
 

 

EDITAL/PROPEXI N° 014/2022 
 
 
O Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), por 
meio da Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação (Propexi), torna público e 
convoca os interessados a apresentarem propostas para seleção, visando a 
participação no Prêmio FAPESC de Pesquisa, edição Fritz Muller 2022, atendendo os 
requisitos do edital de chamada pública da FAPESC Nº 29/2022 
 
1 DO PRÊMIO  
 
O “Prêmio FAPESC de Pesquisa”, em sua primeira edição, visa a valorização de 
pesquisadores renomados do estado de Santa Catarina, cujas conquistas e 
produções estejam agregando contribuições significativas nas diferentes áreas de 
conhecimento e que tenham relevância para o desenvolvimento da CTI do estado de 
Santa Catarina. O Prêmio é uma homenagem aos (as) Pesquisadores (as) pelos 
incentivos à disseminação do conhecimento, a formação de recursos humanos e a 
valorização da pesquisa e de suas profissões. Os (as) Pesquisadores (as) renomados 
das ICTIs de todo o Estado são elegíveis e serão indicados (as) pelas instituições de 
vínculo do Estado, com base em suas conquistas profissionais e na excelência da 
pesquisa nas áreas do conhecimento das Ciências Exatas e da Terra; Ciências 
Biológicas; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias; Linguística, Letras e 
Artes; Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas.  
 
2 DOS OBJETIVOS  
 
2.1 GERAL  
 
Reconhecer e premiar pesquisadores (as) renomados que contribuíram de forma 
significativa para pesquisa científica e tecnológica, a formação de recursos humanos, 
em suas áreas de conhecimento e para o avanço do ecossistema em CTI no estado 
de Santa Catarina.  
 
2.2 ESPECÍFICOS  
 
a)  Homenagear e valorizar os (as) pesquisadores (as) renomado e de destaques; 
b)  Promover e estimular a disseminação do conhecimento;  
c)  Contribuir para o reconhecimento da profissão e formação de recursos humanos; 
d)  Dar publicidade, transparência e visibilidade aos resultados das pesquisas 

científicas e tecnológicas, voltadas a diferentes áreas de conhecimento, 
oportunizando que a sociedade catarinense tome conhecimento das pesquisas 
desenvolvidas no estado de Santa Catarina. 

 
3 DAS CATEGORIAS E ÁREAS DE CONHECIMENTO  
 
3.1 Cada ICTI poderá indicar até 02 (dois) nomes para cada categorias e áreas de 
conhecimento abaixo definidas, totalizando em até 48 (quarenta e oito) indicações.  
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3.2 CATEGORIAS:  
 
a)  Categoria Acadêmico: discentes de Cursos de Doutorado de Programas de Pós-

Graduação de ICTIs do estado de Santa Catarina, reconhecidos pela CAPES, 
com pesquisa científica comprovada e aproveitamento acadêmico reconhecido 
pelo Curso e Instituição;  

b)  Categoria Jovem Pesquisador: Pesquisadores (as) com título de Doutor (a) até 
07(sete) anos completos da data do Diploma, que apresentem potencial para se 
tornarem líderes em suas áreas do conhecimento, com produção científica 
comprovada, formação de recursos humanos e contribuições significativas para a 
pesquisa científica e tecnológica; 

c)  Categoria Pesquisador Destaque: Pesquisadores (as) renomados, inclusive 
aposentados (as) que comprovem possuam vínculo empregatício ou funcional 
ativo e ainda estejam exercendo atividade profissional em ICTI, que se 
destaquem, de forma significativa entre seus pares, líderes em suas áreas de 
conhecimento, com produção científica comprovada, formação de recursos 
humanos relevantes, com histórico relevante em pesquisa científica e tecnológica 
e contribuições significativas para o ecossistema de CTI do estado de Santa 
Catarina. 

 
3.3 ÁREAS DE CONHECIMENTO:  
 
a)  Ciências Exatas e da Terra;  
b)  Ciências Biológicas;  
c)  Engenharias;  
d)  Ciências da Saúde;  
e)  Ciências Agrárias;  
f)  Linguística, Letras e Artes; 
g)  Ciências Sociais Aplicadas; 
h)  Ciências Humanas. 
 
4 DOS CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE  
 
Os critérios de admissibilidade, de caráter eliminatório, compreendem a avaliação 
preliminar das seguintes condições: 
 
4.1 QUANTO AO(A) PROPONENTE/BENEFICIÁRIO(A): 
 
a)  Possuir vínculo empregatício ou funcional, de aposentadoria e/ou comprovante de 

matrícula com o Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do 
Itajaí, Unidavi; 

b)  Possuir titulação compatível a Categoria inscrita; 
c)  Residir no estado de Santa Catarina;  
d)  Ser pesquisador(a) atuante e ativo em sua área de conhecimento;  
e)  Possuir Lattes do CNPq - lattes.cnpq.br/, atualizados até a data limite da 

submissão; 
f)  No caso de apresentação de mais de uma proposta pelo(a) mesmo(a) 

Proponente/Beneficiário(a), levando-se em conta a ordem cronológica de 
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submissão, será considerada válida a última submetida. As demais serão 
desclassificadas; 

h)  O(A) Proponente/Beneficiário(a) é a pessoa física pré-selecionada pela Unidavi, 
recebedor do Prêmio e responsável pelas entregas estabelecidas no âmbito da 
presente Chamada. 

 
4.2 QUANTO À CANDIDATURA:  
 
a)  Apresentar memorial descritivo em formulário do google formulários contendo 

identificação; formação; atuação profissional; caracterização da produção 
acadêmica e formação de recursos humanos; identificação de projetos científicos 
conduzidos; premiações; e conclusão, destacando sua trajetória como 
Pesquisador (a) e justificativa de merecimento do Prêmio; 

b)  Anexar currículo Lattes do CNPq - lattes.cnpq.br/, atualizado até a data limite da 
submissão; 

 
5 CRONOGRAMA 
 
26/09/2022 – Lançamento do Edital Interno para pesquisadores vinculados a Unidavi 
29/09/2022 – Fechamento das inscrições para o Edital Interno 
30/09/2022 – Resultado final do Edital Interno para pré-seleção dos indicados pela 
Unidavi 
01/10/2022 à 14/11/2022 - Submissão dos projetos na Plataforma de CTI da FAPESC 
pelos(as) candidatos(as) pré selecionados nas respectivas Instituições 
21/11/2022 - Resultado de admissibilidade  
22/11/2022 25/11/2022  - Período para apresentação de recursos  
02/12/2022 Resultado final de admissibilidade  
03/12/2022 18/01/2023 - Análise e seleção da avaliação de mérito pela FAPESC  
19/01/2023 - Divulgação dos pré-aprovados no site da FAPESC  
20/01/2023 25/01/2023 - Período para apresentação de recursos administrativos   
10/02/2023 - Resultado do julgamento dos recursos e resultado final  
A partir de 03/2023 - Premiação  
 
6 DAS INSCRIÇÕES  
 
6.1 O(A) Proponente/Beneficiário(a), deverá submeter a proposta pelo link 

https://forms.gle/DC14csiJRYXjFinc9 anexando ao final o seu currículo Lattes 

atualizado. 
 
6.2 Não é permitida a submissão de mais de uma proposta de um(a) mesmo(a) 
Proponente/Beneficiário(a), mesmo em categorias distintas.  
 
6.3 Não serão aceitas propostas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo final 
de recebimento estabelecido no cronograma desta Chamada.  
 
6.4 Expirado o prazo limite indicado na presente Chamada Pública, nenhuma outra 
submissão será aceita, assim como adendos, substituições, ou esclarecimentos que 
não forem explícitos ou formalmente solicitados 
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7 DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
Todas as propostas serão analisadas conforme a sequência de etapas descrita 
abaixo.  
 
7.1 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE 
 
Um comitê especial para o fim deste edital, procederá a análise de admissibilidade 
das propostas, verificando itens da presente Chamada. 
 
7.2 AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DE MÉRITO  
 
7.2.1 As propostas que reunirem a documentação eletrônica, preencher todos os 
requisitos e condições de admissibilidade exigidos na presente Chamada, serão 
submetidas à análise e julgamento de mérito. 
 
7.3 Não será permitido integrar o comitê especial de análise desse edital  os 
Proponentes/Beneficiários da presente Chamada. É vedado a qualquer membro 
possua interesse direto ou indireto; Esteja participando da pesquisa, companheiro ou 
parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau; Esteja 
litigando judicial ou administrativamente com qualquer membro da pesquisa, ou seus 
respectivos cônjuges ou companheiros 
 
7.4 Avaliação e Julgamento de Mérito para deixar mais objetivo . 
 
7.4.1 A avaliação será composta pelos critérios estabelecidos abaixo, com os 
respectivos pesos, atribuindo-se notas de 0 a 10: 
 

 
 
7.5 A nota final de cada proposta será composta pela média das notas emitidas em 
cada critério constante no quadro acima.  
 
7.6 Em caso de empate será privilegiada a proposta com maior nota nos critérios de 
maior peso. 
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7.7 A homologação do resultado final ficará a cargo da PROPEXI 
 
7.8 A relação dos finalistas estará disponível, em ordem alfabética, na data prevista 
no cronograma desta Chamada, no endereço eletrônico www.unidavi.edu.br  

 
8 DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
8.1 Solicitações de esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada deverão ser 
encaminhadas diretamente ao endereço eletrônico propexi@unidavi.edu.br  

 
8.2 Os casos omissos serão apreciados pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e 
Inovação (Propexi). 
 
 

Rio do Sul (SC), 26 de setembro de 2022 
 
 
 

Prof. M.e CHARLES ROBERTO HASSE 
Pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Inovação 
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