

ChamadadeProjetosCNPq/CISB/SAABNº07/2012
ProgramaCiênciasemFronteiras
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, o Centro de Pesquisa e Inovação Sueco
BrasileiroCISBeaSAABAB,convidamosinteressadosaparticiparemdoprocessodeseleção
de candidatos à bolsas de doutorado sanduíche no exterior  SWE e de pósdoutorado no
exteriorPDEparadesenvolveremseusprojetosdepesquisanoscentrodeP&DdaSAABAB
e/ounasinstituiçõesdepesquisaparceiraslistadasnoAnexo,noâmbitodoProgramaCiência
semFronteiras–CsF,nostermosabaixodetalhados.

1.DisposiçõesGeraiseObjetivo
O Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) visa propiciar a formação de recursos humanos
altamente qualificados nas melhores universidades e instituições de pesquisa estrangeiras,
com vistas a promover a internacionalização da ciência e tecnologia nacional, estimulando
estudosepesquisasdebrasileirosnoexterior.
A presente chamada objetiva selecionar candidatos que queiram desenvolver parte de suas
teses ou projeto de pósdoutorado, dentro das áreas prioritários do Programa Ciências sem
FronteirasenasáreasdepesquisadeinteressedaSAABAB,listadosaseguir:
2.Áreasprioritárias:
2.1MateriaiseProdução
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Avaliaçãoestruturaldemontagemdehíbridos
Materiaiscompósitos
Metodologiaparacortealaserecontroledeprocessos
Produtibilidade
Nanotecnologiaaplicadaaaeronaveseveículos
Compósitosaplicadosaaeronaveseveículos


2.2Eletrônica

a. Tecnologiasmédicas
b. Aviônicos,sensoresesistemastáticos
c. Eletrônica de Rádiofrequência para radares e equipamentos de sistemas de
defesa
d. Sistemasaviônicos,navaisesistemasdecombate
e. Sistemasdevigilânciamarítima
f. Tecnologialaserpararadareserastreamento
g. Sistemasdecontroledefronteiras
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2.3TecnologiadaInformaçãoeComunicação

a. SaúdeEletrônica
b. Sensoresópticosaplicadosàindústriadepetróleo
c. Defesaeletrônica
d. Processamentodeimagemevisualizaçãoaplicadaàrepresentaçãogeográfica,
autópsiamédicavirtualecontroledetráfegoaéreo
e. Fusãodedados,comunicação,datalinks
f. Sistemasdesimulaçãoetreinamento
g. Segurançacivilecontroledefronteira
h. Sistemasdevigilânciamarítima

2.4SistemasdeEngenhariaMecânica

a. Aerodinâmicacomputacionaledinâmicadosfluidos
b. Procedimentosdenavegaçãoaéreausandoanálisesaeroelásticasrobustas
c. Metodologiaparaprojetoaerodinâmicoeanálisedeeficiênciadeaeronaves
d. Projetodeintegração
e. Metodologiaparaprojetoconceitualdeaeronaves
f. Otimização de sistemas de segurança focada nos custos e confiabilidade na
faseconceitual
g. Modelagemeautomaçãodeprojetos


3.Quantidade,ModalidadeseDuraçãodasBolsas
3.1.Serãoconcedidasbolsasindividuaisnoexterior,deacordocomosrequisitosecondições
dispostosnaRN021/2007,nasseguintesmodalidades:
a)até20bolsasdedoutoradosanduíchenoexterior(SWE),poraté12(doze)mesescada;
b)até10bolsasdePósDoutoradonoExterior(PDE),poraté24(vinteequatro)mesescada;

4.Benefícios
a)MensalidadesdeacordocomatabeladoCNPqemvigor(AnexoIdaRN022/2011);
b)Auxílioinstalação(paraoscandidatosqueaindanãoseencontremnoexteriornadatada
concessãodabolsa);
c)Passagemaéreadeidaevolta,emclasseeconômica(paraoscandidatosqueaindanãose
encontremnoexteriornadatadaconcessãodabolsa);
d)Segurosaúde,excetoparabolsistasquesedirijamapaísesqueofereçamassistênciamédica
gratuita.
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4.1.BenefíciosdaSAABAB
a)Complementaçãodeaté100%dovalordamensalidadepagapeloCNPq.




5.Apresentaçãoeenviodepropostas
5.1. As propostas devem ser encaminhadas ao CNPq exclusivamente via Internet, por
intermédiodoFormuláriodePropostasonline,disponívelnaPlataformaCarlosChagas,apartir
dadataindicadanoitemCRONOGRAMA.
5.1.1.AspropostasabolsaSWEdeverãoserenviadasexclusivamentepormeiodaPlataforma
CarlosChagaspeloorientadordodoutoradonoBrasil.Esteiráindicarnapropostaocandidato
abolsarespeitandoosrequisitosnormativos.
5.1.2.AspropostasabolsaPDEdeverãoserenviadasexclusivamentepormeiodaPlataforma
CarlosChagaspelocandidatoaBolsa.
5.2.Sãodocumentosindispensáveisparaainscrição:
a)ParaabolsaSWE:
FormuláriodePropostasOnline;
 Currículos do candidato à bolsa e de seu orientador no Brasil atualizados na
PlataformaLattes;
 Deve ser informada a homepage ou anexado o arquivo que contém o currículo do
orientadornoexterior;
Deveseranexadooarquivoquecontémohistóricoescolardocursodedoutorado.
Planodetrabalho

b)ParaabolsaPDE:
FormuláriodePropostasOnline;
CurrículodocandidatoàbolsaatualizadonaPlataformaLattes;
 Deve ser informada a homepage ou anexado o arquivo que contém o currículo do
supervisornoexterior.
Planodetrabalho

5.3.  Para fins de conexão entre grupos de pesquisa e candidatos interessados será
disponibilizada uma plataforma de colaboração no link: http://swbcisb.induct.no. Nesta
plataforma o candidato poderá se comunicar com os grupos de pesquisa destino e demais
atoresenvolvidos.
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5.4. As propostas devem ser transmitidas ao CNPq, até as 18 (dezoito) horas, horário de
Brasília,dadatalimitedesubmissãodaspropostas,descritanosubitem9CRONOGRAMA.No
entanto,osistemaeletrônico(servidorderede)receberápropostascomtolerânciademais24
(vinte e quatro horas), encerrandose, impreterivelmente, às 18h (dezoito horas) do dia
posterior à data limite de submissão das propostas, horário de Brasília. O proponente
receberá, após o envio, um recibo eletrônico de protocolo da sua proposta, o qual servirá
comocomprovantedatransmissão.
5.5. As propostas devem ser apresentadas em conformidade com o descrito no item 5
contendo rigorosamente todos os documentos indispensáveis nesta Chamada. Qualquer
arquivoaseranexadoàpropostadevesergeradoforadoFormuláriodePropostasOnlinee
anexado a este, nos formatos “doc”, “pdf” “rtf” ou “post script”, limitandose a 1,5 Mb (um
megabyte).Casosejanecessárioutilizararquivosdeimagensparaesclareceraargumentação
daproposta,estesnãodevemcomprometeracapacidadedoarquivo,poisaspropostasque
excederemolimitede1,5MbnãoserãorecebidaspeloguichêeletrônicodoCNPq.
5.6.Nãoserãoaceitaspropostassubmetidasporqualqueroutromeio,tampoucoapósoprazo
final de recebimento estabelecido no subitem 5.3 acima. Assim, recomendase o envio das
propostascomantecedência,umavezqueoCNPqnãoseresponsabilizaráporpropostasnão
recebidasemdecorrênciadeeventuaisproblemastécnicosecongestionamentos.
5.7. Caso a proposta seja remetida fora do prazo de submissão, esta não será aceita pelo
sistemaeletrônico.
5.8.Seráaceitaumaúnicapropostaporproponente,independentedamodalidadeoudaárea
prioritária. Na hipótese de envio de uma segunda proposta pelo mesmo proponente,
respeitandoseoprazolimiteestipuladoparasubmissãodaspropostas,estaseráconsiderada
substitutadaanterior,sendolevadaemcontaparaanáliseapenasaúltimapropostarecebida.
5.9. Em se constatando propostas idênticas para diferentes candidatos a bolsa, todas serão
desclassificadas.
5.10.  É imprescindível a atualização do Currículo Lattes antes do preenchimento do
Formulárioonline.
5.11. A documentação deverá ser anexada ao formulário online, no campo específico.
Inscriçõesincompletasnãoserãoaceitas.

6.Admissão,AnáliseeJulgamento
A seleção dos candidatos à bolsa, em atendimento a esta Chamada, será realizada por
intermédio de análises e avaliações comparativas realizadas pelo CNPq e CISB, conforme os
critériosdefinidosabaixo:
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6.1.EnquadramentodaspropostaspelaÁreaTécnicadoCNPq
Estaetapa,aserrealizadapelaáreatécnicadoCNPq,consistenaanálisedaspropostasquanto
ao atendimento às disposições estabelecidas nas normas de bolsas no exterior e no
cumprimentodosdemaisitensdestaChamada.
6.2.AvaliaçãoporconsultoresAdhoc
AspropostasserãoavaliadasporconsultoresAdhocindicadospelaáreatécnicadoCNPqafim
desubsidiararecomendaçãoporpartedoComitêJulgador.
6.3.ClassificaçãodosCandidatos
A análise das propostas no CNPq será realizada por um Comitê Julgador, considerando os
critériosparaseleçãodeacordocomaRN021/2007:
i)Méritocientífico,originalidadeeexequibilidadedaproposta;e
ii)Experiênciaequalificaçãodocandidatoedosupervisor.

6.4.AnáliseeDeliberaçãopelaDiretoriaExecutiva(DEX)doCNPqedoCISB.
6.4.1.Todas aspropostasanalisadaspeloComitêJulgadorserãosubmetidasàapreciaçãoda
DiretoriaExecutivadoCNPqedoCISB,queemitirãoadecisãofinalsobresuaaprovação.
6.4.2.Nestaetapa,oscandidatosrecomendadospeloComitêJulgadorpassarãoporentrevista
a ser realizada pelo CISB, preferencialmente em São Bernardo do Campo/SP, entre maio e
junho de 2012 (data e local exatos a serem confirmados), ou através de áudio ou vídeo
conferência.
6.4.3.Onãocomparecimentoàentrevistaimplicaránaeliminaçãodaproposta.

7.ResultadodoJulgamento
7.1. A relação dos candidatos aprovados será divulgada na página eletrônica do CNPq,
disponívelnaInternetnoendereçowww.cnpq.brepublicadanoDiárioOficialdaUnião.

8.RecursosAdministrativos
8.1. Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado do julgamento das
propostas, poderá apresentar recurso em formulário eletrônico específico, disponível na
PlataformaCarlosChagas(http://carloschagas.cnpq.br),noprazode10(dez) diascorridos,a
contardadatadapublicaçãodoresultadonoDiárioOficialdaUnião.
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8.2. O recurso deverá ser dirigido à Comissão Permanente de Análise de Recursos  COPAR
que, após exame, encaminhará o resultado para deliberação final da Diretoria Executiva do
CNPq.
8.3. Na contagem do prazo excluirseá o dia do início e incluirseá o do vencimento, e
considerarseãoosdiasconsecutivos.Oprazosóseiniciaevenceemdiasdeexpedienteno
CNPq.
8.4.Anormaespecífica,ResoluçãoNormativanº006/2009,queestabeleceosprocedimentos
necessários para interposição de recursos está disponível na página do CNPq, no endereço
eletrônicohttp://www.cnpq.br/normas/rn_09_006.htm.

9.Cronograma
Atividades

Data

Lançamento da Chamada no Diário Oficial da
UniãoenapáginadoCNPq
Disponibilização do Formulário de Propostas
OnlineCNPqedaPlataformaOnLineCISBde
ColaboraçãoparaElaboraçãodePropostas

13/03/2012

Datalimiteparasubmissãodaspropostas

30/04/2012

19/03/2012

DivulgaçãodoresultadonapáginadoCNPq

Apartirdejunhode2012

Iníciodavigênciadasbolsasaprovadas

Apartirdeagostode2012


10.CancelamentodaBolsaeInformaçõesComplementares
10.1. A concessão da bolsa poderá ser cancelada pela Diretoria Executiva do CNPq, por
ocorrência,durantesuaimplementação,defatocujagravidadejustifiqueocancelamento,sem
prejuízodeoutrasprovidênciascabíveisemdecisãodevidamentefundamentada.
10.2.Esclarecimentosadicionaisarespeitodestachamadadeverãosersolicitadosobrigatória
eexclusivamentepeloendereçoeletrônicocienciasemfronteiras@cnpq.br
10.3. O atendimento a proponentes com dificuldades no preenchimento do Formulário de
Propostasonlineseráfeitopeloendereçosuporte@cnpq.broupelostelefones(61)32119004
ou32119354,desegundaasextafeira,nohoráriode8h30as18h30.


6


11.ImpugnaçãodaChamada
11.1.DecairádodireitodeimpugnarostermosdestaChamadaoproponentequenãoofizer
atéosegundodiaútilanterioraoprazofinalestabelecidopararecebimentodaspropostasdo
item9.Ademais,nãoteráefeitoderecursoàimpugnaçãofeitaporaqueleque,emotendo
aceitado sem objeção, venha apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou
imperfeições.
11.2. A impugnação deverá ser dirigida à Diretoria Executiva do CNPq, por correspondência
eletrônica,paraoendereço:presidencia@cnpq.br.

12.RevogaçãoouAnulaçãodaChamada
12.1.Aqualquertempo,apresenteChamadapoderáserrevogadaouanulada,notodoouem
parte,sejapordecisãounilateraldaDiretoriaExecutivadoCNPq,sejapormotivodeinteresse
público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito a
indenizaçãooureclamaçãodequalquernatureza.

13.CláusuladeReserva
ADiretoriaExecutivadoCNPqreservaseodireitoderesolveroscasosomissoseassituações
nãoprevistasnapresenteChamada.
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Anexo – Instituições de Destino
Universidades Envolvidas
Na Suécia:

 Chalmers Institute of Technology
www.chalmers.se/en
 KTH Royal Institute of Technology
www.kth.se/en

 Linköping University
www.liu.se/en
 Lund University (Suécia)
http://www.lunduniversity.lu.se/
 Swedish Institute of Computer Science, SICS
http://www.sics.se/

 University of Skövde
http://www.his.se/english/
Na África do Sul:
 University of Pretoria (África do Sul)
http://web.up.ac.za/

Nos Estados Unidos:
 George Mason University
http://www.gmu.edu/

Centros da SAAB AB
Na Suécia:
 Linköping
http://www.saabgroup.com/
 Gotemburgo
http://www.saabgroup.com/
 Järfälla
http://www.saabgroup.com/

Na África do Sul:
 Centurion
http://www.saabgroup.com/

Nos Estados Unidos:
 Washington
http://www.saabgroup.com/

