
 
Rio de Janeiro, 18 maio de 2016. 

CI GABINETE SR-2/Nº 113/2016 
 
Para: Pesquisadores UERJ/Unidades Acadêmicas 
           
Assunto: CARTEIRA DE PROPOSTAS 2016/2017 - DIVULGAÇÃO 
 
Objetivando  identificar  as necessidades, organizar e priorizar a participação da 
UERJ nos Editais CT-INFRA FINEP e demais editais institucionais e multiusuários, 
estamos organizando a  “Carteira de Propostas para 2016/2017”. Nesta carteira deverão ser  
apresentadas propostas que tenham perfil coerente com os referidos editais e prioritariamente 
de caráter multiusuário e multiunidades. 
 
Principais Editais institucionais (baseado em chamadas e editais de anos anteriores): 
 

• FINEP: CT-INFRA E DEMAIS EDITAIS INSTITUCIONAIS (apoio financeiro a aquisição de 
novos equipamentos multiusuários de médio e grande porte; manutenção de 
equipamentos; pequenas adaptações de instalações e adequação da infraestrutura física 
ligada aos equipamentos, visando  a criação ou a expansão de unidades multiusuárias em 
qualquer área do conhecimento – a UERJ participa com projeto institucional composto 
por até dez subprojetos para desenvolvimento da infraestrutura para a pós-graduação, 
pesquisa e inovação – podemos participar solicitando equipamentos multiusuários de 
médio e grande porte; obras e instalações desses equipamentos; serviços de terceiros; 
manutenção de equipamentos, etc). 

• FAPERJ: Equipamentos de Grande Porte (equipamentos multiusuários) para a 
pesquisa.  

• FAPERJ – Programa Apoio à Implantação, Recuperação e Modernização da Infraestrutura 
para Pesquisa nas Universidades Estaduais do Rio de Janeiro - Esse edital exige que os 
projetos encaminhados sejam, obrigatoriamente, priorizados pela UERJ e com a anuência 
explicita do Reitor. É o edital ideal para propor a realização e/ou conclusão de obras 
institucionais e a aquisição de equipamentos de maior porte. 
 

A Carteira de Propostas estará aberta até 31 de outubro de 2016.  A partir dessa data a SR-2 
procederá à análise das propostas recebidas, visando nossa participação nos editais 
institucionais de pesquisa e de pós-graduação. 
 
A demanda deve ser apresentada via formulário anexo e enviada exclusivamente para o 
e-mail: carteiradeprojetos@sr2.uerj.br 
 

Esclarecemos que a inclusão nesta Carteira não significa participação automática nos editais 
citados. Os projetos em carteira constarão da prioridade institucional. Independentemente do 
envio de propostas para a SR-2, recomendamos fortemente que os pesquisadores da UERJ 
participem dos editais das diversas agências de fomento, principalmente os da FAPERJ. 
 
 
Atenciosamente, 
Egberto Gaspar de Moura 
Sub-reitor de Pós-graduação e Pesquisa 
2334-2182 – 2334-0037 – 2334-0335 – assessoria@sr2.uerj.br 
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