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A Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PR2) divulga Chamada Interna para 

receber subprojetos que poderão compor a proposta institucional a ser submetida à 

Chamada Pública CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL em 
MATERIAIS AVANÇADOS E MINERAIS ESTRATÉGICOS 2020. 

Serão selecionados os melhores projetos e iniciativas na área de materiais 

avançados e de minerais estratégicos, contratando novas metas a partir de 

programas e iniciativas que já demonstraram qualidade técnica e capacidade de 

entrega e com aderência às Linhas Temáticas elencadas a seguir: 

 

1. Saúde e Tecnologias Assistivas; 

2. Meio Ambiente; 

3. Defesa e Segurança Pública; 

4. Energia e Mobilidade; 

5. Descoberta Inteligente de Novos Materiais; 

6. Mapeamento Geológico Marinho. 

 
A UERJ poderá participar com apenas uma proposta por Linha Temática. 

É importante que os interessados entrem em contato, o mais rápido possível, com a 

equipe da Pró-reitoria, por intermédio do e-mail assessoria@sr2.uerj.br  (informar 

em ASSUNTO: FINEP MATERIAIS AVANÇADOS),   manifestando interesse e 
discriminando a Linha Temática pretendida. 

A PR2 receberá apenas as propostas que até o dia 22 de novembro do 

corrente, impreterivelmente, apresentem o formulário FAP/PR2 (em anexo) 

corretamente preenchido e informando a Linha Temática na qual o subprojeto está 

inserido. Informações importantes para a preparação da proposta constam dos 

Anexos listados na página da PR2: http://www.sr2.uerj.br/index.php/gestao-de-

projetos/editais-abertos - CHAMADA INTERNA PR2. 

 

As propostas recebidas serão analisadas por Comitê indicado pela Pró-reitoria, que 

poderá decidir, observados os requisitos da Chamada, por apresentar demanda em 
apenas uma Linha Temática; aquele que atenda completamente a esses requisitos. 

É estratégico apresentar apenas um projeto por Linha Temática, devendo o 

proponente procurar os demais pesquisadores atuantes na Linha para compor uma 
única proposta, que deve ter orçamento entre R$ 500 mil a 2 milhões. 

As propostas deverão explicitar atividades de pesquisa, desenvolvimento, 

engenharia e inovação (PD&I), programas e iniciativas exitosas das instituições 

partícipes, na Linha Temática escolhida. Como evidências, poderão ser elencados: 

patentes requeridas/depositadas, acordos de parceria, contratos de transferência 

de tecnologia e de licenciamento; contratos de cessão; e, contratos de prestação 

de serviços, dentre outros, celebrados nos últimos 5 anos (exceto os protegidos 
por termos de sigilo e/ou confidencialidade). 

É desejável a articulação com empresas brasileiras, de porte e maturidade de 

mercado, inclusive startups de base tecnológica, do ecossistema de negócios em 

PDI associadas às tecnologias aplicadas em Materiais Avançados e Minerais 

Estratégicos a serem desenvolvidas, visando o lançamento dos novos produtos no 

mercado nacional e internacional. 
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AS INFORMAÇÕES ABAIXO NÃO EXCLUEM A NECESSIDADE DA LEITURA 

INTEGRAL DO EDITAL, QUE DEVE SER LIDO COMPLETAMENTE, ASSIM COMO 
OS DEVIDOS ANEXOS. 

Destacamos alguns dos objetivos da Chamada:  

 

 Apoiar, com recursos não reembolsáveis, projetos de PD&I que visem 

escalonar ou dar continuidade a pesquisas na área de materiais 

avançados e de minerais estratégicos para inovação tecnológica, de 

maneira a incentivar a pesquisa aplicada, a interação entre 

Universidades e empresas brasileiras. 

 Estimular um ambiente de colaboração entre a indústria, a academia, 

empresas, governos e sociedade (quíntupla hélice), visando o 

desenvolvimento nacional. 

 

Destacamos, ainda, os principais critérios que serão considerados na avaliação 

das propostas apresentadas, em conformidade com a Chamada: 

 

1. Resultados e impactos potenciais das novas tecnologias e produtos a serem 

desenvolvidos na proposta (ITEM Erro! Indicador não definido. e Erro! 
Indicador não definido.); 

2. Histórico de parcerias institucionais e/ou com empresas, relacionadas à 

Linha Temática da proposta (conforme ITEM Erro! Indicador não 
definido.); 

3. Perspectivas de transferência e incorporação dos resultados da proposta 

para a(s) instituições executoras / co-executora(s), para o setor econômico 

e para a sociedade, incluindo parcerias a serem estruturadas com empresas 
a partir da execução da proposta (ITENS 5.6 e 5.7) ; 

4. Adequação e relevância da proposta quanto aos objetivos estabelecidos no 

ITEM Erro! Indicador não definido. e às Linhas Temáticas estabelecidas no 

ITEM Erro! Indicador não definido. da Chamada Pública; 

5. Qualificação da(s) equipe(s) executora e co-executora(s) quanto à sua 

expertise na P&D relacionada à Linha Temática da proposta (ITENS 5.4, 

Erro! Indicador não definido., Erro! Indicador não definido. e Erro! 
Indicador não definido.); 

6. Coerência das metodologias e procedimentos a serem adotados para 

execução da proposta, adequação do orçamento, do prazo e do cronograma 
de atividades previstas na proposta (ITEM Erro! Indicador não definido.); 

Enfatizamos a importância de lerem atentamente o edital e as instruções e demais 
documentos exigidos pela FINEP. A documentação é complexa e detalhada.  

A documentação exigida pela FINEP e os dados que devem ser apresentados na 

proposta são densos e devem ser bem observados quanto a possibilidade de 

cumprimento. Informações adicionais podem ser obtidas no site da 
FINEP http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/655 
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Documentos Necessários para Avaliação dos Itens de Orçamento 

 

1) O descritivo da manutenção de cada equipamento deverá conter as seguintes 
informações: 

a) Discriminação dos serviços a serem executados; 

b) Relação das peças a serem eventualmente substituídas; 
c) Prazo de assistência técnica gratuita, após a execução do serviço. 

2) É obrigatória a apresentação de proposta técnica e orçamentária para os 
serviços de capacitação e manutenção de equipamentos. 

3) A documentação referente à aquisição de equipamentos e material permanente, 

de material de consumo, e contratação de serviços de terceiros, deverá atender 
aos seguintes requisitos: 

a) Para itens nacionais com valor total igual ou superior a R$100.000,00 

(cem mil reais): apresentação de orçamento; 
b) Para todos os itens importados: apresentação de proforma. 

4) Os valores referentes aos itens importados será em Real e o valor da conversão 

já está prevista no formulário Excel, conforme taxa de câmbio determinada 

pela FINEP. 

5) Para as pequenas reformas e adaptações deverá ser apresentado Projeto 

Resumido, conforme orientações disponíveis na Área para Clientes do sítio da 

Finep (http://www.finep.gov.br/area-para-clientes-externo/formularios-e-
manuais). 

 

Uerj, em 04 de novembro de 2020. 

Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa 

Coordenadoria de Gestão de Projetos Institucionais 

 

ANEXOS: 

1. CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL MATERIAIS 

AVANÇADOS E MINERAIS ESTRATÉGICOS 2020; 

2. CHAMADA INTERNA PR2 

3. FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS – FAP-PR2 

4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E EQUIPE 


