 

 

CRITÉRIOS PESO 

1. Relevância: relevância científica, tecnológica e de inovação do 
projeto; pertinência do problema da pesquisa. 

2 

2. Desenvolvimento de CTI: contribuição para o avanço e à 
consolidação do conhecimento científico, tecnológico e de inovação; 
integração a ser promovida entre os atores locais e/ou regionais da área 
de CT&I; potencial de apropriação dos resultados pela sociedade 
catarinense. 

2 

3. Qualidade do projeto: projeto escrito de forma correta, clareza na 
apresentação do problema da pesquisa; coerência entre orçamento, os 
objetivos, metas e execução; preenchimento correto dos campos do 
formulário. 

2 

4. Adequação Metodológica: consistência dos métodos e estratégias 
que serão utilizadas para desenvolver o projeto; cronograma físico que 
apresente descrição clara das fases e metas factíveis a serem cumpridas 
e alcançadas; limitações ou obstáculos previsíveis que possam 
comprometer a exatidão do orçamento e do cronograma da pesquisa.  

2 

5. Orçamento: adequação do orçamento à realidade dos gastos 
previstos; cronograma financeiro compatível com a evolução dos 

1 



              
trabalhos e com a necessidade dos recursos; indicação das 
contrapartidas financeiras e/ou econômicas asseguradas.  

6. Capacidade da Equipe Executora: competência e experiência prévia 
do coordenador e dos pesquisadores da equipe, se for o caso, na área 
de conhecimento do projeto; titulação e experiência profissional da 
equipe compatíveis com a natureza da pesquisa.  

1 

8.2.2 A nota final de cada proposta será aferida pela média ponderada nas notas 
atribuídas em cada critério constante no quadro do item 8.2.1. 

 
8.2.3 A recomendação (qualificação) da proposta não confere direito subjetivo ao auxílio, 

caracterizando mera expectativa de direito, sendo a aprovação condicionada à 
disponibilidade de recursos, observados o ranqueamento pela maior nota e os limites 
orçamentários deste edital, dispostos no item 5.2. 

 
8.2.4 Em caso de empate, será recomendada a proposta com maior nota nos critérios 1, 

2, 3 e 4 nesta ordem, constante no quadro do item 8.2.1. 
 

8.2.5 Em função dos limites orçamentários e da tipificação dos itens financiáveis, a 
Comissão de Avaliação poderá sugerir a readequação do orçamento da proposta 

 
 
9 DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Os resultados serão disponibilizados em Editais e Publicações da UNIARP 
(https://www.uniarp.edu.br/home/meus-servicos/editais-e-publicacoes/).  

 
10 DOS RECURSOS 

 
10.1 Os recursos poderão ser apresentados no prazo previsto no cronograma 

cabendo a Comissão de Avaliação manifestar-se sobre eles; 
10.2 A manifestação de recurso deverá ser apresentada exclusivamente por e-mail 

pesquisa@uniarp.edu.br seguindo o cronograma previsto neste Edital; 
10.3 A reitoria deliberará quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido. 

                                                                             

Caçador, 24 de janeiro de 2023  

  

  

  

Dr. h. c. Neoberto Geraldo Balestrin 

Reitor 

 

 

https://www.uniarp.edu.br/home/meus-servicos/editais-e-publicacoes/


              

ANEXO 1 

Grupos de pesquisa da UNIARP. 

Nome do Grupo Nome do Líder 
Área 
Predominante 

Avaliação, Gestão e inovação em 
Cuidados de Saúde (AGICS) 

Paula Brustolin Xavier Saúde Coletiva 

Cuidados em Saúde, Desenvolvimento 
Tecnológico, Sociedade e Bioética 
(CSDTSB) 

Eliana Rezende Adami Farmácia 

Desenvolvimento de doenças crônicas 
não transmissíveis ao longo da vida. 

Micheli Martinello Saúde Coletiva 

Desenvolvimento Organizacional e 
Sustentabilidade 

Rosana Claudio Silva Ogoshi Administração 

Desenvolvimento Social, Inovação e 
Gestão 

Ivanete Schneider Hahn/ 
Anderson Antônio Mattos 
Martins 

Administração 

Direito e Interdisciplinaridade 
Adelcio Machado dos Santos/ 
Levi Hulse 

Direito 

Educação Especial na perspectiva da 
inclusão escolar e a formação de 
professores na educação básica 

Márcia de Souza Lehmkuhl Educação 

Ética, Cidadania e Sustentabilidade - 
GPECS 

Joel Haroldo Baade/ 
Joel Cezar Bonin 

Sociologia 

GCET - Grupo de Pesquisa em 
Complexidade, Ecoformação e 
Transdisciplinaridade 

Marlene Zwierewicz/ Madalena 
Pereira da Silva 

Educação 

Grupo de Pesquisa em fisiopatologia 
experimental 

João Paulo Assolini Saúde Coletiva 

Grupo de pesquisa em Políticas 
Públicas, Educação, Legislação e 
Inovação 

Joel Cezar Bonin/ 
Levi Hulse 

Educação 

Grupo de Pesquisa em Qualidade de 
Vida e Desenvolvimento 

Lincon Bordignon Somensi Saúde Coletiva 

Grupo de Pesquisa Translacional em 
Moléculas Bioativas 

Claudriana Locatelli Farmácia 

GRUPO INTERDISCIPLINAR DE 
ESTUDOS EM SAÚDE 

Ricelli Endrigo Ruppel da Rocha Saúde Coletiva 

Manejo e Fertilidade do solo no cultivo 
de oleráceas e frutíferas 

Leandro Hahn Agronomia 

 
 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf

