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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Campus Universitário - Viçosa, MG 36570–000 Tel: 31 3899-1480  Fax: 31 3899-2148   secretaria  .ppg@ufv.br   

EDITAL FORTIS 01/2013

FORTIS - Programa de Apoio aos Cursos Três e Quatro da UFV

Parceria UFV / FAPEMIG

1. Descrição

FORTIS  é  um programa  institucional  da  Universidade  Federal  de  Viçosa  de
apoio aos cursos de pós-graduação, stricto sensu, acadêmicos, avaliados pela
CAPES com conceitos 3 e 4, que conta com o apoio da Fundação de Amparo à
Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG.

O apoio  é  constituído  de  uma cota  de  até  três  bolsas  de  Mestrado(ou  por
conversão até 2 de Doutorado) e de recursos de custeio e/ou de capital. As
propostas  de  solicitação  de  apoio  serão  avaliadas  quanto  à  pertinência  e
eficiência  de  estratégias  delineadas  para  corrigir  as  deficiências  apontadas
pelos  comitês  de  áreas  dos  respectivos  cursos/programas  e  pela  comissão
avaliadora, assim como as ações que serão implementadas visando melhorias
em curto prazo.

2. Objetivo

Fortalecer os cursos e programas de pós-graduação, stricto sensu, acadêmicos,
com conceitos 3 e 4 da UFV para que possam melhorar a sua qualidade e,
consequentemente, progredirem para conceitos 4 e 5, respectivamente, nas
próximas avaliações trienais a ser realizada pela CAPES.

3. Inscrições

Inscrições para o Edital FORTIS 01/2013: de 22/10/2013 às 17:00h de 
31/01/2014.  As propostas deverão ser encaminhadas em formato PDF para o 
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endereço: assessor.posgraduacao@ufv.br

Não  serão  aceitas  inscrições  fora  do  prazo  determinado  neste  Edital,  com
documentação incompleta  (fora  das  especificações  estabelecidas  no item 9
“Documentos  Solicitados”)  e  nem  será  permitida  a  troca/inclusão  de
documentos após a realização da inscrição.

4. Elegibilidade

Serão  aceitas  propostas  de  coordenadores  dos  cursos/programas  de
Pós-graduação da UFV com conceito 3 e 4 (mestrado e doutorado acadêmicos)
que apresentem indicações claras de potencialidade de melhoria de conceito. 

5. Valor Financiado

O valor total deste edital será de R$ 3.499.200,00 (três milhões, quatrocentos e
noventa e nove mil e duzentos reais). 

Bolsas: Cada proposta poderá solicitar até três (03) bolsas de Mestrado (ou
por  conversão até  2  de doutorado).  Cada bolsa será concedida por  até  36
meses.

Capital e custeio: Serão alocados até R$48.600,00 por ano para aquisição de
material de consumo e/ou permanente.

6. Itens Financiáveis e prazo de execução

Serão  financiados,  desde  que  compatíveis  com  o  objetivo  deste  Edital,  os
seguintes itens de despesa:

6.1. Bolsas: Até três bolsas de Mestrado (ou por conversão até 2 de 
doutorado);

6.2. Custeio

a) Material de consumo;

b) Material bibliográfico;

c) Serviços de terceiro;

d) Serviços de tradução de artigos científicos
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6.3. Capital

a) Material bibliográfico

b) Software, equipamentos e material permanente para uso em 
laboratórios de pesquisa. 

6.4. Prazo de execução: Os projetos deverão ser executados em 36 
meses.

7. Requisitos

A  UFV  e  FAPEMIG  deverão  ser  citadas,  como  fonte  de  apoio  financeiro
mencionando o número do Edital em questão, na apresentação em eventos e
na  publicação  dos  resultados  vinculados  à  atuação  dos  bolsistas  e
cursos/programas integrantes do FORTIS.

Anualmente,  em  data  a  ser  divulgada  pela  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e
Pós-Graduação da UFV (PPG-UFV) e após 30 dias do término da vigência do
projeto,  o  coordenador  deverá  apresentar  relatório  técnico  para  a  PPG-UFV
demonstrando a execução/resultados obtidos referente ao item 9, sub-item 3
deste Edital. O relatório deverá ser encaminhado com versão em português e
inglês  por  e-mail  em  arquivo  editável.  O  endereço  para  envio  deve  ser:
assessor.posgraduacao@ufv.br  .

O  não  cumprimento,  parcial  ou  total,  de  metas  e  prazos  propostos
(especificamente  item  9,  sub-item  3  deste  Edital),  poderá  implicar  em
cancelamento do apoio do programa FORTIS. Recursos adicionais poderão ser
transferidos ao outro curso/programa, respeitando critérios de ranqueamento e
seleção, priorizando os cursos conceito 3 .

A  avaliação  dos  relatórios  será  realizada  por  um  comissão  formada  por
coordenadores de Programas 07 da UFV, ou membros destes Programas com
experiência na coordenação, indicada pela PPG e aprovada pelo Conselho de
Pós-graduação.

8. Julgamento da Proposta

A seleção  das  propostas  será  realizada  por  Comissão  externa  à  UFV a  ser
constituída  pela  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação e  aprovada  pelo
Conselho Técnico de Pós-Graduação da UFV. O resultado com a classificação

mailto:assessor.posgraduacao@ufv.br


4

das propostas será divulgado na homepage da PPG e por e-mail encaminhado
aos proponentes. A divulgação de resultados ocorrerá até 28/02/2014. 

A  comissão  emitirá  relatório  circunstanciado  sobre  a  proposta  apresentada
indicando e, ou, recomendando ações para a melhoria do programa-curso que
deverão ser implementadas durante o tempo de vigência do referido Edital.

Serão  aprovadas  até  12  propostas,  sendo  que  no  mínimo  50%  das  cotas
deverão  ser  alocadas  aos  cursos/programas  com nota  três  (03).  Caso  haja
recurso disponível, um maior número de propostas poderá ser beneficiado.

A implementação das bolsas e recursos de custeio e, ou, capital será a partir
do primeiro dia letivo do primeiro semestre de 2014.

9. Documentos solicitados

1. Cópia  da  ficha  de  avaliação  da  CAPES  do  último  triênio  ou  cópia  da
avaliação de credenciamento para os cursos implementados em 2013;

2. Duas vias impressas das propostas (versão em português e em inglês)
encaminhadas à PPG e respectivas versões encaminhadas para o e-mail:
assessor.posgraduacao@ufv.br

3. Propostas e indicadores:

As  propostas  deverão  conter  a  seguinte  estrutura  com  metas,  ações,
planejamentos, cronogramas para serem executados durante a vigência deste
edital:

a. Situação  atual  do  curso/programa  em  relação  à  última  avaliação  da
CAPES, principais problemas encontrados para melhoria da avaliação;

b. Estratégia  de  ações  para  resolver  os  atuais  problemas  baseado  no
recurso a ser recebido pelo presente edital;

c. Ações a serem implementadas de gestão do curso. Devem-se conter as
funções delegadas a cada membro da comissão coordenadora;

d. Planejamento de credenciamento e descredenciamento de orientadores
com critérios explícitos definidos pela comissão coordenadora;

e. Ações/plano  de  melhoria  de  publicação  estruturadas  em  fator  de
impacto;

f. Ações  para  melhoria  de  qualidade  das  dissertações/teses  a  serem
implementadas no curso/programa;
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g. Cronograma de encaminhamento à PPG de atualização do regimento do
curso/programa e das referências bibliográficas de todas as disciplinas
elencadas, dentro do prazo deste edital;

h. Data  de  publicação  da  nova  versão  atualizada  da  Homepage do
curso/programa com versão em inglês, dentro dos 12 primeiros meses de
vigência do projeto, contados a partir de 10/03/2104;

i. Cronograma com indicadores  quantitativos que permitam acompanhar
claramente o  progresso das estratégias  delineadas e suas metas.  Ex.
Aumentar  em  25%  o  número  de  artigos  em  periódicos  Qualis  A1;
Atualizar o programa analítico e referências bibliográficas de todas as
disciplinas, etc. O cronograma deverá ser subdivido em, no mínimo, seis
semestres. A ausência de cronograma com indicadores quantitativos é
motivo  de  eliminação  da  estratégia,  o  que  poderá  comprometer  a
avaliação geral da proposta;

j. Orçamento detalhado;

k. A proposta deverá ter no máximo 10 páginas.

10. Aporte de recurso

O  aporte  de  recurso  para  este  edital  será  de  R$1.749.600,00  (um milhão
setecentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais) proveniente de fundos da
FAPEMIG e R$1.749.600,00 (um milhão setecentos e quarenta e nove mil  e
seiscentos  reais)  proveniente  da  UFV,  totalizando  R$  3.499.200,00  (três
milhões quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos reais).

Serão financiados:

• Até três (03) bolsas de mestrado (ou por conversão até 2 de doutorado); 
por 36 meses.

• Despesas de capital e, ou, custeio no valor de até R$48.600,00 por 
ano/programa-curso.

• Se  disponível,  recursos  adicionais  poderão  ser  alocados  as  propostas
contempladas por ordem de classificação decrescente. 

11. Outras disposições

Assuntos omissos referentes a este Edital serão analisados e deliberados pela
PPG.  Caso o proponente tenha justificativa cabível para contestar o resultado
do julgamento final das propostas, a solicitação de recurso deverá ocorrer até
05  dias  corridos  após  a  divulgação  do  resultado  ao  endereço
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(assessor.posgraduacao@ufv.br).  Não  serão  considerados  recursos  fora  do
prazo estabelecido. O recurso será analisado e deliberado em caráter final pela
equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFV.
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