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CONVITE Nº 001/2022 – PRPPG/SPIn/UFPR 

LABORATÓRIOS ABERTOS DE PROTOTIPAGEM E ESPAÇOS COMPARTILHADOS – 

FINEP/UFPR 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e a Superintendência de 
Parcerias e Inovação da Universidade Federal do Paraná (UFPR), tornam público que está 
aberta a manifestação de propostas para apoio financeiro para a proposta de Projeto 
Institucional no âmbito da CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/CT-VERDE AMARELO 
– LABORATÓRIOS ABERTOS DE PROTOTIPAGEM E ESPAÇOS COMPARTILHADOS – 
01/2022. 

 

1 OBJETIVO 
 

1.1 Selecionar propostas para concessão de recursos financeiros não 

reembolsáveis destinados a Laboratórios Abertos de Prototipagem como forma de incentivar 

o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre empresas 

e ICTs, bem como promover o desenvolvimento de ecossistemas de inovação e da sociedade 

do conhecimento. 

 

1.2 Objetiva-se alcançar e reforçar a estruturação e a consolidação dos Sistemas 

Estaduais de Inovação em consonância com as estratégias do Sistema Nacional de 

Inovação. Além disso, possibilitar criar um ambiente favorável à inovação e ao 

empreendedorismo no ambiente acadêmico, propiciando os meios físicos para o 

desenvolvimento de projetos inovadores. Os laboratórios de prototipagem deverão também 

estar abertos para o uso por micro e pequenas empresas inovadoras, seguindo regras de 

utilização a serem estabelecidas pelas ICTs. 

 

2 ELEGIBILIDADE 
 

2.1 Poderão compor a proposta de Projeto Institucional, a ser submetido a FINEP, 

até 02 (duas) propostas. Cada docente poderá participar e/ou submeter apenas uma 

proposta no âmbito deste convite. 

 

2.2 Poderão participar como intervenientes, as seguintes instituições: 

• órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta de qualquer 
esfera de governo; 

• Empresas e entidade privada sem fins lucrativos; 

• Agências de Fomento. 
 

2.3 Serão avaliadas solicitações para concessão de apoio financeiro à 

implantação, em espaços já existentes, através da adaptação, ou modernização de 

laboratórios de prototipagem, seja através de aquisição de equipamentos ou pequenas 

adaptações de instalação estritamente ligadas a estes equipamentos. As atividades podem 

envolver os seguintes aspectos:    

 

• implantação ou adaptação, em espaços já existentes, de novos laboratórios 
em ICTs que não possuam esse tipo de instalação, por meio de compra de 
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equipamentos, insumos, obras, contratação de pessoas ou outras ações 
atreladas às rubricas passíveis de apoio;  

• modernização ou ampliação dos laboratórios de prototipagem existentes tanto 
via adaptações de espaço físico como a instalação de equipamentos e 
adequação de espaços de trabalho compartilhado. 

 
3 ITENS FINANCIÁVEIS E NÃO FINANCIÁVEIS 

 
3.1 Despesas Correntes: 

 
a) Pagamento de pessoal; 
b) Material de consumo; 
c) Diárias; 
d) Passagens; 
e) Serviços de terceiros (pessoa física e jurídica). 

 
3.2 Despesas de Capital: 

 
a) Obras e instalações, quando justificadas de maneira clara e que 

não seja objeto único do pleito; 
b) Material permanente e equipamentos; 
c) Obras de adaptações na estrutura predial (instalações elétricas, 

hidráulicas, de comunicação); 
 

3.3 Despesas Operacionais e Administrativas: O projeto poderá solicitar a 
cobertura de despesas operacionais e administrativas, de caráter indivisível, 
respaldadas na Lei de Inovação, até o limite de 5% do valor dos recursos federais 
solicitados. 

 
3.4 Itens Não Financiáveis: Não serão apoiadas despesas com bolsas de pesquisa, 

pavimentação de ruas, redes pluviais e de esgoto, iluminação de ruas, 
consultorias para estudos de viabilidade e estudos de potencialidades regionais, 
gastos com projetos de desenvolvimento básico do Laboratório Aberto de 
Prototipagem, entre outras despesas de pré-investimento. 

 

4 CARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTAS 
 
4.1 O valor solicitado à Finep para cada proposta deverá ser de no mínimo R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) e o valor máximo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).  
 
4.2 O proponente / executor e os intervenientes devem apresentar uma contrapartida 

financeira de pelo menos 25% (vinte e cinco) do valor solicitado à Finep. 
 
4.3 As instituições beneficiadas deverão assumir compromisso de disponibilizar a 

infraestrutura do Laboratório de Prototipagem para o setor privado, principalmente para 
potenciais empreendedores, startups, micro e pequenas empresas. As formas e regramentos 
dessa utilização serão definidas pela própria instituição. 

 
4.4 A proposta deverá ser apresentada pelo coordenador da proposta conforme 

Formulário Anexo I a este Convite. 
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4.5 O responsável pela proposta deverá abrir processo no SEI do tipo “PRPPG: 

Solicitação de Recurso para Pesquisa” com a Especificação: “LABORATÓRIOS ABERTOS 
DE PROTOTIPAGEM E ESPAÇOS COMPARTILHADOS” e anexar o(s) seguinte(s) 
documento(s): 

i. Formulário Anexo I em modelo PDF autenticado eletronicamente; 
ii. Comprovante da contrapartida mínima exigida no Edital, 

 

4.6 Os processos deverão ser tramitados para a Coordenadoria de Pesquisa 
Científica e Desenvolvimento Tecnológico (UFPR/R/PRPPG/PESQUISA) respeitando o 
cronograma deste convite. 

 
4.7 O solicitante fica ciente que, caso tenha sua proposta selecionada para compor 

o projeto institucional a ser submetido no âmbito da CHAMADA PÚBLICA 
MCTI/FINEP/FNDCT/CT-VERDE AMARELO – LABORATÓRIOS ABERTOS DE 
PROTOTIPAGEM E ESPAÇOS COMPARTILHADOS – 01/2022, deverá realizar o 
preenchimento do Formulário de Apresentação de Propostas da FINEP, bem como providenciar 
as demais informações e documentações solicitadas no âmbito da Chamada até o prazo de 
submissão da FINEP,  conforme cronograma informado neste convite. 

 

5 CRITÉRIOS DE ANÁLISE 
 

5.1 As propostas serão avaliadas por Comissão indicada pela Coordenadoria de 
Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico e pela Superintendência de Parcerias e 
Inovação de acordo com os critérios estabelecidos na CHAMADA PÚBLICA 
MCTI/FINEP/FNDCT/CT-VERDE AMARELO – LABORATÓRIOS  ABERTOS DE 
PROTOTIPAGEM E ESPAÇOS COMPARTILHADOS – 01/2022: 
 

Critérios Notas Pesos 
1 - Área temática selecionada e contribuição para o desenvolvimento 
local e vinculação ao plano de inovação local e regional 

1-5 5 

2 - Capacidade de utilização multiusuária e serviços técnicos colocados 
à disposição para suporte às empresas 

1-5 5 

3 - Capacidade de geração de receitas e atração de investidores que 
assegurem a perenidade da existência do laboratório aberto de 
prototipagem 

1-5 5 

4 - Adequação, do orçamento  1-5 3 
5 - Estágio atual de desenvolvimento do laboratório aberto de 
prototipagem, infraestrutura disponível, competência tecnológica e em 
inovação 

1-5 4 

6 - Parcerias institucionais 1-5 4 
 

6 CRONOGRAMA 
 

Descrição Prazos 

1 Divulgação do Convite 08/04/2022 

2 Prazo máximo para manifestação de interesse e 
envio da documentação solicitada neste Convite. 

30/04/2022 
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3 Divulgação das propostas selecionadas para serem 
submetidas a FINEP. 

13/05/2022 

4 Envio eletrônico da proposta para a FINEP. Até 20/06/2022 

 
7 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

 
7.1 O prazo máximo de execução das propostas deverá ser de 60 (sessenta) meses, 

prorrogáveis à critério da Finep. 
 

8 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação em conjunto com a Superintendência de Parcerias e Inovação.. 

 
8.2 Outras informações sobre a Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT/CT-VERDE 

AMARELO – Laboratórios abertos de prototipagem e espaços compartilhados – 01/2022, 
podem ser consultadas em http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/675. 

 
8.3 Dúvidas a respeito do conteúdo deste convite deverão ser dirigidas para os 

endereços eletrônicos: prppgpesquisa@gmail.com e portfolio@ufpr.br. 
 
8.4 O presente Convite entrará em vigor na data de sua publicação no Portal 

Institucional da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da Superintendência de Parcerias 
e Inovação da UFPR. 

 
 

Curitiba, 08 de abril de 2022. 
 
 
 

 
Prof. Ana Sofia C. M. D’Oliveira 

Coordenadora de Pesquisa/PRPPG 
 
 
 

Prof. Francisco de Assis Mendonça 
Pró-Reitor/PRPPG 

Prof. Helton José Alves 
Superintendente/SPIn 
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