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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

CARTA-CONVITE 04/2022

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-HIDRO 2022

SELEÇÃO DE PROJETOS PARA COMPOR AS PROPOSTAS INSTITUCIONAIS DA UFSM

A PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA (PRPGP) e a AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (AGITTEC) tornam público a presente Carta-Convite referente à CHAMADA
PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-HIDRO (de Apoio a Projetos de Pesquisa Científica e Tecnológica e de Inovação que
visem a Racionalização dos Usos da Água e a Gestão e o Monitoramento dos Recursos Hídricos), com o objetivo de
reunir minutas/grupos de pesquisadores interessados em compor as propostas institucionais da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM).

Cada interessado/grupo candidato poderá submeter APENAS 1 (UMA) MINUTA no âmbito desta Carta-Convite.

Os interessados devem acessar a Chamada Pública nos links abaixo e analisar seus termos, condições e requisitos para
submissão de proposta.

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/698

Edital: http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2022/15_07_2022_HIDRO_Edital_CT-HIDRO_2022.pdf

Havendo interesse em participar, em resposta a essa Carta-Convite, os interessados devem seguir e obedecer as seguintes
disposições:

1. Cronograma dessa Carta-Convite:

Atividades Datas
Data limite para envio da Minuta Até 08/08/2022
Análise das Minutas e definição de ações
(avaliação de acordo com o item 11 do Edital FINEP)

De 09/08/2022 à 11/08/2022

Divulgação das Minutas selecionadas, incluindo proposições e instruções
da PRPGP e AGITTEC Até 12/08/2022

Envio das Propostas completas à AGITTEC/PRPGP, de acordo com a
Chamada Pública FINEP, pelos selecionados Até 22/08/2022

Avaliação das Propostas De 23/08/2022 à 25/08/2022
Resultado Até 26/08/2022
Qualificação das Propostas selecionadas A partir de 29/08/2022
Data limite para submissão das propostas à FINEP Até 02/09/2022

2. Envio da Minuta:
A Minuta deve ser enviada para o e-mail agittec@ufsm.br.
Mencionar como assunto do e-mail: CARTA CONVITE - CHAMADA PÚBLICA FINEP – CT-HIDRO

3. Características da Minuta:
A Minuta da proposta (em formato .pdf) deve conter as seguintes informações:
i. Título da proposta
ii. Linha temática na qual deseja participar
iii. Nome do pesquisador-principal
iv. Dados de contato do pesquisador-principal: e-mail, telefone institucional e telefone celular
v. Informações dos membros da equipe, incluindo o pesquisador-principal: PPG de origem, temática de pesquisa (1-2

linhas), nível de PQ ou DT do CNPq
vi. Descrição dos objetivos a serem alcançados com o projeto (em até 5 linhas)
vii. Descrição dos resultados esperados (em até 5 linhas)
viii. Descrição das principais pesquisas já desenvolvidas em parceria com outras ICTs (se houver), no âmbito da linha

temática escolhida (em até 5 linhas)
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ix. Descrição das principais pesquisas já desenvolvidas em parceria com empresas privadas (se houver), no âmbito da
linha temática escolhida (em até 5 linhas)

x. Descrição das atividades de PD&I, programas e iniciativas exitosas já realizadas pelo grupo, na linha temática escolhida
(em até 5 linhas)

xi. Descrição da qualidade técnica e operacional da infraestrutura física existente para a execução da proposta (em até 5
linhas)

xii. Descrição da compatibilidade e adequação das equipes técnica e de apoio ao projeto e seus objetivos (em até 5 linhas)
xiii. Apresentação quanto às perspectivas de transferência e incorporação dos resultados esperados (em até 5 linhas)
xiv. Descrição da metodologia e procedimentos a serem adotados na execução da proposta (em até 5 linhas)
xv. Descrição do legado que ficará para a Instituição (ou Instituições) após a conclusão do projeto (em até 5 linhas)

4. Considerações finais
Somente as Minutas submetidas conforme consignado nesta Carta-Convite estarão aptas a concorrerem como um dos
projetos que irão compor as propostas institucionais da UFSM.

Serão selecionadas, no âmbito desta Carta-convite, até 2 propostas - sendo 1 (uma) em cada linha temática apresentada na
Chamada Pública.

É dever de cada grupo candidato analisar a Chamada Pública que deseja participar e certificar-se de que atende a todos os
requisitos e condições necessárias para submissão.

É desejável a participação de, pelo menos, uma Instituição Interveniente Cofinanciadora (neste caso, com aporte de
recurso financeiro, conforme percentuais definidos por porte da empresa, de acordo com tabela constante no item 7.4.1 da
Chamada).

Cada proposta poderá contemplar a cobertura de despesas operacionais e administrativas até o limite de 5% do valor dos
recursos solicitados à Finep.

As propostas poderão ser individuais ou organizadas em formato de Rede de Pesquisa, com a integração de até 3 (três)
ICTs.

O valor solicitado por proposta deve enquadrar-se entre o mínimo de R$ 750 mil reais e máximo de R$ 1,5 milhões de
reais.

Santa Maria, 25-07-2022.

Profa. Dra. Cristina Wayne Nogueira
Pró-Reitora de Pós-graduação e Pesquisa (PRPGP)

Universidade Federal de Santa Maria

Prof. Dr. Daniel Pinheiro Bernardon
Diretor da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (AGITTEC)

Universidade Federal de Santa Maria


