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CHAMADA INTERNA PARA A SELEÇÃO DE SUBPROJETOS VISANDO A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

INSTITUCIONAL REFERENTE À CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/AÇÃO TRANSVERSAL – SOS 

EQUIPAMENTOS 2021 - SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA O APOIO FINANCEIRO À 

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS 

 

Com o objetivo de elaboração da Proposta institucional em atendimento à Chamada Pública 

MCTI/FINEP/FNDCT/ Ação Transversal - SOS Equipamentos 2021 - seleção pública de propostas para o 

apoio financeiro à manutenção corretiva de equipamentos multiusuários, a Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (PROPESPG) através de seu Departamento de Pesquisa (DPq) irá selecionar até 2 (dois) 

subprojetos, que irão compor a proposta institucional. 

 

1. OBJETIVO 

De acordo com a Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT/ Ação Transversal - SOS Equipamentos 2021, o 

objetivo é a concessão de recursos financeiros visando a manutenção corretiva de equipamentos 

multiusuários de médio e de grande porte, que deverão estar cadastrados previamente à submissão das 

propostas na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovações (MCTI). 

Para fins deste edital, entende-se como manutenção corretiva qualquer reparo ou conserto a ser realizado 

com o objetivo de restaurar as condições de operação de equipamentos que estejam inoperantes, parcial 

ou totalmente. Não serão aceitas propostas de manutenção preventiva de equipamentos. 

 

2. CRONOGRAMA INTERNO EDITAL SOS EQUIPAMENTOS 2021 – PROPESPG/DPq 

Atividades Datas 
 

Lançamento da Chamada interna 12/02/2021 

Data limite para apresentação dos subprojetos 07/03/2021 

Período de análise das propostas 08 a 09/03/2021 

Divulgação das propostas pré-qualificadas 10/03/2021 

Data limite para solicitação de reconsideração de parecer 12/03/2021 

Divulgação das propostas qualificadas após os pedidos de reconsideração 
de parecer 

15/03/2021 

Data Limite para os coordenadores  das propostas qualificadas enviarem 
a PROPESPG  toda a documentação exigida pela FINEP no edital SOS 
EQUIPAMENTOS 2021 

23/03/2021 

Envio do formulário eletrônico a FINEP pela PROPESPG Até 30/03/2021 

 

3. REQUISITOS PARA A APRESENTAÇÃO DE SUBPROJETOS 

Os projetos deverão ser apresentados na forma de subprojetos com características previstas na 

Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT/ Ação Transversal - SOS Equipamentos 2021. Apenas as propostas 

com formato e características desta Chamada serão julgadas concorrentes. No caso de serem 

apresentados subprojetos que não atendem os requisitos de serem apresentados como subprojetos, 

estes serão desclassificados. 
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Cada subprojeto deverá contemplar itens referentes à manutenção corretiva de apenas 1 (um) 

equipamento. A solicitação de recursos em um mesmo subprojeto para manutenção corretiva de mais de 

um equipamento acarretará a eliminação do subprojeto. 

O nome e a descrição de cada equipamento deverão corresponder exatamente aos dados cadastrados na 

Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do MCTI (https://pnipe.mctic.gov.br). O não 

cumprimento desta exigência irá acarretar a eliminação do subprojeto correspondente ao equipamento 

enquadrado nesta situação. 

 

O valor solicitado na proposta de cada subprojeto deverá, obrigatoriamente, atender aos seguintes 

limites: 

(i) O valor mínimo de cada equipamento elegível será de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais); 

(ii) Os valores mínimo e máximo solicitados para manutenção corretiva por subprojeto/equipamento 

serão de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$600.000,00 (seiscentos mil reais), respectivamente. 

As propostas e subprojetos que não observarem estes limites serão eliminados da Seleção Pública. 

 

Tanto o envio dos subprojetos quanto os pedidos de reconsideração, deverão ser obrigatoriamente no 

formato PDF e no formato .DOC (quando possível) para o e-mail: dpq@unifap.br 

               O e-mail deverá ter como título “SOS Equipamentos 2021 – Sigla do subprojeto”.  

Apenas aquelas propostas com formato e características desta Chamada serão julgadas concorrentes. No 

caso de serem apresentados propostas que não atendem os requisitos de serem apresentados como 

subprojetos, estes serão desclassificados. 

Tanto a entrega das propostas, quanto os pedidos de reconsideração, deverão ocorrer no prazo 

estabelecido no cronograma desta Chamada Interna. 

 

4.  O DETALHAMENTO DE CADA SUBPROJETO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: 

(i) laboratório onde o equipamento está instalado; 

(ii) avaliação da assistência técnica oficial, contendo a descrição do problema apresentado e atestando a 

inoperância parcial e/ou total do equipamento; 

(iii) relevância do equipamento para o desenvolvimento das pesquisas na referida área do conhecimento; 

(iv) qualificação, experiência e dedicação da equipe científica envolvida na proposta, informando os 

bolsistas de produtividade CNPq, Membros da ABC e as 10 mais importantes produções (publicações, 

teses e dissertações, patentes, etc) onde o equipamento avariado tenha sido utilizado de forma decisiva; 

(v) características da manutenção (viabilidade do uso imediato mediante reparo); 

(vi) relevância do problema identificado (urgência, gravidade, equipamento parado); 

(vii) nível de uso compartilhado do equipamento: áreas/programas beneficiados e número de discentes e 

docentes atendidos; 

https://pnipe.mctic.gov.br/
mailto:dpq@unifap.br
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(viii) critérios de agendamento e utilização do equipamento e sua divulgação pública; 

(ix) nome e descrição de cada equipamento. 

 

Para informações das despesas apoiáveis bem como os Documentos Necessários para encaminhamento 

do subprojeto consultar a CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/AÇÃO TRANSVERSAL – SOS 

EQUIPAMENTOS 2021. SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA O APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO 

CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS (http://www.finep.gov.br/chamadas-

publicas/chamadapublica/661). 

 

5. JULGAMENTO DE MÉRITO DOS SUBPROJETOS 

O julgamento das propostas internas será feito pelo Comitê de pesquisa com o auxílio da PROPESPG e 

DPq, de acordo com o cronograma desta Chamada e com os critérios estabelecidos na CHAMADA PÚBLICA 

MCTI/FINEP/FNDCT/AÇÃO TRANSVERSAL – SOS EQUIPAMENTOS 2021. SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS 

PARA O APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS. 

Serão priorizados os subprojetos de acordo com o mérito, destacando-se a qualificação da equipe 

executora, relevância do equipamento, relevância da linha de pesquisa, utilização multiusuária do 

equipamento, características da manutenção e orçamento. 

Os subprojetos que integrarem mais  pesquisadores, áreas de pesquisa e utilização pelos cursos de pós 

graduação terão prioridade. 

Os casos omissos e as situações não previstas na presente chamada interna serão avaliados pela 

PROPESPG, DPq e Comitê de pesquisa. 

 

Macapá-AP, 12 de fevereiro de 2021. 

 

PROFA. DRA. ELIZABETH VIANA M COSTA 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA 

PORTARIA N° 1986/2018 
 
 

PROFA. DRA. AMANDA ALVES FECURY 
 PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

  PORTARIA N° 1716 /2018 
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