
 

 

 

Edital Abapa 01/2020 - Cadastramento de Projetos de Pesquisa e Extensão 2020 
 

A Associação Baiana dos Produtores de Algodão, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, CNPJ 

nº 03.932.543/0001-35, com sede na Avenida Ahylon Macedo, nº 919, Morada Nobre, Barreiras - Bahia, 

doravante denominada ABAPA, torna público, para conhecimento dos interessados, que se acham abertas, no 

período de 02 a 24/01/2020, as inscrições para a submissão de propostas para cadastramento de projetos de 

pesquisa e extensão, nos termos estabelecidos no presente edital.  

 

1. OBJETIVO: 

 

1.1 Cadastrar projetos de pesquisa e/ou extensão nas áreas de conhecimento vinculadas à Ciência da Terra, 

Biotecnologias, Saúde e Bem-Estar no campo e Desenvolvimento Econômico, a serem desenvolvidos na 

ABAPA mediante parceria com Instituições Públicas e Privadas de Pesquisa e Extensão do Oeste da 

Bahia, que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico, econômico, social e/ou 

tecnológico da região. 

1.2. Os proponentes dos projetos poderão participar da execução destes como coordenadores ou colaboradores, 

assim definidos: 

 

I -  Coordenador define-se por pesquisador responsável por planejar, gerenciar e supervisionar as atividades do 

projeto de pesquisa, implantar grupos de trabalho para execução das atividades, alocar recursos e prestar contas 

por meio de Relatórios Técnicos e Financeiros, realizar divulgação dos resultados); e  

II -  Colaborador define- se por pesquisador responsável por assessorar e dar apoio ao coordenador e a equipe 

de trabalho, auxiliar no desenvolvimento da pesquisa, cooperar na coleta de dados e orientação de estudantes, 

contribuir de forma direta para que os objetivos e metas sejam alcançadas). 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS E CONDIÇÕES: 

 

2.1 Podem submeter, como coordenador, projetos para avaliação e cadastro, nos termos do presente edital:  

 

I - Professores efetivos do quadro de docentes das instituições públicas e privadas de pesquisa e extensão do 

Oeste da Bahia. 

II - Professores cedidos, professores visitantes, docentes em cooperação técnica e colaboradores das instituições 

públicas e privadas de pesquisa e extensão do Oeste da Bahia;  

 

2.2. Cada proponente poderá apresentar até duas propostas de projeto, sendo uma de pesquisa e outra de 

extensão, na condição de “coordenador”, podendo participar de outros projetos como “colaborador”. 

 

2.3. Servidores técnico-administrativos e professores substitutos das Instituições Públicas e Privadas de Pesquisa 

e Extensão do Oeste da Bahia podem participar de projetos como “colaboradores”. 

 

2.4. Todos os participantes do projeto, assim considerados estudantes, bolsistas e estagiários que estejam 

inseridos no grupo de trabalho e que participem diretamente das atividades proposta, devem estar cadastrados 

no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.  

 

2.5. O projeto deve: (I) conter Plano de Trabalho específico e detalhado para cada participante; (II) refletir 

originalidade, coerência teórico-metodológica, relevância e viabilidade técnica e financeira; (III) conter todos 

os elementos necessários para a sua análise, conforme Anexo 1 (Projeto).  

 

2.6. É de exclusiva responsabilidade de cada coordenador adotar e comprovar ter tomado todas as providências 

que envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução do projeto.  

 



 

 

2.7 O projeto deve conter no máximo 15 páginas,  fonte “Times New Roman”, tamanho 12, espaçamento 

simples.  

2.8. Aprovado o projeto e liberado recursos financeiros da ABAPA para sua execução, cada coordenador deverá 

prestar contas à ABAPA, mediante preenchimento de Relatório Técnico conforme desembolso, acompanhado 

das notas fiscais do período.  

3. ENCAMINHAMENTO DO PROJETO: 

 

3.1 O projeto deve ser encaminhado à ABAPA exclusivamente pelo coordenador em duas versões:  

 

I - Via eletrônica para o e-mail projetos1@abapa.com.br, em mensagem intitulada “Cadastramento de Projeto 

2020”;  

 

II – Via impressa, devendo ser protocolada na Coordenadoria de Projetos da Abapa, situada à Avenida Ahylon 

Macedo, nº 919, Bairro Morada Nobre em Barreiras – Bahia, A/C Marília Ribeiro, dentro do prazo de inscrição. 

A documentação deve estar envelopada e identificada na parte frontal com: (i) nome do Coordenador; (ii) título 

do projeto; (iii) modalidade do projeto (pesquisa ou extensão) a ser desenvolvido. Caso apresente mais de um 

projeto, os documentos devem ser enviados em envelopes separados. 

4. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O CADASTRAMENTO/ INSCRIÇÃO: 

 

4.1 Projeto de pesquisa a ser apresentado em formulário elaborado pela ABAPA (em formato doc, rtf ou odt), 

com todos os itens devidamente preenchidos (anexo 01 Projeto, anexo 02 Plano de Aplicação, anexo 03 

Cronograma de Desembolso, anexo 04 Relação de Bens, anexo 05 Memoria de Cálculos e anexo 06 Súmula 

Curricular). 

  

4.2 Ficha de Qualificação do Coordenador, em modelo elaborado pela ABAPA (Anexo 06).  

 

4.3 Currículo Lattes do coordenador e demais participantes (se houver), com dados referentes aos últimos 5 

(cinco) anos.  

 

4.4 Permissões ou autorizações mencionadas no item 2.6 deste Edital, quando for o caso.  

 

4.5 O projeto a ser submetido no presente edital deve ser original e inédito. 

 

5. PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS PROJETOS:  

 

5.1. O processo de análise dos projetos de pesquisa e extensão passará pelas seguintes etapas:  

 

I - Etapa 1 – Os projetos serão preliminarmente analisados pela equipe da ABAPA quanto ao seu enquadramento 

às exigências do presente Edital.  

 

II - Etapa 2 - Os projetos aceitos serão encaminhados à Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa e 

Extensão da ABAPA, que poderá ele membros da comissão interna de avaliação ou designar dois pareceristas 

do Banco de Consultores, para análise e emissão de parecer sobre o projeto apresentado.  

 

5.2 Em caso de discordância entre os pareceristas na Etapa 2, os membros da Comissão de Avaliação decidiram 

sobre a aprovação do projeto.  

 

 

 



 

 

 

6. CRITÉRIOS DE ANÁLISE: 

 

6.1. Na análise dos projetos serão levados em conta critérios relativos: 

  

a) ao mérito científico e acadêmico do projeto;  

b) à qualificação do pesquisador para desenvolvê-lo;  

c) à adequação entre objetivos, metodologia e recursos do projeto.  

d) áreas de conhecimentos destacadas no item 1.1. 

 

 

7. CRITÉRIOS DE INELEGIBILIDADE:  

 

São inelegíveis propostas que não satisfaçam os requisitos de inscrição ou que apresentem algum tipo de 

inadequação, quanto ao mérito.  

 

7.1 São motivos de desqualificação da proposta quanto aos requisitos de inscrição: 

  

I. Ausência de qualquer dos documentos mencionados no item 4 deste edital.  

II. Participantes com planos de trabalho idênticos.  

 

7.2 São motivos de inadequação quanto ao mérito, propostas que:  

 

I. Não apresentem relevância e pertinência do ponto de vista técnico-científico.  

II. Não demonstrem sua viabilidade técnica e financeira (o pesquisador deve indicar a disponibilidade dos 

recursos e infraestrutura necessários à viabilização do plano).  

III. Não definam com clareza as atividades do Plano de Trabalho.  

IV. Outro motivo relevante no entendimento da ABAPA. 

 

8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

 

8.1. Os resultados das análises dos projetos serão publicados no sítio da ABAPA conforme cronograma indicado 

na cláusula 10 deste edital. 

 

9. SUBMISSÃO DE RECURSO:  

 

9.1 Para os efeitos deste Edital, entende-se como recurso o pedido de reconsideração de decisão relativa à 

aprovação do projeto, o qual deve apresentar justificativas ou explicações circunstanciadas que possam 

contribuir para um novo exame.  

 

9.2 O recurso será admitido, unicamente, quando o solicitante entender que houve falha de julgamento quanto 

ao mérito da proposta.  

 

9.3 Não serão consideradas como recurso as solicitações com alterações no conteúdo da proposta inicial, tais 

como: metodologia, revisão de literatura, objetivos, plano de trabalho ou outros itens relacionados à formulação 

da proposta, que sejam posteriores à data de julgamento da solicitação original.  

 

9.4 Fica estabelecido o prazo de 24 horas para interposição de recursos, a partir da data de publicação dos 

resultados na página da ABAPA.  

 

9.5 Os recursos serão apresentados à Diretoria Executiva, mediante protocolo físico no endereço da ABAPA, na 

cidade de Barreiras/BA, que os encaminhará para decisão final do Conselho Diretor (Diretoria) da ABAPA.  



 

 

 

10. CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

 

Inscrições: 02/01/2020 a 24/01/2020  

Homologação das inscrições: até 27/01/2020  

Avaliação dos projetos pela ABAPA: até 07/02/2020  

Divulgação dos Resultados: 10/02/2020 

Julgamento dos recursos e Divulgação Final: 17/02/2020  

 

11. Orientações sobre os recursos financeiros solicitados: 

 

11.1 Os bens e equipamentos adquiridos com recursos do presente Edital serão cedidos à instituição de vínculo 

do coordenador do projeto em Regime de Cessão de Uso, durante o período de vigência do Termo de Outorga. 

 

11.1.1 Caberá ao Conselho Diretor da ABAPA e FUNDEAGRO decidir sobre a possibilidade de doação dos 

bens à instituição de vínculo do coordenador do projeto, desde que pública, após o término da vigência do Termo 

de Outorga. 

 

11.1.2 Caso a ABAPA decida pela devolução dos bens adquiridos após o término da vigência do Termo de 

Outorga, deverá definir local e data de entrega deles. 

 

11.2 O presente Edital propõe-se a apoiar projetos que tenham duração máxima de 24 (vinte e quatro ou 

31/12/2021) meses. A quantidade de projetos finais a serem selecionados é determinada pela avaliação recebida 

por eles ao longo de todas as fases do processo de seleção, tendo como base os critérios indicados no item 2.5 

do presente edital. 

 

12.DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

12.1. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pelo Conselho Diretor (Diretoria) da ABAPA. 

12.2. Todos os beneficiários dos recursos financeiros para o custeio, mesmo que parcial, dos projetos aprovados, 

caso venham a publicar artigos, teses ou conceder entrevistas, estarão obrigados a mencionar por escrito o apoio 

da ABAPA.  

 

Contato para maiores informações: Lidervan Mota Morais – Diretor Executivo 

E-mail: executivo@abapa.com.br  / cel.: (77) 99967-3393 

 

 

 

 

 

Júlio César Busato                                             

Presidente ABAPA e FUNDEAGRO               
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