
 

 

                                                     

COMUNICADO OFICIAL Nº 01 

O Comitê de Elaboração do Edital, responsável por todo o processo de inscrição, seleção 

e resolução dos casos omissos, em razão da inovadora parceria no âmbito do PDPA, 

informa que a seleção dos projetos priorizará o conteúdo dos projetos em detrimento de 

sua forma, assim com relação ao item 7 (“Procedimento de Inscrição”) e ao item 14.4.1, 

todos do Edital: 

1) O Projeto que não solicitou proposta comercial à FEC será desclassificado. 

2) O Projeto poderá ser aprovado condicionado a adequação no plano de aplicação 

de recurso (Item 7.7, alínea “j”) em três hipóteses: 

a.  quando não apresentar valor destinado à Despesa Operacional e 

Administrativa e/ou valor destinado à Repasse da UFF (resolução nº 

26/2017 do CUV)  

b. quando a Banca de Seleção sugerir a supressão de despesas em desacordo 

com o item 5, do Edital.  

c. quando a Banca de Seleção sugerir a supressão de despesas por motivos 

decorrentes da análise do projeto. Esta supressão poderá ser realizada nas 

despesas do projeto, exceto na rubrica de bolsas, em até 20% do subtotal 

do orçamento, desde que não descaracterize o projeto original do 

proponente. Nesse caso, as limitações previstas no item 5.1.1, alíneas “b”, 

“c” e “f”, serão flexibilizadas. 

O coordenador deverá, ainda, adequar suas despesas para que o valor orçamentário 

aprovado contemple a Despesa Operacional e Administrativa e o Repasse à UFF. 

Em todas as hipóteses o coordenador deverá manifestar sua concordância no prazo 

estipulado no item 14.3, do Edital. 

3) O projeto que não apresentar pertinência temática com a Área de Resultado 

escolhida de acordo com a Banca de Avaliação, será desclassificado pela 

impossibilidade de ser avaliado no mérito. 

4) Demais inconsistências com o previsto no Edital serão penalizados com 

diminuição de nota nos critérios de avaliação correspondentes. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Comunicado. 
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