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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

REITORIA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR 11/2020/PRPPG/REITORIA

Fortaleza, 17 de novembro de 2020.

Aos Diretores das Unidades Acadêmicas e aos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação da UFC.

Assunto: FINEP - Chamada Pública MCTI/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL - MATERIAIS AVANÇADOS E MINERAIS
ESTRATÉGICOS 2020.

 

 

Prezado(a) Senhor(a) Diretor(a) / Senhor(a) Coordenador(a),

 

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) coordenará os trabalhos de seleção interna das propostas a
serem subme�das à Chamada Publica MCTI/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL - MATERIAIS AVANÇADOS E MATERIAIS ESTRATÉGICOS 2020.

A chamada pública obje�va apoiar, com recursos não reembolsáveis, projetos de PD&I, executados por Ins�tuições
Cien�fica, Tecnológica e de Inovação (ICTs), que visem escalonar ou dar con�nuidade a pesquisas na área de materiais avançados e
de minerais estratégicos para inovação tecnológica, de maneira a incen�var a pesquisa aplicada, a interação entre ICTs e empresas
brasileiras, buscando a priorização e o equilíbrio, no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação (SNCTI), entre a capacidade
de geração do conhecimento, sua aplicação tecnológica e a entrega de valor decorrente dos impactos econômicos, sociais e
ambientais.

A respec�va chamada pública  foi publicada, no úl�mo dia 20 de outubro, pela Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). A chamada e demais documentos a ela associados encontram-se disponíveis no endereço:

h�p://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/655
 

Os projetos devem contemplar soluções aderentes às seguintes Linhas Temá�cas:

1. Saúde e Tecnologias Assis�das;

2. Meio Ambiente;

3. Defesa e Segurança Pública;

4. Energia e Mobilidade;

5. Descoberta Inteligente de Novos Materiais (Materials Informa�cs) e

6. Mapeamento Geológico Marinho (Blue Mining).

OBS: Só será contemplada 1 (uma) proposta por Linha Temá�ca.

 

Sobre as propostas, a chamada pública orienta:

i. cada proposta deverá concentrar-se em apenas 1 (uma) das Linhas Temá�cas;

ii. cada proposta deverá ter valor compreendido entre R$ 500 mil e R$ 2 milhões de recursos solicitados;

iii. a proposta poderá ser individual ou organizada em formato de Rede de Pesquisa. Neste caso, a integração
é de até 3 (três) ins�tuições, sendo uma executora e até duas co-executoras, devendo ser explicitadas as
a�vidades a serem executadas por cada uma delas;

iv. demais observações sobre as propostas podem ser consultadas no item 5 da chamada pública.

 

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/655
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Com o obje�vo de cumprir os prazos da chamada pública e para que haja tempo suficiente para a seleção das
propostas pela comissão interna, estabelecemos os prazos seguintes:

Apresentação da proposta mediante o preenchimento do formulário online, disponível para download no
endereço: h�ps://docs.google.com/spreadsheets/d/1NqOQaT_NISx9gT9kH_bO54AOeQTw9Jm_7U8dB7yuSyU/edit?
usp=sharing

 até o
dia 06/12/2020

Resultado da seleção interna 09/12/2020

Recurso 11/12/2020

Encaminhamento do FAP e demais documentos comprobatórios exigidos na chamada pública pelo coordenador da
proposta 04/01/2021

 

Qualquer dúvida sobre a seleção interna pode ser reme�da à Coordenadora de Pesquisa/PRPPG, Profa. Geanne
Matos de Andrade: gmatos@ufc.br.

 

Atenciosamente,
 
 
 

Prof. Francisco Rodrigo Porto Cavalcan�
Pró-reitor Adjunto

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO RODRIGO PORTO CAVALCANTI, Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-
Graduação, em 18/11/2020, às 09:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1655994 e o código CRC 82F0C21B.
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