
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SUB-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

 
C.I. 128/SR-2/2016 

 
CHAMADA INTERNA – SELEÇÃO INSTITUCIONAL DE PROPOSTAS PARA CHAMADA 
PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT - Ação Transversal – APOIO INSTITUCIONAL - 03/2016 

 
Trata-se de chamada interna  visando conhecer e priorizar as demandas da 
UERJ para apoio a projetos institucionais relevantes, de caráter estratégico, 
com atribuições específicas no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e 
inovação. 
 
Nosso objetivo é identificar projetos institucionais que poderão compor os 
projetos UERJ no âmbito da chamada FINEP 03/2016.  Os projetos devem ser 
apresentados conforme roteiro em anexo e enviados eletronicamente para o 
endereço assessoria@sr2.uerj.br. 
 
Tendo em vista o caráter contínuo (mensal) de seleção da Chamada 03/2016, 
poderão ser classificadas várias propostas, cada qual concorrerá uma única 
vez até que se esgote a validade do Edital (dezembro de 2016) ou que a UERJ 
tenha  proposta aprovada pela Agencia. As demais propostas comporão a 
Carteira de Propostas da SR-2, para submissão a outros editais. 
 

CALENDÁRIO:  Recebimento das pré-propostas: até 22 de julho de 2016 
 
 
Recomendações importantes: 
 

• O projeto enviado deve descrever o problema abordado, sua 
fundamentação teórica, sua metodologia e os resultados esperados;  

• Descrever as metas e indicadores de acompanhamento em longo prazo 
para avaliação de impactos e resultados do projeto;  

• Descrever a infraestrutura física existente, para a realização do projeto 
e para o recebimento e instalação dos equipamentos solicitados; 

• Explicitar a qualificação e experiência da equipe técnica envolvida; 
• Explicitar a importância, a relevância e a contribuição para o 

desenvolvimento da pesquisa na Universidade e no país;  
 
 DESPESAS APOIADAS - o valor do projeto institucional não poderá 
exceder     a  R$ 1.000.000,00 e ter prazo de execução de até 24 meses.  
 

a) Despesas Correntes: Material de Consumo, Diárias e Passagens, 
Pessoal e Encargos, Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Despesas 
acessórias com importação. 



 
b) Despesas de Capital:  
• Obras e Instalações: pequenas reformas necessárias para a adequação do 
laboratório para os equipamentos.  
• Equipamentos e Material Permanente: Equipamentos, seus acessórios e 
componentes que os integram, materiais permanentes, destinados 
exclusivamente à instituição executora principal.  
 
c) Despesas Operacionais e Administrativas: O projeto poderá prever a 
cobertura de despesas operacionais e administrativas de caráter indivisível, 
até o limite de 5% do valor solicitado para o projeto. 

 
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS RECEBIDAS 

 
• Mérito e abrangência da proposta no contexto de CT&I, incluindo sua 

contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico 
nacional/regional/local. 

 
• Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e 

pós-graduação de cada proposta. 
 

• Relevância científica e/ou tecnológica da proposta para a Instituição 
 

• Impactos e externalidades devido aos resultados esperados do projeto 
para o Sistema Nacional de CT&I. 
 

• Utilização  multiusuária  dos  equipamentos  e  da  infraestrutura  de 
pesquisa  a serem implantados 

 
• Qualificação, experiência e dedicação da equipe técnica e científica 

envolvida no projeto. 
 

Esclarecimentos quanto ao conteúdo desta Chamada Interna poderão 
ser  obtidos com a Assessoria da SR-2, por meio do endereço 
eletrônico assessoria@sr2.uerj.br ou pelos telefones 2334-0335, 2334-
0037. 
 
Rio de Janeiro, 01 de junho de 2016. 
 
Egberto Gaspar de Moura 
Sub-reitor de Pós-graduação e Pesquisa



 
ANEXO I 

 
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT – AÇÃO TRANSVERSAL – 03/2016 (Fluxo 

Contínuo 2016) 
 
 
Instituição Executora: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Nome para contato:  
Endereço:  
E-mail e telefone:                                           e (0xx)  
Objetivo Geral:  
 
Objetivos Específicos:  
 
Justificativa:  
 
Inserção no Sistema Nacional de C,T&I:  
 
 
Relevância da proposta para a UERJ e para o Sistema C,T&I):  
 
Público Alvo:  
 
Descrição (descrever resumidamente os objetivos específicos da 
proposta):  
 
Resultados Esperados (impactos e externalidades esperados; 
potencialidade dos resultados, incluído impactos sociais):  
 
Metas:  
 
Indicadores:  
 
Equipe científica (descrever a equipe técnica envolvida, destacando sua 
qualificação, experiência e dedicação):  
 
Informações complementares (identifique as competências da UERJ no 
âmbito do projeto proposto, o estágio atual desse desenvolvimento; 
descrever a infraestrutura física existente para a execução do projeto e 
para o recebimento e instalação dos equipamentos solicitados): 
 
Prazo de Execução: 
Itens solicitados: 
Valor: 
 
 

 
 


