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Contexto e histórico da proposta

A proposta visa instituir um programa de bolsas de apoio técnico e de gestão a projetos 
de pesquisa. Foi apresentada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e discutida na Comissão de Pesquisa 
ao menos em duas reuniões, no expediente da 1a reunião de 2020 e na ordem do dia da 5a reunião
de  2020. Nessa última foi apresentada uma minuta de resolução. Finalmente, a proposta foi 
apresentada no expediente do ConsUni de 20 de abril de 2021, na qual foram feitas diversas 
sugestões de melhoria do texto, em sua maioria acatados e incorporados à versão apresentada 
para relatoria. 

Avaliação

O mérito da proposta é inegável. Buscar apoio técnico é uma iniciativa importante que 
pode alavancar significativamente a pesquisa na UFABC, que conta com um corpo técnico 
reduzido para apoio a projetos de pesquisa, tanto nos trabalhos de pesquisa propriamente ditos, 
como na gestão de projetos. Tal apoio tem sido requisitado também pela Fapesp, e é entendido 
como uma contrapartida institucional essencial.
 

Quanto à forma, a proposta revisada enviada para a relatoria foi bastante reduzida em 
relação à apresentada no expediente. Mesmo assim, o texto traz os elementos essenciais para 
instituir e regulamentar o programa proposto. O formato enxuto parece apropriado, deixando os 
detalhes para os editais de seleção e tornando a resolução ao mesmo tempo perene  e flexível 
para acomodar programas com diferentes características.

A proposta encontra-se muito próxima do ideal para ser aprovada. Faço algumas 
sugestões pontuais: 
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Na ementa da resolução, onde se lê: 
“Institui, no âmbito da UFABC, a modalidade de Bolsa de Treinamento e Apoio Técnico em 
Pesquisa e estabelece o seu regulamento”, leia-se: 
“Institui e regulamenta, no âmbito da UFABC, a modalidade de Bolsa de Treinamento e Apoio 
Técnico em Pesquisa”.

Justificativa: sugestão de melhoria de texto.

No terceiro considerando, onde se lê: 
“... ampliar o apoio técnico a atividades e projetos de pesquisa ...”, leia-se 
“... ampliar o apoio técnico e de gestão a atividades e projetos de pesquisa...”. 

Justificativa: incluir o termo “gestão” para especificar este escopo da resolução.

Onde se lê:
“Art. 1º Instituir a modalidade de Bolsa de Treinamento e Apoio Técnico em Pesquisa na 
UFABC e estabelecer seu regulamento”, leia-se
“Art. 1º Instituir e regulamentar a modalidade de Bolsa de Treinamento e Apoio Técnico em 
Pesquisa na UFABC”.

Justificativa: sugestão de melhoria de texto.

No Art. 2o, onde se lê: 
“II - Capacitar pesquisadores para apoio técnico a atividades e gestão em projetos de pesquisa” ,
leia-se
“II - Capacitar pesquisadores para apoio técnico a atividades de pesquisa”.

Justificativa: Retirar a ambiguidade, uma vez que o apoio técnico engloba também as atividades 
de gestão de projeto.

No Art. 3o, substituir “e/ou” por “ou”.

No Art. 4o, onde se lê:
“II - Nível II: destinada a portadores de diploma de curso superior”, leia-se
“II - Nível II: destinada a portadores de diploma ou certificado de conclusão de curso superior”.

Justificativa: Possibilitar que concluintes que ainda não receberam seu diploma possam 
concorrer.

No Art. 6o, parágrafo único, onde se lê: 
“... o(s) nível(eis) e número de vagas, o perfil desejável/exigido para os candidatos, os critérios 
para seleção, bem como o plano de trabalho a ser desenvolvido, duração da bolsa e horas de 
dedicação exigidas”, leia-se:
“... o(s) nível(eis), o número de vagas, o perfil exigido dos candidatos, os critérios para 
seleção, o plano de trabalho a ser desenvolvido, a duração da bolsa e as horas semanais de 
dedicação ao projeto”.

Justificativa: sugestão de revisão de texto.
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No Art. 7º, onde se lê: 
“Os procedimentos administrativos e a documentação necessária para operacionalização e 
pagamento das bolsas, bem como a renovação, desistência, cancelamento e extensão de prazo, 
serão determinados ...”, leia-se
“Os procedimentos administrativos, o fluxo do processo e a documentação necessária para 
operacionalização, pagamento, renovação, desistência, cancelamento e extensão de prazo das 
bolsas serão determinados...”.

Justificativa: Além da sugestão de redação, explicitar que o fluxo de processo deve ser publicado
na portaria, facilitando a implementação e dando transparência e sustentabilidade ao processo.

No Art. 8o, parágrafo único, onde se lê: 
“… para bolsas de modalidades equivalentes.”, leia-se
“… para bolsas de modalidades equivalentes, exceto em casos justificados”.

Justificativa: É possível que, em casos excepcionais, possamos buscar pessoas altamente 
especializadas, o que justificaria um valor diferenciado da bolsa. Pode haver outras situações que
justifiquem o pagamento de um valor diferente. Acho prudente abrir esta possibilidade. 

Conclusão

Levando em conta que o texto foi bastante amadurecido desde a sua apresentação no expediente, 
que foram incorporadas as sugestões propostas naquele momento e que as sugestões feitas aqui 
são majoritariamente de forma (exceto as modificações dos Arts. 7o e 8o), recomendo a 
aprovação da resolução.

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7632/7635/7635/7636

conselhos.superiores@ufabc.edu.br


