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CARTA-CONVITE 001/2023 
 
 

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/CT-VERDE AMARELO 
 

SELEÇÃO DE PROJETOS PARA COMPOR AS PROPOSTAS INSTITUCIONAIS DA UFSM 
 
 

A PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA (PRPGP), a PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO E 
EMPREENDEDORIMO (PROINOVA) e a PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PRE) tornam público a presente Carta-
Convite referente à CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/CT-VERDE AMARELO (PROGRAMA 
PRAÇAS DA CIÊNCIA EM MUSEUS E CENTROS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESPAÇOS CIENTÍFICOS 
CULTURAIS – 01/2022), 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/711 
 
Edital: http://www.finep.gov.br/images/chamadas-
publicas/2022/01_12_2022_Edital_da_Chamada_Publica_Pracas_da_Ciencia.pdf 
 
Havendo interesse em participar, em resposta a essa Carta-Convite, os interessados devem seguir e obedecer às seguintes 
disposições: 
 
1. Cronograma desta Carta-Convite: 
 

Atividades Datas 

Lançamento da Carta-convite 19/01/2023 

Data limite para submissão das Minutas (Anexos I e II) Até 27/02/2023 

Resultado preliminar da(s) Minuta(s) selecionada(s) Até 01/03/2023 

Pedidos de reconsideração (via e-mail: agittec@ufsm.br) De 02/02/2023 à 03/03/2023 

Resultado final da Minuta selecionada e determinação das proposições/disposições 
pela PRPGP/PROINOVA/PRE 

Até 06/03/2023 

Envio pelo(a) Coordenador(a) do subprojeto da 1a versão completa do projeto, 
conforme formulário FAP da FINEP (via e-mail: agittec@ufsm.br) 

Até 20/03/2023 

Qualificação do subprojeto selecionado – trabalho conjunto PRPGP/PROINOVA/PRE 
e Coordenador(a)/Equipe do projeto 

De 20/03/2023 à 30/03/2023 

Data limite para submissão das propostas à FINEP (pelo(a) Coordenador(a) do projeto) Até 30/03/2023 

 
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 – PROGRAMA PRAÇAS DA 
CIÊNCIA’. 
 
3. Características da Minuta: 
A Minuta da proposta (em formato .pdf) deve conter as informações apresentadas no Anexo I e Anexo II. 
 
4. Critérios de Avaliação: 
A avaliação das minutas será realizada de acordo com os itens 3.6 (Características Técnicas das Propostas) e 8.2 (Processo 
de Análise do Mérito) constantes na CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/CT-VERDE AMARELO 
(PROGRAMA PRAÇAS DA CIÊNCIA EM MUSEUS E CENTROS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESPAÇOS 
CIENTÍFICOS CULTURAIS – 01/2022). 
 
4. Considerações importantes: 



i- 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. 
 
ii- Serão selecionadas, no âmbito desta Carta-convite, até 2 propostas, conforme prevê a referida Chamada Pública. 
 
iii- É dever de cada grupo candidato analisar a Chamada Pública e certificar-se de que atende a todos os requisitos e condições 
necessárias para submissão. 
 
iv- Cada proposta deverá contemplar a cobertura de despesas operacionais e administrativas no percentual de 5% do valor 
dos recursos solicitados à Finep. 
 
v- A(s) proposta(s) selecionada(s) deverá(ão) comprovar, quando do envio final à plataforma FINEP, a cooperação da ICT 
com autoridades municipais visando a divulgação do espaço a ser implantado, ações de divulgação e programas de difusão 
da ciência em parceria com escolas, garantindo a gratuidade do acesso e ao conteúdo pedagógico. 
 
vi- A comprovação formal, quando do envio do projeto à plataforma FINEP, de participação de uma instituição privada 
que se responsabilize pela cobertura dos custos de manutenção do espaço a ser implantado pelo período de 5 anos, 
dará direito a 1 (um) ponto de bonificação na nota final (conforme item 8.2.8 da Chamada Pública). 
 
vii- O valor solicitado por proposta deve enquadrar-se entre o mínimo de R$ 200 mil e máximo de R$ 300 mil. A proposta 
deverá indicar o compromisso de aporte de recursos economicamente mensuráveis no projeto de pelo menos 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor solicitado à Finep. 
 
viii- A escolha da Fundação de Apoio que fará a gestão administrativa e financeira do projeto é de escolha do(a) 
Coordenador(a) da proposta (com a ressalva de que a FUNDEP não realiza/executa projetos que contemple rubrica de 
"obras"). 
 
ix- A submissão do(s) projeto(s) à plataforma da FINEP (após avaliação da PROINOVA/PRPGP/PRE, conforme 
cronograma da Carta convite), é realizada pelo(a) Coordenador(a) da proposta (mediante CPF e senha pessoal). 
 
Santa Maria, 20/01/2023 
 
 
Profa. Dra Cristina Wayne Nogueira 
Pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa (PRPGP) 
 
Prof. Dr. Daniel Pinheiro Bernardon 
Pró-reitor de Inovação e Empreendedorismo (PROINOVA) 
 
Prof. Dr. Flavi Ferreira Lisboa Filho 
Pró-reitor de Extensão (PRE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ANEXO I – Modelo para preenchimento das informações da proposta 

 
 - Campos para descrição/preenchimento da Proposta 
Título do projeto  
Coordenador(a)  
Dados de contato do(a) Coordenador(a) Número telefone celular, e-mail. 
Programas de pós-graduação da UFSM 
envolvidos na proposta 

Listar os PPGs. 

ICTs envolvidas na proposta, além da 
UFSM (se houver) 

Listar as ICTs. 

Entidades públicas e/ou privadas 
envolvidas na proposta 

Listar as entidades. 

Contribuição da proposta para a 
difusão da ciência e sua aplicação  
para população em geral, indicando o 
mérito, a originalidade e a relevância do 
projeto para o desenvolvimento 
científico, tecnológico, cultural e de 
inovação para o país 

Descrever sucintamente a área temática escolhida, sua vinculação com as comunidades locais, a originalidade da 
proposta para a difusão da ciência, o envolvimento pretendido para as crianças, bem como a sua vinculação para a 
busca de uma mentalidade empreendedora inovadora (conforme Anexo 5 da Chamada Pública) 

Plano de sustentabilidade do projeto 
(plano de manutenção, conservação e de 
marketing) 

Descrever sucintamente o plano de manutenção e conservação do espaço, plano de comunicação e marketing que permita 
difundir agendas de programações, ações e divulgação do espaço (conforme Anexo 5 da Chamada Pública). 

Alcance da população a ser beneficiada 

Definir sucintamente quais serão as populações beneficiadas, conteúdos programáticos orientados por extratos da 
população, integração com os diversos níveis de ensino (fundamental, médio e até superior) tanto público como privado, 
política de acesso ao espaço, treinamentos e capacitações a serem disponibilizadas, agenda cultural (conforme Anexo 5 da 
Chamada Pública). 

Parcerias e Articulações Institucionais 
das ICTs executoras 

Listar as possíveis parcerias a serem firmadas com órgãos públicos e/ou entidades privadas para a realização do projeto 
(que permitam o contínuo aprimoramento do espaço público, sua manutenção, construção e preservação de conteúdos, 
experimentos e acesso a novas fontes de informação e conhecimento que enriqueçam a praça da ciência em questão) 
(conforme Anexo 5 da Chamada Pública). 

Consistência da proposta 

Em relação à equipe executora/infraestrutura, descreva sucintamente: 
a) a experiência da equipe na linha temática do projeto; 
b) a infraestrutura existente para a realização do projeto; 
c) a qualificação da equipe envolvida no projeto. 

 
Em relação à metodologia/orçamento, descreva sucintamente: 

a) a metodologia a ser utilizada e as metas a serem alcançadas; 
b) resumo do orçamento a ser solicitado, relacionando-o à metodologia e às metas estabelecidas; 
c) prazos envolvidos e factibilidade com as atividades propostas. 

Resultados e impactos esperados Descrever quais resultados e impactos mais relevantes o projeto pretende alcançar, ao final de sua implementação 
Valor total estimado (em R$) a ser 
solicitado na proposta 

(Entre R$ 200.000,00 e R$ 300.000,00) 

Existe previsão de parceria 
(formalizada) com instituição privada 
para manutenção do espaço a ser 
implantado? 

Resposta: Sim ou Não (Se sim, nome da Instituição) 

 
  



 
ANEXO II – Informações da equipe/grupo candidato que comporá o projeto 

 
Nome do pesquisador 
(função no subprojeto) 

Nível no CNPq 
(bolsa PQ ou DT) 

IES, Instituto, etc 
(UFSM ou externo) 

PPG de origem e respectivo 
conceito CAPES 

Link do CV Lattes ou 
similar 

Nome ... Coordenador(a)     
Nome... Participante     
...     
...     
...     
     
     
     
     
     

 


