programa de apoio à ciência

chamada para submissão
de propostas nº3/2019

perguntas frequentes

contato: chamada@serrapilheira.org

serrapilheira.org

chamada pública nº3/2019
perguntas frequentes

Por que a participação é restrita a pesquisadores que
concluíram o doutorado a partir de 2012?
Optamos por priorizar a participação de pesquisadores que obtiveram o
título mais recentemente porque eles encontram mais dificuldades para
ter acesso a recursos, sobretudo quando concorrem com cientistas em
estágios mais avançados da carreira acadêmica.

Se o objetivo é apoiar jovens pesquisadores, por que não
incluir quem obteve o título há menos de dois anos?
Queremos formar um grupo de cientistas que ainda não sejam seniores,
mas que já passaram por uma experiência profissional independente. No
entanto, aqueles que concluíram o doutorado após o período estabelecido
poderão concorrer às futuras Chamadas anuais do instituto.

Que tipo de pesquisa interessa ao Serrapilheira?
Buscamos projetos de pesquisa fundamental, que proponham grandes
perguntas no âmbito das áreas apoiadas. O propósito do instituto
é apostar em iniciativas originais. Projetos já em andamento não
serão necessariamente vetados, mas não nos interessam aqueles que
claramente dão prosseguimento a uma pesquisa anterior, com resultados
já previsíveis. É necessário haver alguma inovação.

Por que apoiar somente pesquisa fundamental?
Como atualmente os cientistas são cada vez mais incentivados a fazer
pesquisas com vistas à aplicabilidade, os recursos para a pesquisa
fundamental são escassos. Por isso queremos dar espaço a projetos com
foco em produção de conhecimento novo, apoiando pesquisas motivadas
pela curiosidade teórica, que não visem necessariamente à aplicação
prática.
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Como identificar se o projeto atende ao critério da
pesquisa fundamental?
A pesquisa fundamental reflete sobre aspectos mais gerais e essenciais,
buscando respostas que façam avançar o entendimento fundamental
em determinada área de conhecimento. As questões a seguir fornecem
parâmetros para identificar se a pesquisa é de caráter fundamental ou
não:
• Qual é a pergunta fundamental levantada pelo projeto?
• Qual é a hipótese do projeto? Se o projeto for exploratório, qual é o
motivo para explorar essa área?
• Como os resultados do projeto vão fazer avançar o entendimento
fundamental na área?
• Por que esse projeto é importante e oportuno?

Por que o proponente deve ter um cargo permanente?
Como o objetivo do Serrapilheira é apoiar projetos de longo prazo, é
importante que os candidatos tenham cargos permanentes, como garantia
de maior estabilidade e infraestrutura para desenvolver a pesquisa.

O que significa ter um cargo permanente?
Significa ter um contrato permanente com a instituição-sede. No caso de
entidades públicas, o proponente deve ter sido nomeado para o cargo até
a data da inscrição.

Como será implementado o bônus para composição e
formação de equipes com diversidade?
Incentivamos a diversidade por meio de ações de inclusão, com foco
étnico-racial e de gênero, especialmente. A implementação do bônus de
R$ 300 mil para a formação de grupos sub-representados em suas áreas
de pesquisa será discutida com cada pesquisador após a seleção para a
segunda fase do apoio.
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Serão divulgados os pareceres de avaliação?
Candidatos que chegaram à etapa final do processo de avaliação mas
não foram selecionados poderão ter acesso aos pareceres. Na primeira
fase, faremos uma seleção dos projetos mais afinados com as diretrizes
previstas no edital. Postulantes que não estiverem aptos a prosseguir para
a segunda fase não receberão os pareceres.

O Serrapilheira disponibilizará os pareceres dos projetos
não aprovados nas Chamadas anteriores?
Os pareceres das chamadas não foram e não serão divulgados.

Dúvidas: chamada@serrapilheira.org
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