Prezados Professores Pesquisadores

A Finep lançou na segunda-feira, 4/4/2016, dois editais: o primeiro,
voltado para Centros Nacionais Multiusuários; o segundo, voltado para ICTs
(Institutos de Ciência e Tecnologia) do MCTI, totalizando R$ 390 milhões, pelo
período de 5 anos.
Também está aberta uma outra chamada pública MCTI/FINEP/FNDCT
01/2016 – Zika com um valor total de R$ 30 milhões.
Dentre os itens financiáveis nas duas primeiras chamadas, cuja liberação
de recursos, segundo a FINEP, está prevista para o segundo semestre de 2016,
será priorizada a compra de equipamentos MULTIUSUÁRIOS de médio e
grande porte, sendo possível também a contratação de técnicos que possam
ficar responsáveis por estes equipamentos (seja na modalidade CLT, seja na
modalidade de Bolsa CNPq/DT. Por isso, é muito importante que os projetos das
diversas áreas do conhecimento envolvam diferentes grupos e redes de
pesquisa, demonstrando assim o caráter MULTIUSUÁRIO de clientes internos e
externos.
Para mais informações ver edital Carta-Convite MCTI/FINEP/FNDCT
01/2016
–
Instituto
de
Pesquisa
do
MCTI,
no
endereço
http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2016/MCTI_CNEN_CARTA_CONVITE.pdf .
O edital sobre o Zica vírus irá financiar despesas correntes, de capital,
operacionais-administrativas
e
bolsas
(ver
detalhes
http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2016/MCTI-FinepFNDCT_01-2016-ZIKA.pdf)
Com objetivo de construirmos o calendário de elaboração dos projetos
(Multiusuários e Zika), assim como, estipular os critérios de seleção dos
subprojetos que serão apresentados no projeto institucional da UFF, convidamos
a todos para uma reunião que será realizada na próxima quinta-feira dia
14/04/2016 as 14:00 hs no auditório da Geociências. Neste encontro
pretendemos definir o cronograma e as etapas do processo interno de
elaboração e formatação dos sub-projetos, que deverão ser coordenados por um
pesquisador escolhido por seus pares, o qual ficará responsável pelos contatos
com a PROPPI. Teremos que ser muito eficientes e rápidos na construção deste
projeto para cumprirmos os cronogramas dos editais, bastante apertados:
Cronograma da Carta Convite MCTI/FINEP/FNDCT 01/2016 – Instituto
de Pesquisa do MCTI.
Data
04/04/2016
14/04/2016 a 30/04/2016
02/06/2016
25/07/2016

Ação
Lançamento da chamada
Envio eletrônico das propostas via FAP
Envio da documentação impressa
Resultado Final

Cronograma da chamada pública MCTI/FINEP/FNDCT 02/2016 – Zika
vírus.
Lançamento da Chamada Pública

24/03/2016
28/03/2016
28/04/2016

Disponibilização do Formulário (FAP)
Data final para envio eletrônico da proposta (*)
Data final para a entrega na FINEP/postagem da cópia
impressa
29/04/2016
Divulgação do Resultado Preliminar
30/05/2016
Divulgação do Resultado Final
20/06/2016
(*) O horário para envio da versão eletrônica na data limite para apresentação das
propostas se encerra às 18h (horário de Brasília).

Dada a premência do tempo, sugerimos como data para a entrega dos
subprojetos na PROPPI para a chamada dos Centros Nacionais Multiusuários o
dia 25/04/16. Já para a chamada do ZIKA vírus a data de entrega na PROPPI
será dia 20/04/16.
Todos os subprojetos deverão ser entregues respeitando a formatação e
os limites de caracteres definidos no manual do formulário FAP para cada
campo. Cópias impressas do manual serão disponibilizadas na PROPPI para os
coordenadores dos subprojetos. Durante a semana de 21 a 30 de abril, quando
estaremos preenchendo os formulários FAP da UFF na PROPPI o coordenador
do subprojeto ou um seu representante deverá estar disponível para dirimir
dúvidas que poderão ocorrer durante o preenchimento do formulário. A PROPPI
não se responsabilizará por cortes de textos e/ou itens orçamentários daqueles
que não comparecerem quando solicitados para fornecer esclarecimentos.

Contamos com a participação de todos
Atenciosamente,
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