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Acordo 

entre a 

Swiss National Science Foundation (SNSF) 
ea 

Fundaç~o de Amparo à Pesquisa do Estado de S~o Paulo 
(FAPESP) 

( denominadas corno "Organizaçöes Parceiras") 

em um 

Procedimento de Agência Lider 
para 

a administraç~o unilateral do procedimento de avaliaç~o e o reconhecimento 
mutuo dos resultados das avaliaçöes dos Projetas Bilaterais Conjuntos entre 

a Su1ça e o Estado de Säo Paulo 

1. Preâmbulo 

Com vistas ao cofinanciamento de Projetas Bilaterais entre instituiçöes de pesquisa e universidades da 
Sufça e do Estado de S~o Paulo (doravante: "Projetas Bilaterais"), a SNSF e a FAPESP concordam 
em conduzir no futuro um regime de avaliaç~o administrado unilateralmente por urna das duas agências 
(doravante: "Procedimento de Avaliaç~o"), cujos resultados ser~o reconhecidos mutuamente pela 
SNSF e pela FAPESP, sujeitos à aprovaç~o de seus respectivos ~rg~os de decisäo. 

O presente acordo visa: 
• facilitar as submissöes de propostas para Projetas Bilaterais; 
• simplificar o procedimento de avaliaç~o dos Projetas Bilaterais; 
• diminuir a carga de trabalho da comunidade cient~fica nos procedimentos de revis~o por 

pares; 
• aumentar o valor agregado cientifico; 
• fortalecer as cooperaçöes bilaterais entre Su~ça e Estado de S~o Paulo; 
• desenvolver padröes de qualidade mutuamente reconhecidos. 

2. Avaliaç~o de Projetos Bilaterais 



O Procedimento de Avaliaç~o aplica-se apenas a Projetas Bilaterais que prometem um valor agregado 
cientifico corno resultado da cooperaç~o internacional, cujas partes individuais para os dois pa~ses n~o 
representem um projeta separado e, portanto, n~o podem ser financiadas isoladamente. 

O Procedimento de Avaliaçäo é orientado pelas seguintes principios: 

1.) A Organizaç~o Parceira responsävel pelo Procedimento de Avaliaç~o atuar~ como Agência 
Lider. As Organizaçöes Parceiras se revezam corno Agências L~deres anualmente. 

2.) O proponente respons~vel situado no pais que est~ atuando como Agência L~der submeter~ a 
proposta geral de acordo com as normas de submiss~o da Agência Lider. 

3.) A Agência L~der informar~ a Organizaç~o Parceira sobre a proposta e solicitar~ que ela realize 
uma verificaç~o formal da respectiva parte do projeta nacional. Os Projetas Bilaterais que n~o 
cumpram os requisitos formais de ambas as organizaçöes näo seräo considerados para 
avaliaç~o. A Agência Lider informar~ a Organizaç~o Parceira sobre os resultados dessa an~lise 
formal e as decisöes tomadas em seguida. 

4.) A Agência Lider conduzir~ o Procedimento de Avaliaç~o de acordo com seus procedimentos 
padröes aplicaveis ao respectivo instrumenta de financiamento. A Organizaç~o Parceira é 
convidada a propor assessores ad hoc . A Agência Lider comunicara aos assessores externos 
que seus nomes e respectivos pareceres podem ser informados à Organizaç~o Parceira. A 
Organizaç~o Parceira garantira o tratamento confidencial dessas informaçöes. 

5.) A Agência Lider encaminhar~ o resultado do processo de avaliaç~o para a Organizaç~o 
Parceira (decis~o de financiamento/näo financiamento), incluindo os pareceres completos e 
näo anônimas. A Organizaç~o Parceira garantira o tratamento confidencial dessas 
informaç~es. 

6.) No caso de uma decis~o de financiamento positiva, a Organizaçäo Parceira apresentar~ o 
resultado do processo de avaliaç~o e a decis~o da Agência Lider ao seu ~rg~o de tomada de 
decisäo e solicitar~ a confirmaçäo da decis~o da Agência Lider. A Organizaçäo Parceira n~o 
realiza sua pr~pria avaliaç~o, mas confirma a decis~o da Agência Lider. 

7.) Se circunstâncias excepcionais impedirem a Organizaç~o Parceira de seguir a decis~o da 
Agência Lider, eia devera fornecer uma explicaç~o à Agência Lider. Se n~o for possivel 
estabelecer um acordo entre a Agência Lider e a Organizaç~o Parceira, a proposta sera 
considerada rejeitada. 

8.) A Agência Lider e a Organizaçäo Parceira informar~o aos proponentes sobre o resultado da 
avaliaç~o e da decis~o de financiamento ao mesmo tempo. 

9.) No caso de uma decis~o de financiamento positiva, a Agência Lider e a Organizaçäo Parceira 
fornecer~o o valor de sua contribuiç~o diretamente ao proponente de seu respectivo pais de 
acordo com suas regras aplic~veis. 

1 O.) A Agência Lider e a Organizaç~o Parceira exigem relat6rios parciais e fi nais do projeta, de 
acordo com suas regras aplic~veis. 

11.) Todos os proponentes se responsabilizam pela exatid~o e veracidade de suas contribuiçöes. 
Se o projeta de pesquisa n~o é desenvolvido de acordo com as regras de boas praticas 
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cientificas, todos os proponentes se tornam respons~veis e o projeto poder~ ser 
desconsiderado. Os padröes internacionalmente reconhecidos de boas praticas cientificas 
deve ser observados. 

Este acordo entra em vigor com sua ratificaç~o pelas organizaç~es envolvidas. É v~lido por 5 anos a 
partir da data de assinatura. Uma extens~o est~ sujeita a urna avaliaçäo positiva do procedimento. As 
propostas submetidas antes da data de rescis~o deste Acordo de Cooperaç~o ser~o consideradas 
elegiveis e, se aprovadas, receber~o financiamento até sua conclusäo. Uma rescis~o antecipada do 
acordo é poss~vel com aviso prévio de 6 meses de antecedência, mesmo em caso de extinç~o 
antecipada todos os projetas contemplados receber~o financiamento até sua conclus~o. 

Cada Signat~ria assina de forma v~lida a vers~o final deste acordo e mantém sua c~pia original. Cada 
Signat~ria envia uma c~pia assinada escaneada à outra signat~ria, que confirma recebimento, por e 
mail. Com o recebimento do e-mail de confirmaç~o, ambas as Signat~rias aceitam o acordo como v~lido 
legalmente. 
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