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CONVITE 02/2018 - PRPPG/UFPR 
 

ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DA CHAMADA PÚBLICA 
MCTIC/FINEP/CT-INFRA 04/2018 - TEMÁTICA 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) torna público que até o dia 02 de agosto de 2018 está aberta a manifestação de 
demanda por apoio financeiro a subprojetos, para compor a proposta de Projeto Institucional de 
Infraestrutura para Pesquisa Científica e Tecnológica no âmbito da Chamada Pública 
MCTIC/FINEP/CT-INFRA 04/2018 - Temática, nas LINHAS:  

 
LINHA 1: BIOTECNOLOGIA, visando reforçar e consolidar a manutenção e modernização 

da infraestrutura de laboratórios de pesquisa básica e aplicada, em áreas como, mas não se 
limitando a: 

(a) Genômica, Transcriptômica, Proteômica e Bioinformática. Tecnologias de Manipulação 
e Edição de Genomas; 

(b) Engenharia Tecidual; 
(c) Biotecnologia Aplicada à área Agrícola; 
(d) Biotecnologia Aplicada à Saúde Humana e Animal: vacinas, kits diagnósticos, 

Biofármacos; 
(e) Biotecnologia Aplicada ao aproveitamento da Biodiversidade brasileira, incluindo a 

Marinha. 
O valor máximo do Subprojeto Institucional para a Linha 1 é de R$ 1,5 milhão (um milhão e 

quinhentos mil reais). 
 
LINHA 2: CIÊNCIAS BIOMÉDICAS E SAÚDE, visando reforçar e consolidar a 

manutenção e modernização da infraestrutura de laboratórios de pesquisa básica, aplicada e 
translacional, em áreas como, mas não se limitando a: 

(a) Doenças Emergentes, Re-emergentes e Negligenciadas; 
(b) Doenças Cardiovasculares e Metabólicas; 
(c) Doenças Neurodegenerativas; 
(d) Câncer, especialmente os mais frequentes ou de frequência crescente no Brasil 
O valor máximo do Subprojeto Institucional para a Linha 2 é de R$ 1,5 milhão (um milhão e 

quinhentos mil reais). 
 
LINHA 3: ENGENHARIAS, visando reforçar e consolidar a manutenção e modernização 

da infraestrutura de laboratórios de pesquisa básica e aplicada, em áreas como, mas não se 
limitando a: 

(a) Manufatura Avançada (Indústria 4.0); 
(b) Energia Renovável; 
(c) Engenharia Ambiental; 
(d) Engenharia de Materiais; 
(e) Engenharia Biomédica. 
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O valor máximo do Subprojeto Institucional para a Linha 3 é de R$ 1,5 milhão (um milhão e 
quinhentos mil reais). 

 
LINHA 4: CIÊNCIAS SOCIAIS, visando selecionar propostas para apoio financeiro à 

execução de projetos visando a implantação e modernização de laboratórios para pesquisa e pós-
graduação nas áreas de Ciências Humanas e Sociais, via aquisição, instalação de equipamentos 
e pequenas obras de adequação de instalações físicas, elétricas e hidráulicas, a fim de gerar 
conhecimento e auxiliar na busca de soluções e na formulação de políticas públicas, em áreas 
como, mas não se limitando a: 

(a) Violência urbana e rural; 
(b) Novas relações de trabalho; 
(c) Desigualdades sociais; 
(d) Melhoria da qualidade da educação básica;  
(e) Envelhecimento e qualidade de vida;  
(f) Outras propostas inovadoras e plenamente justificadas. 
O valor máximo do Subprojeto Institucional para a Linha 4 é de R$ 1,0 milhão (um milhão de 

reais). 
 
LINHA 5: NANOTECNOLOGIA, visando reforçar e consolidar a manutenção e 

modernização da infraestrutura dos Laboratórios de Nanotecnologia do país com vistas a preencher lacunas 
existentes para consolidação, em áreas como, mas não se limitando a: 

(a) Infraestrutura de Nanofabricação: montagem de infraestrutura para nanofabricação de 
médio porte voltada à manufatura de nanodispositivos, nanosensores e nanosistemas, 
de caráter multiusuário. Valor máximo do Subprojeto Institucional é de R$ 8,0 milhões 
(oito milhões de reais); 

(b) Bionanomateriais funcionais voltados à produção, processamento e caracterização de 
nanomateriais produzidos a partir de biomassa vegetal em escala laboratorial e piloto, 
apoiando soluções tecnológicas para empresas do setor. Valor máximo do Subprojeto 
Institucional é de R$ 3,0 milhões (três milhões de reais); 

(c) Nanomedicina. Valor máximo do Subprojeto Institucional é de R$ 3,5 milhões (três 
milhões e quinhentos mil reais); 

(d) Nanotoxicologia. Valor máximo do Subprojeto Institucional é de R$ 1,0 milhão (um 
milhão de reais); 

(e) Outras propostas inovadoras e plenamente justificadas. Valor máximo do Subprojeto 
Institucional é de R$ 1,0 milhão (um milhão de reais). 

 

O detalhamento da Chamada Pública MCTIC/FINEP/CT-INFRA 04/2018 - Temática pode ser 
obtido em: http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/623. 

 

1. OBJETIVOS 
1.1 Identificar as demandas para compor a proposta de Projeto Institucional a ser submetida 

no âmbito da Chamada Pública MCTIC/FINEP/CT-INFRA 04/2018 - Temática. 

1.1.1 Definir o Tema que será contemplado em cada LINHA para a proposta de Projeto 
Institucional (em cada LINHA somente poderá haver a opção por um Tema). 
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1.2 Formar grupo de trabalho para a elaboração da proposta de Projeto Institucional, em 
conformidade com as regras e formulário eletrônico próprio da Chamada FINEP. 

 

2. DESPESAS APOIÁVEIS 
Poderão ser apoiadas as despesas abaixo, devendo essas estar diretamente relacionadas 

à modernização e à manutenção da infraestrutura prevista em cada Subprojeto: 

a. Despesas Correntes: 

• Material de consumo, diretamente relacionado à manutenção dos equipamentos; 

• Despesas acessórias de importação; 

• Serviços de terceiros (pessoa física ou jurídica), diretamente relacionados com a 
manutenção dos equipamentos e pequenas adaptações de instalação do(s) 
laboratório(s) existente(s). 

b. Despesas de Capital: 

• Pequenas adaptações de instalação do(s) laboratório(s) existente(s); 

• Equipamentos e material permanente e/ou peças de reposição necessárias à 
manutenção dos equipamentos. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 
3.1 Ser professor efetivo em exercício na UFPR. 

3.2 Possuir trabalho ou experiência para contribuir na(s) linha(s) temáticas acima listadas 
conforme descrição na Chamada Pública da FINEP. 

3.3 Apresentar o Formulário de Manifestação de Demanda no prazo estabelecido neste 
Convite. 

 

4. DOS CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DO TEMA DE CADA LINHA 
4.1 O Projeto Institucional está limitado a apresentação de até 5 (cinco) subprojetos no 

total, sendo 1 (um) por linha temática. Assim, as demandas apresentadas serão agrupadas por 
LINHA Temática (Biotecnologia, Ciências Biomédicas, Engenharias, Ciências Sociais e 
Nanotecnologia) para a elaboração de 1 (um) subprojeto para cada LINHA do Projeto Institucional, 
contemplando um único Tema e respeitando o valor máximo para o subprojeto, conforme 
disposições da Chamada Pública FINEP. 

4.2 No caso de inviabilidade de agrupamento das demandas em virtude de divergência de 
Temas, a definição do Tema a ser contemplado em cada LINHA levará em consideração os 
seguintes critérios, a serem analisados nas propostas apresentadas no âmbito do presente 
Convite, de modo a refletir a consolidação das linhas de pesquisa, a excelência dos grupos 
envolvidos, o caráter multiusuário da infraestrutura e a integração de áreas: 

 

Critérios 
01 - Aderência da proposta ao objetivo e linha estabelecida na Chamada Pública FINEP. 
02 - Qualidade da equipe científica usuária da infraestrutura de pesquisa a ser beneficiada. 
03 - Utilização multiusuária da infraestrutura de pesquisa proposta. 
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04 - Qualidade da proposta científica apresentada, de acordo com a linha de pesquisa 
pretendida. 
05 - Resultados e Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-
graduação associadas à infraestrutura de pesquisa objeto da proposta. 
06 - Adequação do orçamento apresentado aos objetivos do subprojeto. 

 

4.3 Não serão aceites propostas com sobreposição a demandas submetidas a outros 
editais internos a UFPR e editais FINEP. 

 

5. DA MANIFESTAÇÃO DE DEMANDA 

5.1 A demanda deverá ser apresentada à Coordenadoria de Pesquisa da PRPPG através 
do preenchimento e envio do Formulário específico (disponível no site da PRPPG) para o e-mail 
prppgpesquisa@gmail.com, até o dia 02/08/2018. 

5.2 Os manifestantes de demandas ficam cientes de que participarão de grupo de trabalho 
para a sistematização do conteúdo da Proposta de Projeto Institucional e da documentação 
necessária para a entrega no prazo estipulado (formulário padrão – FAP, orçamentos, proformas, 
currículos e etc.), em consonância com a Chamada Pública da FINEP. 

5.3 A proposta de Projeto Institucional será elaborada com o apoio e interveniência da 
FUNPAR, que participa desde já na orientação e articulação institucional necessária em apoio à 
Reitoria e Coordenadoria de Pesquisa da PRPPG. 

5.4 Será definido, em acordo com a Coordenadoria de Pesquisa da PRPPG e a FUNPAR, 
um cronograma de execução das atividades do grupo de trabalho para o cumprimento do prazo 
estabelecido pela Chamada Pública da FINEP para o envio da Proposta de Projeto Institucional. 

 

6. DO CRONOGRAMA 

Descrição Prazo 
1 Divulgação do Convite 19/07/2018 
2 Inscrição/manifestação das demandas e entrega de documentos Até 02/08/2018 
3 Divulgação das propostas aderentes à Chamada Até 06/08/2018 
4 Elaboração da proposta de Projeto Institucional Até 15/08/2018 
5 Entrega na FUNPAR da proposta de Projeto Institucional 16/08/2018 
6 Envio eletrônico da proposta para a FINEP 17/08/2018 
7 Envio de documentação impressa pelo Correio 20/08/2018 

 
O cronograma apresentado foi determinado pelos prazos impostos na Chamada da FINEP. 
 

 
Curitiba, 19 de julho de 2018. 

 
 
 

 
Prof. Ana Sofia C. M. D’Oliveira 

Coordenadoria de Pesquisa/PRPPG 
Prof. Francisco de Assis Mendonça 

Pró-Reitor/PRPP
 


