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A FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM em parceria com a Financiadora
de Estudos e Projetos - FINEP e a Superintendencia da Zona Franca de Manaus • SUFRAMA, convoca profissionais,
com ou sem vinculo empregaticio, residentes no Estado do Amazonas, a apresentarem propostas para 0 Programa de
Apoio il Forma~ao de Recursos Humanos P6s·Graduados em Tecnologia da Informa~ao na Amazonia - RHTI -
DOUTORADO, na modalidade de conceSS80 de Boisas de P6s-Graduay80 stricto sensu, destinada a formay80 de recursos
humanos p6s-graduados em nivel de doutorado em Programas de P6s-Graduayao recomendados pela CAPES.

1.0BJETIVO
Conceder bolsas de doutorado a profissionais interessados em realizar curso de p6s-graduay80 stricto sensu, em Programa
de P6s-Graduay80 recomendado pela CAPES nas areas de Tecnologia de Informay80, incluindo Ciencia da Computay80,
Eletronica e Ciencia da Informay80.

2. REQUISITOS E CONDICOES:
2.1 DO PROPONENTE:
a) Ser brasileiro ou naturalizado; quando estrangeiro, ter visto permanente;
b) Residir ha mais de 5 (cinco) anos em estados da Amazonia Ocidental;
c) Estar cadastrado no sistema de Curriculo Lattes do CNPq, no Diret6rio dos Grupos de Pesquisa do CNPq e no Cadastro
de Pesquisadores da FAPEAM;
d) Estar regularmente matriculado ou ter sido selecionado em curso de P6s-Graduay80 stricto sensu, em nivel de
doutorado, credenciado pela CAPES dentro das areas da Tecnologia de Informayao, incluindo Ciencia da Computayao,
Eletronica e Ciencia da Informayao;
e) Dedicar-se integral e exclusivamente as atividades do programa de p6s-graduayao;
f) No caso de vinculo empregaticio, ser formalmente liberado pela instituiyao com que mantiver vinculo durante toda a
vigencia da bolsa;
g) Nao ter recebido bolsa da FAPEAM ou de outra agencia de fomento para estudos no mesmo nivel.
h) Apresentar pro posta de tese relacionada ao desenvolvimento de produtos, processos, serviyos ou modelos de neg6cio
que gerem desenvolvimento economico e social relacionados a Tecnologia da Informayao.

2.2 DA INSTITUICAO RECEPTORA:
a) Dispor de politica de desenvolvimento institucional de p6s-graduay80 stricto sensu;
b) Manter Programa de P6s-graduayao stricto sensu credenciado pela CAPES em nivel de doutorado,
c) Ter personalidade juridica de direito publico ou privado sem fins lucrativos.

3. RECURSOS FINANCEIROS
3.1 Os recursos a serem desembolsados para a execuyao deste Edital sac provenientes do Acordo de Cooperayao
financeira n. 01.10.0728-00, firmado entre a Financiadora de estudos e Projetos - FINEP e a FAPEAM, tendo como
interveniente a Superintendencia da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, no ambito do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Setor de Tecnologia da Informayao na Amazonia - PRO TI-AMAZONIA.
3.2 Serao aplicados recursos financeiros estimados em ate R$ 1.463.000,00 (urn milhao, quatrocentos e sessenta e tres
mil reais).
3.3 Os recursos serao Iiberados de acordo com a disponibilidade financeira da FAPEAM;
3.4 De acordo com as possibilidades Oryamentarias poderao ser incorporados novos recursos.

4. BENEFiclOS
Serao concedidos os seguintes beneflcios:
a) Boisa de Estudo, em nivel de doutorado, por 12 meses no valor de R$ 3.500,00, com renovayao anual, ate 0 maximo de
36 (trinta e seis) meses, a contar da data de inicio do curso informada no comprovante de matricula;
b) 2 (duas) mensalidades adicionais de bolsa destinadas ao auxilio com despesas de deslocamento e instalayao, pagas
com a primeira mensalidade no caso do curso estar a mais de 500Km da cidade onde 0 bolsista reside.



5. DOCUMENT Ac;Ao NECESsARIA
5.1 A documentaC;:80 devera ser entregue no protocolo da FAPEAM, em envelope lacrado, por meio de carta de
encaminhamento a Diretoria Tecnico-Cientifica (modelo disponivel no link formularios da homepage da FAPEAM), aos
cuidados do Departamento de Analise de Projetos, em 2 (duas) vias impressas, constando de forma clara a seguinte
referencia: CONFIDENCIAL FAPEAM/DITEC/PROGRAMA RH·TI·DOUTORADO/NOME DO PROPONENTE:
a) c6pia impressa e assinada do Formulario de ApresentaC;:80 de Proposta on line, disponivel para impress80 ap6s
preenchimento no Sistema SIG FAPEAM - 01 (uma);

b) c6pia impressa do Formulario de ApresentaC;:80 de Proposta Complementar, disponivel em Anexo no Sistema
SIGFAPEAM - 01 (uma);

c) c6pia da carta de anuencia da instituiC;:80de vinculo empregaticio, assinada pela autoridade competente, quando for 0
caso - 01 (uma);
d) c6pia do comprovante de residencia dos ultimos cinco anos na Amazonia Ocidental - 01 (uma);
e) c6pia impressa do Curriculo Lattes do CNPq atualizado - 01 (uma);
f) c6pia impressa da carta de aceite institucional e comprovante de matricula, onde conste a data de inicio do curso - 01
(uma);
g) c6pia da portaria de liberaC;:80da instituiC;:80com a qual mantem relaC;:80de trabalho ou emprego ou ainda documento
protocol ado de solicitac;:ao de liberaC;:80na instituiC;:80a qual e vinculado, quando for 0 caso - 01 (uma);
h) c6pias da carta de anuencia da instituiC;:80com a qual mantem relaC;:80de trabalho ou emprego, assinada pela autoridade
competente, quando for 0 caso - 01 (uma).

5.2 0 descumprimento das exigencias constantes no item 5.1 inviabilizara a analise e julgamento da proposta;
5.3 No caso do item 'd' ser80 considerados validos os seguintes documentos: c6pia de comprovante, 1 (um) por ano, de
agua, luz, telefone ou c6pia do IRPF de cad a ana on de conste 0 enderec;:o residencial;
5.4 0 proponente que optar por encaminhar sua proposta por Correios deve faze-Io pelo sistema SEDEX, direcionando-a ao
enderec;:o da FAPEAM;
5.5 A documentaC;:80 dos proponentes n80 selecionados ficara a disposiC;:80, na FAPEAM, por um periodo de ate 2 (dois)
meses, contados a partir da publicaC;:80dos resultados no DiMo Oficial do Estado do Amazonas (DOE). Ap6s esse periodo
a FAPEAM procedera ao descarte.
5.6 Cada proponente podera apresentar uma unica proposta.

6. VIGENCIA DO EDIT AL
Este edital em fluxo continuo tera vigen cia ate 31 de julho de 2012, sendo que 0 prazo estimado para julgamento e
divulgaC;:80dos resultados sera de 60 (sessenta) dias a partir da submiss80 da proposta na FAPEAM.

7. ENQUADRAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOST AS
7.1 Compete a equipe tecnica da FAPEAM proceder ao enquadramento das propostas apresentadas, objetivando a
verificaC;:80 do cumprimento de todos os requisitos, e da documentaC;:80 necessaria explicitada neste Edital, publicado no
Diario Oficial do Estado do Amazonas (DOE) e, a integra na pagina eletronica da FAPEAM.
7.2 Cad a proposta enquadrada sera submetida a Camara de Assessoramento Cientifico - P6s-GraduaC;:80 da FAPEAM, de
acordo com area de conhecimento, a fim de analisar 0 merito do pleito formulado, com 0 oferecimento de parecer
conclusivo a ser encaminhado a Diretoria Tecnico-Cientifica.
7.3 Cabera a Diretoria Tecnico-Cientifica submeter 0 resultado apresentado pela Camara de Assessoramento Cientlftco -
P6s-GraduaC;:80, via Presidencia da FAPEAM, a deliberaC;:80do Conselho Diretor.
7.4 As propostas ser80 julgadas por ordem de apresentaC;:80 na FAPEAM ate 0 limite de recursos.

8. CRITERIOS DE ANALISE E JULGAMENTO
8.1 0 julgamento das propostas sera realizado pela Camara de Assessoramento Cientifico - P6s-GraduaC;:80 da FAPEAM
em fluxo continuo, que, alem da observancia as exigencias contidas neste Edital, utilizara os criterios abaixo para priorizar
propostas em caso de demanda maior que 0 volume de recursos aportados a qualquer momenta no processo de
'ul amento:
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8.2 No caso de empate em conceitos, sera dada prioridade a propostas onde a institui9ao receptora tem sede na Amazonia
Ocidental.
8.3 Em persistindo a situa9ao de empate sera utilizado 0 criterio de maior idade.
8.4 A Camara de Assessoramento Cientifico - Pos-Gradua9ao podera fixar criterios adicionais, alem dos estabelecidos nos
itens 8.1, 8.2 e 8.3.
8.5 Poderao ser indicados, pela Diretoria Tecnico-Cientifica, consultores ad hoc, para colaborar com 0 trabalho da Camara
de Assessoramento Cientifico - pos-Gradua9ao.

9. RESULT ADO DO JUlGAMENTO
A rela9ao das propostas aprovadas sera divulgada na pagina eletronica da FAPEAM: www.fapeam.am.gov.br e 0 extrato da
Decisao do Conselho Diretor publicado no Diario Oficial do Estado do Amazonas (DOE).

10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Caso 0 proponente tenha justificativa para contestar 0 resultado deste Edital, 0 recurso devera ser dirigido a Presidencia da
FAPEAM no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da publica9ao do extrato da Decisao do Conselho Diretor no Diario
Oficial do Estado do Amazonas (DOE).

11. COMPROMISSOS E OBRIGACOES DO BENEFICIARIO DA BOlSA
a) Apresentar junto a primeira frequencia, apos 1 (um) mes de iniciado 0 curso, comprovante de matricula e declara9ao do
coordenador do PPGSS on de conste a data de inicio do mesmo;
b) Apresentar a documenta9ao complementar solicitada pela FAPEAM necessaria a implementa9ao do beneficio no prazo
estabelecido pelo documento de implementa9ao a ser encaminhado por meio de mensagem eletronica ao endere90
disponibilizado pelo pesquisador no cadastro de pesquisador do Sistema de Informa9ao e Gestao da Funda9ao de Amparo
a Pesquisa do Estado do Amazonas - SIGFAPEAM. A FAPEAM nao se responsabiliza por desencontros de informa90es
decorrentes de endere90s cadastrados de forma incorreta e/ou mudan~s de endere90 eletronico nao atualizadas no
SIGFAPEAM;
c) Apresentar, a cada 6 (seis) meses a partir da implementa9ao da bolsa, relatorio tecnico-cientifico;
d) Apresentar frequencia mensal, com a chancela do orientador ate 0 decimo quinto dia do mes subsequente;
e) Apresentar, ao final de cad a ano, parecer de seu orientador recomendando ou nao a continuidade do fomento;
f) Nao acumular a bolsa com qualquer modalidade de bolsa da FAPEAM, de outras agencias nacionais ou estrangeiras ou
de organismos internacionais;
g) Apresentar, como produto final, um exemplar da tese de doutorado nos mesmos moldes apresentados ao PPGSS e um
documento que com prove a realiza9i3o de atividades que contemple a sua divulga9ao em, pelo men os, uma escola publica
de ensino medio sediada no Estado do Amazonas;
h) Encaminhar a FAPEAM uma copia da ata de defesa e copia impressa e em meio digital da tese;
i) Preencher obrigatoriamente 0 formulario de Alimenta9ao do Banco de Teses e Disserta90es (BTD) da FAPEAM a ser
encaminhado junto com a ata de defesa e copia impressa e em meio digital da tese;
j) A nao apresenta9ao das solicita90es acima mencionadas acarretara na inclusao no banco de inadimplentes da FAPEAM,
ficando 0 contemplado impossibilitado de concorrer a qualquer fomento da FAPEAM;
k) Fazer, obrigatoriamente, referencia a sua condi9ao de bolsista do PROGRAMA DE APOIO A FORMACAo DE
RECURSOS HUMANOS p6s . GRADUADOS EM TECNOlOGIA DA INFORMACAO NA AMAZONIA OCIDENT Al - RH
TI - DOUTORADO - Fluxo Continuo, nas publica90es, nos trabalhos apresentados em eventos de quaisquer natureza e
em quaisquer meios de divulga9ao, utilizando a identidade visual da FINEP, SUFRAMA, da FUNDACAo, da SECT e do
Governo do Estado de acordo com as normas do Manual FAPEAM de Uso da Marca, disponivel no link downloads da
pagina eletronica da FAPEAM. 0 NAo CUMPRIMENTO DESSA EXIGENCIA POR SI s6 OPORTUNIZARA A FAPEAM 0
DIREITO UNilATERAL DE CANCElAMENTO DOS BENEFiclOS CONCEDIDOS.
I) Comunicar formal e antecipadamente a FAPEAM, com a chancela do orientador, as razoes de eventuais afastamentos da
institui9ao de Pos-Gradua9ao a que estiver vinculado;
m) Comprometer-se a retornar a regiao da Amazonia Ocidental, permanecendo, no minimo, por tempo igual ao do
afastamento, quando for 0 caso;
n) Manter atualizado 0 endere90 e os demais dados cadastrais na Plataforma Lattes;
0) Devolver a FAPEAM, em valores atualizados e sem prejuizo de outras san96es, a(s) parcela(s) recebida(s), caso seus
compromissos de bolsista aqui estabelecidos nao sejam cumpridos;
p) A recusa ou a amissae quanta ao ressarcimento de que trata 0 item anterior ensejara a consequente inscri9ao do debito
recorrente no cadastro da divida ativa do Estado, alem de impossibilitar 0 contemplado de con ualquer fomento da
FAPEAM, sem prejuizo da aplica9ao das penalidades de natureza juridicas cabiveis.

http://www.fapeam.am.gov.br


12. L1BERACAO DOS RECURSOS
12.1 A FAPEAM pagara a cad a bolsista, por meio de instituir;:80 bancaria por ela definida, 0 valor mensal da bolsa
estipulado no edital.
12.2 Constitui fator impeditivo a liberar;:80 do apoio financeiro a existencia de inadimplencia e/ou pendencias, de natureza
financeira ou tecnica, do solicitante com a FAPEAM e demais org80s ou entidades da Administrar;:80 Publica Federal ou
Estadual, Direta ou Indireta, n80 regularizadas dentro do prazo de 30 (trinta) dias apos a divulgar;:80 dos resultados.
12.3 E vedada a retroatividade na implementar;:80 de qualquer bolsa ou 0 ressarcimento de despesas anteriores a
implementar;:80, exceto no caso do auxilio-instalar;:80.

13. ACOMPANHAMENTO DAS ATiVIDADES DO BOLSISTA
13.1 Durante a vigencia da bolsa, toda e qualquer comunicar;:80 com a FAPEAM devera ser feita por escrito.
13.2 0 acompanhamento das atividades do bolsista sera realizado por meio de:
• Apresentar;:80 de relatorio tecnico-cientifico, que devera ser entregue a FAPEAM, pelo bolsista a cada 6 (seis) meses a
partir da implementar;:80 da bolsa;
• Apresentar;:80 da frequencia mensal, com a chancela do orientador, ate 0 decimo quinto dia do mes subsequente;
• Apresentayao de copias de artigos publicados em revistas ou anais de congressos nacionais ou estrangeiros; artigos,
ainda no prelo, submetidos a revistas, e outras formas de comunicar;:80 cientifica.
13.3 0 relatorio tecnico-cientifico devera ser encaminhado em uma via impressa e uma digital ao Departamento de
Acompanhamento e Avaliar;:80 da FAPEAM - DEAC, acompanhado do historico escolar e outros comprovantes de
atividades desenvolvidas, comentado e assinado pelo orientador.
13.4 0 formulario devera ser encaminhado, ao DEAC da FAPEAM, em envelope lacrado, constando, de forma clara, a
seguinte referencia: NOME DO PROGRAMA / NOME DO BOLSISTA.
13.50 bolsista devera apresentar ao final de cada 12 (doze) meses, parecer do seu orientador recomendando ou n80 a
continuidade do fomento, juntamente com 0 historico escolar atualizado e relatorio parcial.
13.60 formulario de avaliar;:80 pelo orientador esta disponivel na pagina eletr6nica da FAPEAM.
13.7 A n80 apresentar;:80 desta documentar;:80 no prazo estipulado significara quebra do Termo de Compromisso e
Responsabilidade e a imediata suspens80 da bolsa.
13.8 Sera cobrado do bolsista pelo DEAC como produto final:
13.8.1 Exemplar impressa da tese;
13.8.2 Via digital da tese;
13.8.3 Documento que com prove a realizar;:80 de atividades que contemple a divulgar;:80 da tese em, pelo menos, uma
escola publica de en sino medio sediada no Estado do Amazonas;
13.8.4 Copia da ata de defesa;
13.8.5 Formulario preenchido de alimentar;:80 do Banco de Teses e Dissertar;:oes (BTD);
13.8.6 Relatorio Tecnico-Cientifico Final.

14. CANCELAMENTO OU SUSPENSAO DA CONCESSAO
14.1 A conceSS80 dos recursos financeiros sera cancelada pelo Conselho Diretor da FAPEAM, por ocorrencia, durante sua
implementar;:80, de fato cuja gravidade justifique 0 cancelamento, sem prejuizo de outras providencias cabiveis;
14.2 Sera SUSPENSO 0 pagamento das mensalidades em caso de n80 cumprimento dos itens 11 e 13 deste Edital;
14.3 A conceSS80 da bolsa pod era ser suspensa pela FAPEAM durante 0 periodo em que 0 beneficiario se encontre
inadimplente com a Fundar;:80 ate a finalizar;:80 do processo de cancelamento;
14.4 N80 havera pagamento referente as mensalidades suspensas.
14.5 As solicitar;:oes de suspens80 e cancelamento de bolsa devem ser encaminhadas a Fapeam ate 0 ultimo dia util do
mes anterior ao da alterar;:80.

15. RENOVACAO DE BOLSA
A renovar;:80 da bolsa sera feita a cada 12 meses ate 0 maximo de 36 meses, a contar da data de inicio do curso informada
no comprovante de matricula, dependendo da adimplencia com a FAPEAM quanto a entrega de relatorios, do desempenho
academico do bolsista ao longo do periodo, avaliado por meio da apresentar;:80 de seu Historico Escolar, Relatorios e
parecer de seu orientador recomendando ou n80 a continuidade do fomento.

16. DA CRIACAO PROTEGIDA
Nos casos em que os resultados do projeto ou mesmo 0 relatorio tenham valor comercial ou possam levar ao
desenvolvimento de uma criar;:80 protegida, a troca de informar;:oes e a reserva dos direitos, em cada caso, dar-se-80 de
acordo com 0 estabelecido na Lei de Inova980. N. 10.973, de 2 de dezembro de 2004, reg da pelo Decreto N.
5.563, de 11 de outubro de 2005 e a Lei Estadual N. 3.095, de 17 de novembro de 2006.
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17. PUBLICACOES
As publica90es cientificas e qualquer outro meio de divulga980 de trabalho de pesquisa, apoiados por este Edital, deverao
citar, obrigatoriamente, 0 apoio prestado pela FAPEAM , SUFRAMA e FINEP utilizando a identidade visual da SUFRAMA,
FINEP, da FAPEAM, da SECT e do Govemo do Estado, de acordo com as normas do Manual FAPEAM de Uso da Marca,
disponivel no link downloads da pagina eletronica da FAPEAM). 0 NAO CUMPRIMENTO DESSA EXIGENCIA POR SI s6
OPORTUNIZAAA A FAPEAM 0 DIREITO UNILATERAL DE CANCELAMENTO DOS BENEFiclOS CONCEDIDOS.

18. PERMISSOES E AUTORIZACOES ESPECIAIS
E de exclusiva responsabilidade de cad a proponente adotar todas as providencias que envolvam permissoes e autoriza96es
especiais de carater atico ou legal, necessarias para a execu9ao do projeto, como por exemplo: concordancia do Comite de
Etica, no caso de experimentos envolvendo seres humanos; EIAIRIMA, na area ambiental; autoriza9ao da CTNBio, em
rela9ao a genoma, e/ou da FUNAI, em rela9ao as areas indigenas; entre outras.

19.IMPUGNACAO DO EDITAL
o prazo para impugna9ao do Edital sera de 5 (cinco) dias uteis, apos a divulga9ao no DiMo Oficial do Estado do Amazonas
(DOE), nao tendo efeito de recurso as impugna96es efetuadas por aquele que, em tendo aceito sem obje9ao os termos do
presente Edital, venha apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfei90es.

20. REVOGACAO OU ANULACAO DO EDIT AL
A qualquer tempo, este Edital podera ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, inclusive quanta aos recursos a ele
alocados, por decisao da FAPEAM, por motivo de interesse pUblico ou exigencia legal, sem que isso implique direito a
quaisquer formas de indeniza9ao ou reclama9ao.

21. DISPOSICOES GERAIS
21.1 A FAPEAM se exime de qualquer responsabilidade de pagamento de mensalidades ou taxas aos programas de Pos-
Gradua9ao;
21.2 A FAPEAM nao se responsabiliza por qualquer dano fisico ou mental causado ao bolsista decorrente da execu9ao do
seu projeto de pesquisa;
21.3 E de competencia da institui9ao de pesquisa e/ou ensino superior oferecer seguro-saude ou equivalente que de
cobertura a despesas madicas e hospitalares ao bolsista, em eventuais casos de acidentes e sinistros que possam ocorrer
durante 0 desenvolvimento das atividades relativas ao plano de trabalho;
21.4 Caso seja demandada judicialmente, a FAPEAM sera ressarcida, pela institui9ao a que esta vinculado 0 beneficiario,
de todas e quaisquer despesas que decorram de uma eventual condena9ao, incluindo-se nao so os valores judicia/mente
fixados, mas tambem outros alusivos a formula9ao da defesa;
21.5 As bolsas percebidas no ambito deste Edital, de modo algum, caracterizarao vinculo empregaticio com a FAPEAM;
21.6 Esclarecimentos e informa90es adicionais acerca do conteudo deste Edital podem ser obtidos encaminhando
mensagem para 0 endere90: deapro@fapeam.am.gov.br;
21.7 Os casos omissos serao resolvidos pelo Conselho Diretor da FAPEAM.
21.8 Fica estabelecido 0 foro da cidade de Manaus/AM como 0 competente, para resolver eventuais problemas, inclusive
judiciais se houver.

SALA DE REUNIOES DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST ADO DO
AMAZONAS,em Manaus,de 17 de abrll de 2012. ~

~~aar.-VI~AlbUqUerqUeRlbe" ~
, \ "'rota. L Presidenta do Conselho Diretor
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