
Rio de Janeiro,  21 novembro de 2016.
CI GABINETE SR-2/Nº 242 /2016

Para: Pesquisadores UERJ/Unidades Acadêmicas
          
Assunto: CARTEIRA DE PROPOSTAS 2017 - DIVULGAÇÃO

Visando  identificar  as demandas, organizar e priorizar a participação da UERJ em  editais de
caráter  institucional  e  que  visem  contribuir  para  a  formação  e  consolidação  de  grupos  de
pesquisa e promover a implantação, o desenvolvimento e a modernização da infraestrutura de
pesquisa e de inovação tecnológica (principalmente FINEP e FAPERJ), que venham a ser lançados
em 2017, estamos organizando a  “Carteira de Propostas 2017”.

Baseando-nos  nas  chamadas  lançadas  em  2015/2016,  apresentamos  resumo  dos  principais
editais de apoio à pesquisa e à inovação tecnológica hoje existentes:

FINEP 
  CT-INFRA: 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).

 CENTROS  NACIONAIS  MULTIUSUÁRIOS:    Fomentar  e  fortalecer  os  Centros  já
estabelecidos  de  infraestrutura  de  pesquisa  científica  e  tecnológica,  de  caráter
multiusuário, por meio de melhoria da infraestrutura necessária ao seu desenvolvimento
para  que  possam  atuar  como  centros  nacionais  multiusuários  em  seus  campos
correlatos.  Para  esta  chamada  Centro  ou  laboratório  multiusuário  é  definido  como
unidade de instituição de pesquisa científica e tecnológica que cumulativamente: i) Conte
com  equipamentos  ou  serviços  altamente  especializados;  ii)  Possua  equipe  técnico-
científica de competência reconhecida; iii) Disponibilize a sua infraestrutura laboratorial
e de serviços para usuários internos e externos, não apenas para grupos de pesquisa de
sua instituição como também para outras instituições em quaisquer estados da federação
e do exterior; iv) Possa atender às necessidades de análises e soluções para produtos e
processos apresentados por empresa; v) Conte com Comitê Gestor dos Equipamentos
Multiusuários, Comitê de Usuários e normas de utilização dos equipamentos. 

 AÇÕES  TRANSVERSAIS - APOIO  INSTITUCIONAL:  tem  por  objetivo  apoiar  projetos
institucionais  relevantes,  considerados  de  caráter  prioritário  para  a  manutenção  e
consolidação do Sistema Nacional de CT&I e que não estejam sendo apoiados por outros
programas do Sistema MCTI/Finep/CNPq, de modo a prover condições mínimas para o
desenvolvimento das atividades estratégicas de pesquisa científica e tecnológica no país.
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FAPERJ 

 Equipamentos de Grande Porte: equipamentos multiusuários para a pesquisa. 
 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 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.

 ADT3  –Auxílio  à  Criação,  Reforço  e  Modernização  da  Infraestrutura). O  novo
programa se destina a apoiar a manutenção e a ampliação da infraestrutura necessária à
capacitação científica e tecnológica das entidades vinculadas ao governo do RJ.  Como
critério  de  seleção  das  propostas,  serão  consideradas  a  consistência  e  a  viabilidade
técnica e econômica do projeto; grau de inovação do projeto;  impactos esperados da
inovação para o estado e para o País; experiência do proponente e da equipe executora;
infraestrutura  disponível  para  a  execução  do  projeto;  contribuição  para  o
desenvolvimento  científico,  tecnológico,  econômico,  ambiental  e  social  das  diferentes
regiões do estado, dentre outros. 

 EVENTUAIS EDITAIS CAPES E/OU CNPq de caráter institucional.

A Carteira de Propostas estará aberta até 20 de janeiro de 2017.  A partir dessa data a SR-2
procederá  à  análise  das  propostas  recebidas,  visando  nossa  participação  nos  editais
institucionais de pesquisa e inovação.

A demanda deverá ser  apresentada via preenchimento do 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 a
serem lançados. 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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