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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EM 
PESQUISA (PROPESQ) 

 

EDITAL PROPESQ 2013 

 

A PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PROPEP, da 

UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO – UNIGRANRIO torna público o Edital de 

abertura de inscrições e as normas para o processo seletivo do PROGRAMA DE 

BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA – PROPESQ, em conformidade 

com a RESOLUÇÃO N° 40/12, de 30 de outubro de 2012 do CONSELHO DE 

ENSINO E PESQUISA DA UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - “PROF. JOSÉ DE 

SOUZA HERDY” (CONSEPE). 

 

As inscrições estarão abertas no período de 26 de fevereiro a 31 de março de 2013. 

1. OBJETIVOS DO PROGRAMA E CATEGORIAS DE BOLSAS 

O PROGRAMA DE BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA – PROPESQ é 

um programa de incentivo à produção Científica, Técnica e Artística dos docentes da 

Unigranrio, com prioridade para os projetos comprometidos com a inovação para o 

desenvolvimento social e econômico da Região Metropolitana do Rio de Janeiro,  

mediante, entre outros instrumentos, a concessão de bolsa especial de pesquisa, em 

quatro categorias distintas, dentro de suas respectivas especificidades: 

 

PROPESQ 1A – Bolsa especial de pesquisa destinada a professores dos Programas de 

Pós-Graduação stricto sensu da Unigranrio, com pontuação – no último triênio, de 

acordo com a CAPES, segundo a área do programa de pós-graduação - superior a 200 

pontos, em regime de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva à Unigranrio, 

participação mínima de 8 horas, como docente, em curso de graduação na Escola a que 

está vinculado e, no mínimo, a responsabilidade de orientação de um pós-graduando e 

uma iniciação científica. O valor da bolsa de pesquisa será equivalente a 50% do 

vencimento base, de sua respectiva categoria funcional em regime de 40 (quarenta) 

horas semanais. 
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PROPESQ 1B – Bolsa especial de pesquisa destinada a professores dos Programas de 

Pós-Graduação stricto sensu da Unigranrio, com pontuação – no último triênio, de 

acordo com a CAPES, segundo a área do programa de pós-graduação - superior a 150 

pontos, em regime de trabalho de 20 a 40 horas semanal, participação mínima de 4 

horas, como docente, em curso de graduação na Escola a que está vinculado e, no 

mínimo, a responsabilidade de orientação de um pós-graduando e uma iniciação 

científica. O valor da bolsa de pesquisa será equivalente a 25% do vencimento base, de 

sua respectiva categoria funcional em regime de 40 (quarenta) horas semanais.  

 

PROPESQ 1C – Bolsa especial de pesquisa destinada a docentes doutores, professores 

de Cursos de Graduação da Unigranrio, em regime de 15 a 40 horas semanal e, no 

mínimo, a responsabilidade de orientação de um bolsista de iniciação científica. O valor 

da bolsa de pesquisa corresponderá ao equivalente a 5 horas semanais, de sua respectiva 

categoria funcional. 

 

PROPESQ 2 – Bolsa especial de pesquisa destinada a docentes mestres, professores de 

Cursos de Graduação da Unigranrio, em regime de 15 a 40 horas semanal e, no mínimo, 

a responsabilidade de orientação de um bolsista de iniciação científica. O valor da bolsa 

de pesquisa corresponderá ao equivalente a 5 horas semanais, de sua respectiva 

categoria funcional. 

 

 

2. QUANTIDADE DE BOLSAS E DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA 

 

Serão disponibilizadas 50 bolsas para o processo seletivo do PROPESQ 2013 de acordo 

com a seguinte distribuição por categoria: PROPESQ 1A – 25 Bolsas; PROPESQ 1B 

– 10 Bolsas; PROPESQ 1C – 10 Bolsas; PROPESQ 2 – 5 Bolsas. 

 

3. INSCRIÇÃO 

3.1. A inscrição para o processo seletivo será realizada em duas etapas: 

1ª etapa: preencher e enviar para o endereço eletrônico propesq@unigranrio.com.br os 

Formulários Eletrônicos de Inscrição e de Autopontuação, disponíveis na página da 

PROPEP, anexando o projeto de pesquisa com cronograma de execução e recursos  
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disponíveis que garantam a viabilidade da pesquisa, a partir do dia 26/02/2013 até o dia 

31/03/2013; 

2ª etapa: Entregar na PROPEP a documentação relacionada abaixo, encadernada em 

espiral, no horário de 10 às 17h no período de 02/04/2013 a 09/04/2013: 

a) cópia impressa do Formulário Eletrônico de Inscrição, enviado na 1ª etapa; 

b) cópia do Projeto de Pesquisa;  

c) cópia impressa do Formulário Eletrônico de Pontuação do Currículo, último 

triênio, enviado na 1ª etapa; 

d) comprovantes para pontuação do currículo nos últimos 3 anos, a partir de 2010; 

e) cópia do Currículo Lattes; 

 A documentação comprobatória (item d acima) deverá ser organizada na ordem 

expressa no formulário de autopontuação e de acordo com as seguintes orientações:  

i. colocar, no canto superior direito da página, etiqueta com o número do subitem a 

que se refere a produção, atribuído de acordo com o Formulário de Pontuação;  

ii. numerar, sequencialmente, no canto inferior direito da página, toda 

documentação comprobatória; 

iii. caso um documento seja comprobatório de mais de um subitem, a cópia deverá 

ser anexada com correspondência ao subitem de maior pontuação considerando 

que os outros subitens não serão contabilizados; 

iv.  documento comprobatório com menos de 10 páginas deverá constar na sua 

íntegra e os que excedem esse número deverão ser comprovados com a cópia de 

páginas que contenham informações essenciais, como por exemplo, livros: capa, 

4ª capa, página catalográfica e sumário. 

3.2. O candidato é responsável por garantir a veracidade e a correção das informações 

prestadas na inscrição e nos arquivos enviados, assim como pela clareza e qualidade das 

cópias que compõem a documentação exigida. 

 

4. SELEÇÃO 

4.1. As bolsas de pesquisa do Programa PROPESQ serão concedidas mediante processo 

seletivo, sob a responsabilidade da PROPEP e da FUNADESP considerando-se a 

produtividade acadêmico-científica do professor e o mérito do projeto. 
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Na primeira etapa do processo seletivo os candidatos serão avaliados por um Comitê 

Interno, constituído por professores da Unigranrio, com título de Doutor, pesquisadores 

com produção intelectual comprovada, que não sejam candidatos no processo seletivo 

vigente, e por Consultores Ad-Hoc de outras Instituições de Ensino Superior (IES). 

Posteriormente, a avaliação da proposta será efetivada pelo Comitê Externo, composto 

exclusivamente por professores de outras IES, sob a coordenação da FUNADESP.  

4.2. Análise do Curriculum Vitae 

a) O Comitê Interno verificará a produção do candidato nos últimos 3 (três) anos,  

atribuindo nota de 0 (zero) a 1000 (mil), com base nas atividades declaradas no 

Currículo Lattes, devidamente comprovadas (Art. 9º do Regulamento do PROPESQ, 

aprovado pela  Resolução CONSEPE 40/12)  

b) Caberá ao Comitê Interno, sob a responsabilidade da PROPEP, emitir parecer sobre a 

produção técnico-científica ou artística dos candidatos a partir de 2010, com 

observância dos valores máximos para cada categoria de produção, conforme fixado no 

Art. 9º do Regulamento do PROPESQ. 

4.3. Análise de Projeto 

A avaliação de mérito do projeto, quanto à sua recomendação ou não, irá considerar a: 

a)  relevância do tema, com  prioridade para os projetos comprometidos com a 

inovação para o desenvolvimento social e econômico da Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro. 

b)  adequação teórico-metodológica;  

c) viabilidade de execução no contexto institucional;  

d)  adequação do projeto ao currículo do pesquisador,  

4.4. Candidatos com pontuação inferior a 300 (trezentos) pontos no formulário de 

pontuação do currículo, no último triênio, não serão considerados para a etapa seguinte 

do processo seletivo. 

4.5. O candidato terá seu projeto de pesquisa avaliado por 3 (três) membros do Comitê 

de Avaliação. 

4.6. O candidato que tiver o projeto NÃO RECOMENDADO por dois avaliadores será 

eliminado do processo seletivo. 

4.7. O projeto, os pareceres do Comitê Interno, do Consultor Externo Ad-Hoc e a 

pontuação do currículo serão enviados à FUNADESP para efetivação dos 

procedimentos relativos à avaliação externa. 
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5. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

5.1. Será considerado aprovado o docente que obtiver nota final igual ou superior a 300 

(trezentos) pontos no Formulário de Pontuação e projeto RECOMENDADO. 

5.2. A classificação dos candidatos se fará por ordem decrescente dos pontos atribuídos 

aos currículos dos candidatos com projeto RECOMENDADO. 

5.3. Os candidatos aprovados serão classificados em duas listas separadas: a primeira 

congregará 70% (setenta por cento) das vagas (35 bolsas), que serão asseguradas aos 

professores dos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu (50% PROPESQ 1A– 25 bolsas 

e 20 % PROPESQ 1B- 10 bolsas); a segunda abrangerá 30% (trinta por cento) das vagas 

(15 bolsas), que serão atribuídas às categorias PROPESQ 1C e PROPESQ 2, para 

docentes dos cursos de graduação da Unigranrio de acordo com a titulação do 

pesquisador: doutores (20% -10 bolsas) e mestres (10% -  5 bolsas). 

 5.4. Para fins de classificação, em caso de empate, serão seguidas as normas previstas 

no parágrafo único do Art. 11 do Regulamento do PROPESQ. 

5.5. A PROPEP elaborará a lista classificatória e a encaminhará ao Setor de Recursos 

Humanos para aprovação e posterior homologação pelo Conselho de Ensino e Pesquisa 

da Universidade do Grande Rio – Prof. José de Souza Herdy, conforme Art. 12 do 

Regulamento do PROPESQ. 

 

6.  RECURSO 

6.1. Os recursos referentes à nota atribuída ao currículo deverão ser fundamentados e 

entregues na PROPEP, nos prazos estabelecidos no cronograma, de acordo com o 

expresso neste Edital. 

6.2. O Comitê Interno analisará os recursos, e emitirá parecer por escrito ao candidato. 

6.3. Não serão aceitos recursos da avaliação de projeto, salvo em caso de erro material 

em que tenha incorrido o Comitê de Avaliação. A correção do erro material será 

realizada pela PROPEP e comunicada ao candidato. 
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7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. As bolsas de pesquisa do Programa terão vigência de até 24 meses, no período de 

agosto de 2013 a julho de 2015, conforme Art. 3º do Regulamento do PROPESQ. 

7.2. A falta de assinatura do Termo de Compromisso pelo candidato no prazo 

estabelecido por este Edital implicará na desistência do candidato e será convocado o 

próximo candidato classificado de acordo com o item 5 deste Edital. 

7.3. A PROPEP, a qualquer tempo, reserva-se o direito de utilizar diferentes 

instrumentos para aferir as informações prestadas pelo candidato. 

7.4. Será eliminado do PROPESQ 2013, a qualquer época, mesmo depois da conclusão 

dos procedimentos de inscrição, o candidato que tiver usado documentos ou 

informações falsas, ou outros meios ilícitos em qualquer etapa do processo seletivo. 

7.5. O bolsista assume o compromisso de apresentar os resultados parciais e finais das 

atividades de pesquisa, sob a forma de painel ou exposição oral, acompanhados de 

relatório, no Seminário de Pesquisa e Extensão (SEPEX) da Unigranrio.  

7.6. Os casos omissos serão resolvidos pela PROPEP. 

7.7. A PROPEP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não 

recebida, por qualquer motivo, seja de ordem técnica dos equipamentos, falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 

de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

7.8. A documentação comprobatória do currículo, entregue para o processo de seleção 

de 2013, será devolvida ao docente após 6 (seis) meses da data da divulgação do 

resultado final. 
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8. CRONOGRAMA 

8.1. Inscrição por meio eletrônico no endereço 

http://unigranrio.br/unidades_adm/pro_reitorias/propep/propesq/index.html com envio 

do Projeto e dos Formulários Eletrônicos de Inscrição e Pontuação do Currículo: 

26/02/2013 a 31/03/2013. 

8.2. Entrega da documentação na PROPEP: 02 a 09/04/2013 das 10 às 17h. 

8.3. Divulgação das notas do currículo: 15/04/2013. 

8.4. Prazo para recurso da nota do currículo na PROPEP: 16 a 17/04/2013  

8.5. Avaliação do Comitê Interno: 15/04/2013 a 10/05/2013. 

8.6. Avaliação do Consultor Ad Hoc: 15/04/2013 a 10/05/2013. 

8.7. Avaliação do Comitê Externo / FUNADESP: junho de 2013. 

8.8. Divulgação do Resultado Final: 01/08/2013 a 08/08/2013. 

8.9. Assinatura do Termo de Compromisso na PROPEP: 09 a 14/08/2013 de 10 às 17 h. 

 

9. - INFORMAÇÕES: 

UNIGRANRIO / PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

Rua Prof. José de Souza Herdy, 1160 Bloco A, 1
o
 Andar 

25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - CEP 25071-202 

Telefone: 2672-7743 / 7861 

FAX: 2672-7867 - e-mail: propesq@unigranrio.com.br   

Horário de atendimento: 8 às 17h. 

 

 

 

Prof. Dr. Emílio Antônio Francischetti  

Pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa 

http://unigranrio.br/unidades_adm/pro_reitorias/propep/propesq/index.html

