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CHAMADA PÚBLICA Nº. 007/2019 
PROC. Nº 250.203.045/2019 

 APOIO AOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU   
ACORDO CAPES/ FAPEAP 

 
 
 
 
A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, vinculada à 
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme Lei no 
1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de dezembro 
de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que couber o 
Decreto nº 3.903/2010, em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), em conformidade com o Acordo para 
Cooperação Técnica e Acadêmica firmado entre si, assinado em 13 de novembro de 2015, observadas 
as disposições legais, tornam público a  presente chamada para seleção de propostas que visem 
atender as necessidade de obtenção de recursos de custeio destinados a Programas de Pós-
Graduação stricto sensu na modalidade acadêmica em todas as área do conhecimento das Instituições 
Públicas de Ensino Superior do Estado do Amapá.  
CLÁUSULA I - DA FINALIDADE 

Art.1º Disponibilizar recursos de custeio, para os Programas de Pós-Graduação stricto sensu, 
reconhecidos pela CAPES na modalidade acadêmica, de Instituições de Ensino Superior (IES), 
localizadas no Estado do Amapá, visando promover o aperfeiçoamento e estimular a continuidade do 
progresso qualitativo e quantitativo de sua produção acadêmica. 
CLÁUSULA II - DA LEGISLAÇÃO  
 Art. 2º. A Presente Chamada Pública 007/2019 consubstancia-se, no que couber a Lei 
13.243/2016, regulamentada pelo Decreto nº 9.283, de 7 de Fevereiro de 2019, Lei 10.973/2003, 
Constituição Federal, Art. 23 V, Art. 24 IX, Art.167 §5º, Art. 219-A, Portaria Normativa Interministerial 
MEC-MCT nº 746, de 20 de novembro de 2007, Art.116 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de1993, 
e demais legislações vigentes. 
CLÁUSULA III - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 Art. 3º. Para a presente Chamada Pública 007/2019, serão destinados recursos na ordem de 
R$ 160.000,00, (cento e sessenta mil reais) do orçamento do Tesouro do Estado do Amapá/ FAPEAP 
a título de contrapartida do Acordo para Cooperação Técnica e Acadêmica firmado entre 
CAPES/FAPEAP, com vigência de 11/2015 a 11/2021, visando apoiar o fortalecimento dos Programas 
de Pós-graduação stricto sensu do Amapá. 
           I - Serão selecionados 08 (oito) projetos de Programas de Pós-Graduação-PPG, que receberão 
até R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  
           II - As propostas poderão ser enviadas somente pelos Coordenadores ou seus substitutos de 

Cursos Acadêmicos de Pós-Graduação stricto sensu. Será aceito uma única proposta por programa, 

não podendo o proponente fazer parte de outra equipe como membro. 

Parágrafo Único: Caso o número de proposta recebidas sejam inferior ao previsto no inciso I 

do Artigo 3º, os recursos excedentes serão redistribuídos entre os Programas de Pós - Graduação – 

PPGs, devendo os projetos aprovados apresentarem novo cronograma orçamentário para análise e 

aprovação da FAPEAP. 

CLÁUSULA IV: ÍTENS FINANCIÁVEIS 
 Art. 4º. Os recursos previstos na presente Chamada Pública, serão destinadas as atividades 
de custeios:  

I - Material de consumo; 
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           II - Publicações de artigos;   
           II - Serviços de terceiros – pessoa física ou jurídica, de caráter eventual. Qualquer pagamento 
a pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação em vigor, de forma a não estabelecer 
vínculo empregatício. Assim, a mão-de-obra empregada na execução do projeto não terá vínculo de 
qualquer natureza com a FAPEAP ou CAPES e destas não poderá demandar quaisquer pagamentos, 
permanecendo na exclusiva responsabilidade do Coordenador/Instituição Executora do projeto; 
           III - Passagens e diárias para os pesquisadores integrantes do projeto, visando a participação 
em congressos ou seminários, com trabalho aceito publicado nos anais do evento, e para professores 
e pesquisadores de outros centros do Brasil ou do exterior, que venham ministrar cursos, seminários 
e ou palestras, relacionadas aos temas de pesquisa realizados pelo Programa.  

IV - As diárias, conforme tabela de valores do Governo do Estado do Amapá-GEA; 
V - Despesas com passagens, hospedagem e alimentação para os docentes e discentes 

integrantes do projeto, visando a participação em congressos ou seminários, com trabalho aceito 
publicado nos anais do evento relacionados aos temas de pesquisa do projeto e/ou para atividades de 
campo durante a execução do projeto. 
CLÁUSULA V - DO PÚBLICO ALVO  
             Art. 5º. Instituições Públicas de Ensino Superior (IES) sediadas no Estado do Amapá que 
possuem Programas de Pós-Graduação stricto sensu recomendados pela CAPES na modalidade 
acadêmica e que atenderem aos requisitos de habilitação desta Chamada Pública, conforme Cláusula 
VII e VIII.  
CLÁUSULA VI – PRAZO DE EXECUÇÃO 
             Art. 6º. O prazo de vigência será de até 12 (doze) meses.  Não haverá prorrogação.  

QUADRO 1 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

DESCRIÇÃO DATA 

Envio da minuta da Chamada Pública 007/2019-CAPES para análise e 
homologação 

16/07//2019 

Lançamento da Chamada Pública 007/2019 e Envio para publicação no 
Diário Oficial do Amapá – D. O. E 

08/08//2019 

Disponibilização do Formulário de inscrições das Propostas na página 
oficial da FAPEAP (www.fapeap.ap.gov.br)  

08/08//2019 

Limite para Submissão das propostas no GAB/FAPEAP da Chamada 
pública 007/2019 

Até as 14:00 horas 
do dia 20/09/2019 

Período de Avaliação das Propostas 23/09 à 07/10/2019   

Divulgação (preliminar) dos resultados na Página da FAPEAP 08/10/2019 

Prazo para Submissão de Recurso Administrativo 09 e 10/10/2019 até 
as 14 horas  

Resposta do Recurso pela FAPEAP 11 a 14/10/2019 

Divulgação do Resultado Final, após a análise dos recursos, no Site da 
FAPEAP e Homologação da CAPES 

       30/10/2019 

Contratação das propostas aprovadas A partir do dia 
04/11/2019 

CLÁUSULA VII – CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE  
            Art. 7º. Abaixo estão apresentadas as condições de elegibilidade a serem observadas em 
relação ao proponente e em relação aos demais entes ligados à proposta:   

 I - Do proponente:  
a) ser coordenador, ou seu substituto, de Programa de Pós-graduação stricto sensu de 

modalidade acadêmica em qualquer área do conhecimento;  
c) ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq, atualizado;  
d)  Ter título de doutor, válido em território nacional (diplomas obtidos no exterior devem estar 
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reconhecidos por uma instituição nacional) e 
e) não ter pendência de qualquer natureza com a FAPEAP, no momento da submissão da 

proposta.  
II - Da proposta:  
a) Constitui-se de uma solicitação de recursos de custeio que demonstre a relevância e a 

contribuição para o fortalecimento do Programa de Pós-Graduação.  
b) Apresentar Ata de reunião do colegiado do PPG, aprovando a submissão da proposta.     

 III - Da Instituição Executora:   
 a) Ser uma IES pública, com PPG stricto sensu, de modalidade acadêmica, recomendado pela 
CAPES com sede e CNPJ no Estado do Amapá;  
 b) Assumir a responsabilidade, juntamente com o coordenador da proposta, pela execução da 
mesma, de acordo com o estabelecido nesta Chamada Pública e de acordo com as disposições do 
Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, no momento da assinatura deste, por meio de seu 
representante legal.  
CLÁUSULA VIII – FORMA DE ENCAMINHAMENTO 
            Art. 8º. As submissões das propostas deverão ser exclusivamente apresentadas pelos 
respectivos Coordenadores de Cursos de Pós-graduação stricto sensu do Estado do Amapá via Ofício 
com cópia digital da proposta em CD no formato PDF a ser protocolado na sede da FAPEAP/GAB, em 
envelope com checklist de todos os documentos protocolados, até as 14 horas do dia 20/09/2019 
horário do Amapá, conforme cronograma de atividades, desta Chamada Pública e com checklist dos 
documentos listados abaixo: 
 a)  Cópia do RG, CPF ambos os lados do documento e comprovante do título de doutor, válido 
em território nacional (diplomas obtidos no exterior devem estar reconhecidos por uma instituição 
nacional). 
 b) Formulário de Inscrição e CD-ROM, na versão em PDF 
 c) Curriculum Lattes atualizado do Proponente/Coordenador da proposta; 
 d)  Carta de anuência da instituição executora assinada por seu representante legal; 
            e) Cópia da Ata de reunião do colegiado do PPG, aprovando a submissão da proposta;  
 f) Cópia dos dados do PPG da Plataforma Sucupira. 

I.  Alternativamente, as propostas poderão ser enviadas pelos Correios via SEDEX;  
II. Para definição da data do envio da proposta será utilizada a data da postagem nos Correios.  
III. É de inteira responsabilidade do proponente o acompanhamento da entrega do SEDEX na 

FAPEAP pelo site dos Correios. 
IV. Somente será aceito o protocolo de apenas uma proposta por proponente. 
V. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do 

proponente, dispondo à FAPEAP o direito de excluir da seleção aqueles que preencherem os 
formulários com informações incompletas, incorretas ou não verdadeiras. Exceto as informações 
suscetíveis de aproveitamento. 
CLÁUSULA IX - DAS INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 
 Art. 9º. É de inteira responsabilidade a elaboração das propostas, conforme as instruções a 
seguir: 

I - Todos os documentos impressos que requerem assinatura devem conter o nome por extenso 
e assinatura original.  

II - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o Formulário de Inscrição (Anexo 1), 
estando devidamente assinada. 

III - A data de reconhecimento do curso pela CAPES, indicando o número do Parecer ou 
documento equivalente. 
CLÁUSULA X - HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
           Art. 10º. A equipe técnica da FAPEAP fará a habilitação das propostas baseando-se na análise 
documental e em atendimento a Cláusula VII da presente Chamada Pública 007/2019.  
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CLÁUSULA XI - ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
           Art. 11. A seleção das propostas submetidas à FAPEAP, em atendimento a esta Chamada 
Pública 007/2019, será realizada por intermédio de análises e avaliações classificatórias e 
eliminatórias em cada Etapa. Para tanto, são assim estabelecidas:    

I. Etapa 1 (Enquadramento) - Análise pela Área Técnica da FAPEAP:  

a) A Etapa, a ser realizada pela área técnica da FAPEAP, sob supervisão da Coordenadoria 

Científica e Tecnologia (CCT), consistirá no enquadramento e na pré-análise das propostas 

apresentadas à FAPEAP na versão impressa;  

b) Será verificado o atendimento aos Critérios de Elegibilidade e Documentação, sendo 

efetuada o enquadramento quanto à adequação da proposta a presente Chamada. 

Etapa 2 (Comissão Técnica de Avaliação (CTA) – Análise, julgamento e classificação:  

a) Esta etapa consistirá na análise por Comissão Técnica de Avaliação, formado por 
especialistas doutores e servidores da FAPEAP, sob coordenação da Coordenadoria Científica e 
Tecnológica/FAPEAP, sendo indicada por Portarias para cumprir com a finalidade, que avaliará os 
tópicos relacionados no Quadro 2: 

QUADRO 2 – CRITÉRIOS DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS PELA COMISSÃO TÉCNICA DE 
AVALIAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 007/2019 

  ITEM CRITÉRIOS PESO NOTA 

A 

Avaliação do mérito da proposta em relação aos impactos e relevância 
do projeto para o fortalecimento do Programa de Pós-Graduação, tais 
como: Impacto dos recursos financeiros na melhoria da infraestrutura, 
na mobilidade de docentes e discentes e na produção acadêmica 

          3 0 a 10 

B 

Apreciação geral da proposta quanto à qualidade e organização das 
informações fornecidas, como definição das metas e indicadores 
relativos ao acompanhamento e avaliação da evolução do projeto a 
ser desenvolvido. 

           2 0 a 10 

 
C 

 
 

Abrangência da utilização dos recursos financeiros dentro do 
Programa 

2      0 a 10 

  
    D 

 
Adequação da metodologia proposta aos objetivos do Programa. 

 
2 

 
0 a 10 

 

 
      E 

 
Avaliação do PPG pela CAPES* 

 
1 

 
0 a 10 

 
TOTAL 

 
10 

 
100 

 *Programa com mestrado (nota máxima=5); doutorado (nota máxima=7) e programas recém-
aprovados sem nota ainda (igual a nota=3). 
Parágrafo Primeiro: As deliberações da Comissão Técnica de Avaliação, bem como as propostas 
por ela apreciadas se expressarão pelos seguintes termos:   

a) Aprovada;  

b) Aprovada, mas fora do quantitativo de vagas e  

c) Não habilitada.  

Parágrafo Segundo: Em caso de empate entre propostas, prevalecerá a que obter maior pontuação 
nos Itens “A”, “B” e “C”. O Resultado Final será enviado a CAPES para homologação pela sua Diretoria. 
 
CLÁUSULA XII - APROVAÇÃO DA PROPOSTA 
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           Art. 12. A Diretora Presidente da FAPEAP e a Diretoria de Programas e Bolsas no País da 
CAPES apreciarão os pareceres emitidos, segundo a etapa II da cláusula XI, e emitirão a decisão 
sobre sua aprovação ou não. 
CLÁUSULA XIII - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
            Art. 13. O Resultado Preliminar desta Chamada Pública 007/2019, será publicado na página 
oficial da FAPEAP http://www.fapeap.ap.gov.br e o Resultado Final, após a análise dos recursos e 
homologação da CAPES, será publicado na página oficial da FAPEAP e no Diário Oficial do Estado do 
Amapá (DOE). 
Parágrafo único: O resultado detalhado da seleção estará disponível na íntegra na sede da FAPEAP, 
quando houver dúvida quanto a ordem de classificação. 
CLÁUSULA XIV - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
           Art. 14. Os eventuais recursos administrativos, do resultado preliminar, deverão ser individual 
e vim devidamente fundamento suas razoes, com a indicação precisa do artigo e cláusula sob pena 
de ser desconsiderado e não recebido quanto ao mérito do pedido, seguindo o prazo do Cronograma 
de Atividades desta Chamada Pública.  
 I -  O recurso deverá ser dirigido à Diretora Presidente da FAPEAP, devendo ser protocolado 
em sua sede, no Ramal da UNIFAP. Km 02 da Rod Juscelino Kubistchek, Centro de Incubação de 
Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá (AP) CEP. 68.903.329. Telefone: (96) 3222 - 0595, no horário 
de 08:00h às14:00 horas, a qual encaminhará à Coordenadoria Científica e Tecnológica – CCT da 
Fundação, para as respostas que se fizerem necessárias e caso haja alteração do resultado a Diretora 
deliberará ratificando ou retificando a resposta 
 II -  As respostas aos recursos apresentados serão dadas no prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis após o protocolo do recurso. 
 III - Os resultados divulgados poderão ser alterados após análise dos recursos administrativos. 
CLÁUSULA XV - REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 
           Art. 15. A qualquer tempo, a presente Chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou 
em parte, seja por decisão unilateral da Diretoria da FAPEAP, seja por motivo de interesse público ou 
exigência legal ou por falta de disponibilidade orçamentária e financeira em decisão fundamentada, 
sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza para os proponentes 
e Instituições envolvidas na proposta. 
CLÁUSULA XVI – DAS PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS 
           Art. 16. É de exclusiva responsabilidade do Programa de Pós-graduação e de cada Proponente, 
adotar todas as providências que envolvam permissões e autorizações, necessárias as futuras 
aquisições e execução do programa. 
CLÁUSULA XVII – DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
           Art. 17. A homologação do Resultado Final da Chamada Pública cabe a Diretora- Presidente 
da FAPEAP após anuência e autorização da Diretoria da CAPES. 

I - Se após o julgamento e homologação do resultado final das propostas a FAPEAP tiver 
conhecimento de fato que desabone à conduta do proponente, este terá sua proposta desenquadrada; 

II - Ocorrendo o desenquadramento da proposta por fatos referidos no item anterior, a 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá - FAPEAP poderá convocar o proponente 
remanescente observando sempre a ordem final de classificação das propostas; 

III - Os proponentes que não cumprirem as obrigações e condições nesta Chamada Pública, 
ficam sujeitos as penalidades administrativa, civil e criminal aplicável ao caso concreto;  

IV - A relação final com a classificação das propostas aprovadas estará disponível na íntegra 
na sede da FAPEAP e em sua página eletrônica www.fapeap.ap.gov.br. Ficando de inteira 
responsabilidade dos proponentes o acompanhamento.  

 
 

CLÁUSULA XVIII - PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO 
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           Art. 18.  A seleção da proposta não confere o direito subjetivo à recurso financeiro aprovado, 
caracterizando mera expectativa de direito, condicionada à disponibilidade financeira da 
FAPEAP. 

I -  Juntamente com a divulgação do Resultado Final, poderá ser solicitada documentação 
complementar para a contratação, cuja entrega deverá obedecer aos prazos indicados após a 
homologação do resultado. 
CLÁUSULA XIX - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
           Art. 19. O pagamento será feito ao Proponente/Coordenador, na modalidade centro de custo 
do Banco do Brasil, através de parcela única, ficando o pagamento de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e financeira da FAPEAP, e o Proponente ficando responsável pela entrega do Relatório 
e Prestação de Contas Final, 30 (trinta) dias após o término da vigência da Termo de Outorga.  
CLÁUSULA XX - PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO 
           Art. 20. A prestação de contas observará as seguintes etapas: 

I -  Relatório de execução do objeto, que deverá conter: 
Parágrafo Único: As prestações de conta serão feitas de forma simplificada e privilegiará os 
resultados obtidos compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação, 
nas condições do Termos de Outorga de Auxílio Financeiro, e deverão ser entregues devidamente 
assinados pelo Coordenador do Programa de Pós-graduação, no qual está vinculado a Instituição de 
Ensino Superior. 
CLÁUSULA XXI - DISPOSIÇÕES GERAIS 
           Art. 21. Durante a fase de execução do projeto toda comunicação com a FAPEAP deverá ser 
feita por meio de ofício ou Documento assinado pelo Coordenador do Programa de pós-graduação, 
direcionado a Diretoria Presidente da FAPEAP. 

I - Do valor total liberado pela FAPEAP ao Proponente, poderá ocorrer a solicitação de: 
transposição, remanejamento ou transferência de recursos de custeios dentro da mesma natureza de 
despesas respeitando ‘o limite de 20% (por cento) do valor total aprovado, sem que para isso seja 
condicionado a Autorização da FAPEAP, contudo, esse remanejamento deve vim descriminado no 
relatório técnico de atividade e na prestação de conta, quando do encerramento.  

II - A FAPEAP reserva-se o direito de, durante a execução do projeto, promover visitas técnicas 
ou solicitar informações adicionais visando aperfeiçoar o sistema de Avaliação e Acompanhamento. 
Parágrafo Único: Todo e qualquer valor acima do limite estabelecido no Art. 21 Inciso I deverá ser 
precedido de autorização da FAPEAP 
CLÁUSULA XXII – DA CLÁUSULA DE RESERVA 
           Art. 22. À Diretoria da FAPEAP juntamente com a Comissão Técnica de Avaliação reservam-
se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas na presente Chamada Pública. 
CLÁUSULA XXIII - DO FORO 
           Art. 23. Na eventualidade de ocorrerem divergências atinentes à interpretação e/ou ao 
cumprimento da presente Chamada Pública, os proponentes e a FAPEAP concordam, 
preliminarmente, em solucioná-las administrativamente e, em última instância, submeter os eventuais 
conflitos à apreciação da Justiça Federal, Seção judiciária do Estado do Amapá. 
 
                
                                                                                                               Macapá, 08 de agosto de 2019. 
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