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CARTA-CONVITE 05/2022

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT – DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES EM REDES 5G
PRIVADAS

SELEÇÃO DE PROJETO PARA PROPOSTA INSTITUCIONAL 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/FNDCT – Desenvolvimento de Aplicações em Redes 5G Privadas, com o objetivo de reunir
minuta/grupos de pesquisadores interessados em compor a proposta institucional 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/695

Edital: http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2022/22-07-2022_Edital_rerratificado.pdf

Havendo interesse em participar, em resposta a esta Carta-Convite, os interessados deverão seguir e obedecer às seguintes
disposições:

1. Cronograma desta 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 8 do Edital FINEP)

De 09/08/2022 à 11/08/2022

Divulgação da Minuta selecionada, incluindo proposições e instruções da
PRPGP e AGITTEC Até 12/08/2022

Envio da Proposta completa à AGITTEC/PRPGP, de acordo com a
Chamada Pública FINEP, pelo selecionado Até 22/08/2022

Qualificação das Propostas selecionadas A partir de 23/08/2022
Data limite para submissão das propostas à FINEP Até 29/08/2022

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 – DESENVOLVIMENTO DE
APLICAÇÕES EM REDES 5G PRIVADAS

3. Características da Minuta:
A Minuta da proposta (em formato .pdf) deve conter as seguintes informações:
i. Título da proposta
ii. Linha temática (e o subtema) na qual o projeto 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 do produto, processo ou serviço inovador a ser realizado com os recursos (em até 5 linhas)
vii. Indicação das características da Tecnologia 5G aderentes aos desenvolvimentos previstos no projeto, conforme item

2.2 do edital (em até 5 linhas)
viii. Descrição das aplicações que serão desenvolvidas (plataformas e/ou softwares ou sistemas computacionais), seu grau

de inovação e risco tecnológico associado (em até 10 linhas)
ix. Descrição de como a solução proposta atende aos objetivos da Seleção Pública, da linha temática indicada, da aderência

às características da tecnologia 5G (em até 5 linhas)

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/695
http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2022/22-07-2022_Edital_rerratificado.pdf
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x. Descrição dos impactos esperados para a sociedade (em até 5 linhas)

4. Considerações finais
Somente as Minutas submetidas conforme consignado nesta Carta-Convite estarão aptas a concorrerem como proposta
institucional da UFSM.

Será selecionada, no âmbito desta Carta-convite, até 1 proposta – apta a concorrer na Chamada Pública objeto desta
divulgação.

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.

As ICTs públicas federais apenas poderão participar dos projetos na qualidade de executoras. Nesse caso, a convenente
deverá ser uma fundação de apoio ou uma ICT privada, em razão da incompatibilidade da legislação de inovação.

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

O prazo máximo de execução do projeto deverá ser de 24 (vinte e quatro) meses.
O valor solicitado por proposta deve enquadrar-se entre o mínimo de R$ 1,5 milhões de reais e máximo de R$ 5 milhões
de reais.

Santa Maria, 25-07-2022.
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