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APOIO À PESQUISA DE FRONTEIRA 
 EDITAL Nº 21/2013-PROPE - UNESP 

 
1. INTRODUÇÃO 
A importância dos grupos de pesquisa em uma Instiuição como a UNESP é fundamental 
para alavancar a pesquisa e alcançarmos a meta de estarmos entre as 200 melhores do 
mundo. Estes grupos requerem o incentivo da Instituição no sentido de aumentar o 
impacto de suas pesquisas e com isso maior repercussão internacional e relevancia 
nacional e local, atendendo as demandas de nossa sociedade. Para isso as pesquisas 
precisam ser menos disciplinares e mais multi e transdisciplinares, tornando os grupos 
capazes de gerar conhecimentos de fronteira, com destaque a temas relevantes da 
atualidade, que permitam associar pesquisadores com diferentes competências em 
propostas bem definidas e focadas, e levando em conta as atividades científicas que 
podem ser geradas como fruto dessa associação – publicações em revistas científicas, 
livros, formação de recursos humanos, transferência de tecnologia para o setor produtivo 
e para o governo, a geração e o licenciamento de patentes, e conhecimento fundamentais 
para políticas públicas. 

 
2. OBJETIVO 
Incentivar grupos de pesquisa, altamente produtivos com liderança em áreas estratégicas 
do conhecimento fornecendo subsídios a grupos de pesquisa qualificados e atuantes em 
temas de Fronteiras, com o intuito de ampliar as visibilidades nacional e internacional da 
pesquisa de ponta desenvolvida na UNESP. 

 
3. ESTRATÉGIA 
Financiar projetos com propostas inovadoras,  nucleadas em temática de fronteira, que 
aglutinem docentes/pesquisadores de alta produtividade científica de diferentes unidades  
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da UNESP em propostas interdisciplinares com parceiro internacional. Pretende-se apoiar 
financeiramente projetos em cada uma das grandes áreas do conhecimento (Agrárias, 
Biológicas, Exatas e Humanas) ao custo unitário de R$ 115.000,00/cada. A avaliação será  
na forma de análise de mérito das propostas por parecer ad hoc, avaliação da 
produtividade, relevância da pesquisa produzida pelos referidos grupos de pesquisa, bem 
como liderança em âmbito internacional e justificativa da interdisciplinaridade envolvida 
na proposta. 
 
4. BENEFÍCIOS 

Os recursos financeiros do Programa serão destinados a outorga de recursos no valor de 
até R$ 115.000,00 cada, que poderão ser utilizados nas rubricas custeio e capital, incluindo 
participação em eventos científicos, concessão de bolsas de Iniciação Científica e Apoio 
Técnico, conforme plano de aplicação de recursos apresentados no projeto.   
 
5. REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
a) Encaminhar formulário de solicitação totalmente preenchido.  
b) Projeto de Pesquisa: O projeto, com no máximo 20 páginas, deve conter: introdução, 

objetivos, justificativa de interdisciplinaridade da proposta, material e métodos 
detalhados, viabilidade (relatar a infra-estrutura já existente), cronograma de 
execução, orçamento, planejamento dos recursos e bibliografia. 

c) Curriculum lattes de até 3 docente/pesquisador principal da UNESP envolvidos na 
proposta. 
d) Orçamento 
e) Justificativa que mostre a relevância da pesquisa produzida pelos referidos grupos de 
pesquisa, bem como liderança em âmbito internacional e justificativa da 
interdisciplinaridade envolvida na proposta. 
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6. SOLICITAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
Para solicitar o enquadramento, docentes-pesquisadores deverão inscrever-se 
exclusivamente de forma online, pelo endereço http://prope.unesp.br/sisprope, anexando 
toda documentação do item 5. 

 
A PROPe procederá a análise dos documentos e a análise de mérito e, por fim, 
deliberará sobre a solicitação. Obs: A solicitação de enquadramento com 
documentação incompleta não será analisada. 

 
7. PRAZOS 
As solicitações de enquadramento no Programa devem seguir o cronograma: 
Envio das propostas: 15/06/2013 
Resultado: 07/2013 
 
8. LIBERAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
I - Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso PDI/Programa de 
Internacionalização UNESP/PROPe e serão disponibilizados pela FUNDUNESP e 
gerenciados pelo coordenador, por meio de assinatura de Termo de Outorga entre o 
interessado e a PROPe /FUNDUNESP. 
II - A aplicação de recurso deverá respeitar as normas de utilização e prestação de contas 
da FUNDUNESP. 
III - O número de solicitações aprovadas está limitado ao valor dos recursos financeiros 
disponibilizados no orçamento anual da Pró-Reitoria de Pesquisa destinada a Ação. 

 
 

9. DISPOSIÇÃO FINAL 
Os casos omissos serão resolvidos pela PROPe. 


