
Universidade Federal de Juiz de Fora
Conselho Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa

RESOLUÇÃO N°. 20/2016 - CSpp

Homologação do Programa Especial "Towards a new understanding of carbon
processing in freshwaters: methane emission hot spots and carbon burial in tropical
reservoirs", cooperação acadêmica entre a Universidade de Uppsala e a Universidade

Federal de Juiz de Fora

o Conselho Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa, da Universidade Federal
de Juiz de Fora, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que o foi deliberado, na
reunião ordinária do dia 29 de julho de 2016,

RESOLVE:

Art. 1° - HOMOLOGAR o Programa Especial "Towards a new understanding of
carbon processing in freshwaters: methane emission hot spots and carbon burial in tropical
reservoirs", cooperação acadêmica entre a Universidade de Uppsala e a Universidade
Federal de Juiz de Fora, Processo 23071.013686/2016-36;

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2° - Aprovar o Programa Especial de Gestão de Recursos Financeiros oriundos
de cooperação acadêmica com a Universidade de Uppsala destinada ao desenvolvimento da
pesquisa entitulada "Towards a new understanding of carbon processing in freshwaters:
methane emission hot spots and carbon burial in tropical reservoirs", visando a facilitação
executiva do projeto;

Parágrafo único - O programa operacionaliza a gestão de recursos financeiros
através do estabelecimento de normas e valores despendidos a recursos humanos inseridos
no projeto científico mantenedor da cooperação acadêmica de pesquisa.
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CAPÍTULO 11

DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

Art. 3° - Os deveres de execução técnica do projeto, incumbem ao Departamento de
Biologia do Instituto de Ciências Biológicas e a responsabilidade de órgão requisitante para
a realização de despesas relacionadas ao projeto, à Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa
da Universidade Federal de Juiz de Fora;

Art. 4° - Todos os produtos derivados do âmbito do projeto - autoria de produtos
científicos - farão referência explícita ao programa especial/UFJF;

CAPÍTULO IV

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5° - Os recursos financeiros deste projeto deverão ser geridos de acordo com o
Termo de Cooperação e plano de trabalho, em anexo, seguindo em acordo com o que foi
celebrado entre a União Europeia, Universidade de Uppsala e a UFJF;

CAPÍTULO V

DOS RECURSOS HUMANOS

Art. 6° - Fica criada uma ação dirigida de fomento à formação de recursos humanos,
subsidiada financeiramente e de maneira integral pelo projeto, obedecendo aos valores
descritos no plano de trabalho e aprovados pelas instâncias competentes. Os recursos
financeiros serão alocados na rubrica "Bolsa";

§ 1° - Para ser pesquisador do projeto é necessano é ser especialista em área
profissional correlata ao projeto desenvolvido ou ser estudante de doutorado, mestrado ou
graduação e estar cadastrado no banco de currículos da plataforma Lattes/CNPq. OCa)
pesquisador(a) não poderá receber, no período do desenvolvimento e/ou realização do
projeto, outra bolsa de pesquisa da UFJF;

§ 2° - Os pesquisadores do quadro permanente e externo ao quadro envolvidos neste
projeto de pesquisa serão selecionados segundo mérito científico e competência funcional
pela coordenação técnica do projeto;
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§ 3° - Os pesquisadores externos ao quadro funcional da Universidade Federal de
Juiz de Fora envolvidos nesse programa não terão qualquer vínculo empregatício com a
Instituição, devendo, todavia, exercer as funções científicas relativas ao projeto nas
dependências do laboratório executor da Universidade Federal de Juiz de Fora, sem
subordinação hierárquica ou funcional;

§ 4° - Os pesquisadores receberão bolsa de pesquisa, cujos recursos constam do
"Plano de Trabalho" do projeto, na rubrica "Bolsas";

§ 5° - Os recursos serão pagos de acordo com a seguinte tabela:

A (número de horas trabalhadas por semana) x (valor de referência RH/H) x 4

B de acordo com os bolsas do CNPQ

Pesquisador doutor, com mais de 10 anos de doutorado R$lS0,00

Até 30 A

Profissional doutor, possuir vínculo com a UFJF, experiência e domínio
em atividades fundamentais à coordenação do projeto e dedicar-se às

atividades as horas de trabalho ao projeto em horário fora do

expediente

R$ 200,00 até 8

A

A - Coordenador de Pesquisa

até 8(1)

A

A
B -Pesquisador Nível I

até 20{I)

Pesquisador doutor com até 10 anos de doutoradoc - Pesquisador Nível II R$ 120,00

D - Pesquisador Recém Doutor (Pós-Doe) Pesquisador doutor

E - Pesquisador Nfvel lII Estudante de doutorado

F - Pesquisador Nível IV Estudante de Mestrado

G - Pesquisador Nível V Estudante de Graduação (Iniciação Científica)

Profissional especialista com nível superior, possuir experiência e

domínio para o exercício das atividades concernentes ao escopo do

projeto, dedicar-se integral e exclusivamente às atividades
apresentadas no plano de trabalho

R$ 40,00 Até 30

A

H - Apoio Técnico nível superior

Profissional especialista com nível médio, possuir experiência e domínio
para o exercício das atividades concernentes ao escopo do projeto,

dedicar-se integral e exclusivamente às atividades apresentadas no
plano de trabalho

Até 30I - Apoio Técnico nível médio R$ 20,00

(1) com vínculo empregatício com a UFJF, outra IFESou outra instituição de Educação, Cieência e Tecnologia

(2) sem vínculo com a UFJF, outra IFES ou outra instituição de Educação, Cieência e Tecnologia

§ 6° - As bolsas estarão sujeitas à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à
espécie, vedada incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como
a referência como base de cálculo para qualquer benefício adicional ou vantagem coletiva
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ou pessoal considerando o §30. do Art. 80. da lei 10.973 de 2004 sobre os "Subsídios à
inovação e pesquisa" e outros decretos atualizados pela lei de 13.243 de 2016.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 10° - Ficam convalidados todos os atos desenvolvidos pela Universidade
Federal de Juiz de Fora para o cumprimento deste projeto de pesquisa;

Art. 11° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e terá a vigência
contada a partir da data de assinatura do termo aditivo ao Termo de Cooperação
(022/2014);

Art. 12° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Juiz de Fora, 29 de julho de 2016.
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~Mônica Ribeiro de Oliveira
Pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa

Presidente CSPP
Mônica Ribeiro de Oliveira
Pró.Reitora de Pós-Graduação e Pesqu~a . UFlF
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