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CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/AMBIENTES CONTROLADOS E SALAS LIMPAS SELEÇÃO PÚBLICA
DE PROPOSTAS PARA O APOIO FINANCEIRO A PROJETOS INSTITUCIONAIS PARA IMPLANTAÇÃO,

ADEQUAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE AMBIENTES CONTROLADOS E SALAS LIMPAS
PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA

A Universidade Federal do
Pampa abre  chamada interna
para CHAMADA PÚBLICA
MCTI/FINEP/AMBIENTES
CONTROLADOS E SALAS LIMPAS
SELEÇÃO PÚBLICA DE
PROPOSTAS PARA O APOIO
FINANCEIRO A PROJETOS
INSTITUCIONAIS PARA
IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E
MELHORIA DE INFRAESTRUTURA
DE AMBIENTES CONTROLADOS E
SALAS LIMPAS PARA
DESENVOLVIMENTO DE
PESQUISA

1– OBJETIVO

1.1. Selecionar propostas para a concessão de apoio financeiro para implantação, adequação e melhoria de
infraestruturas de ambientes controlados e salas limpas para desenvolvimento de pesquisa, em espaços já
existentes na instituição, observando Normas Técnicas vigentes.

1.2. Objetivos Específicos:

1. Ampliar o espectro de Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) brasileiras com
ambientes controlados e salas limpas disponíveis para desenvolvimento de pesquisa;

2. Dotar ICTs brasileiras de infraestrutura de pesquisa capaz de desenvolver pesquisas na fronteira do
conhecimento de suas respectivas áreas;

3. Desenvolver autonomia nacional por meio da disponibilização destes ambientes e, assim, reduzir a
dependência externa do país;

4. Desenvolver e fixar recursos humanos.

 

2. DEFINIÇÕES

2.1. No âmbito da presente Chamada Pública, serão adotadas as seguintes definições:



1. Ambientes Controlados: locais dentro de um plano de localização física que contêm algum tipo de
controle, especificamente, pressão, temperatura e segregação, cujas atividades de pesquisa não precisam,
necessariamente, atender a certos padrões de contaminação por partículas;

2. Salas Limpas: ambientes esterilizados que contam com controle ambiental definido dentro dos termos de
fluxo de ar, umidade, temperatura, pressão, iluminação, ruído, vibração, contaminação microbiana e por
partículas, que são projetadas e utilizadas buscando a redução da introdução, geração e retenção de
contaminantes em seu interior, cuja presença interfere no resultado final de testes ou fabricação de produtos;

3. Infraestrutura de Pesquisa: instalações físicas que fornecem à comunidade científica condições para
realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e fomentar a inovação;

4. Laboratórios Multiusuários: ambientes dotados de equipe e instalações de apoio às atividades de P&D que
congregam equipamentos especializados para seu uso compartilhado, oferecendo serviços aos usuários
internos e externos, executados por técnicos especialistas ou pelo próprio usuário após treinamento. São
geridos por um comitê gestor e devem ter regras claras de acesso e utilização;

5. Equipamentos Multiusuários: equipamentos de uso compartilhado para atividades de P&D, acessíveis a
usuários internos e externos;

6. Espaços Existentes: ambientes controlados ou salas limpas já em operação na instituição ou instalações de
propriedade da instituição com condições para implantar ambientes controlados ou salas limpas que não
possa ser caracterizado como uma obra nova.

 

3 CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA

3.1. Cada Instituição Executora poderá participar de 01 (uma) única proposta, com até 02 (dois) subprojetos,
que deverá ser encaminhada em formulário próprio assinado pelos representantes legais das instituições
convenente e executora, conforme item 9.2.

3.1.1 A apresentação de mais de uma proposta por uma mesma instituição executora acarretará a eliminação
de todas as propostas.

3.1.2 A submissão de proposta com mais de 02 (dois) subprojetos implicará na eliminação integral da
proposta.

3.1.3 Cada subprojeto deverá ser associado a 01 (uma) única infraestrutura de pesquisa. A solicitação de
recursos para mais de 01 (uma) infraestrutura de pesquisa acarretará a eliminação do subprojeto.

3.2. O valor solicitado na proposta deverá, obrigatoriamente, atender aos seguintes limites:

(i) O valor global solicitado à Finep não poderá ultrapassar R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais);

(ii) Cada subprojeto deverá ter um valor mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e o valor máximo
de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

3.2.1 As propostas que não observarem estes limites serão eliminadas.

 

3.3 O detalhamento de cada subprojeto deverá conter informações que servirão como base para Avaliação de
Mérito segundo os critérios listados no item 10.2 (http://www.finep.gov.br/images/chamadas-
publicas/2022/16_02_2022_Edital_Infra_Ambientes_Salas_2021.pdf).

3.3.1 Aderência e Relevância: Para fins de avaliação do critério 1, as instituições deverão detalhar: (

i) As atividades de P&D da instituição que estarão relacionadas com a infraestrutura solicitada;



(ii) A aderência e relevância da infraestrutura solicitada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);

(iii) A aderência e relevância das atividades de pesquisa da infraestrutura solicitada à Estratégia Nacional de
CT&I;

(iv) A aderência e relevância das atividades de pesquisa da infraestrutura solicitada às áreas prioritárias
definidas na Portaria MCTI nº 5.109, de 16 de agosto de 2021 (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-
mcti-n-5.109-de-16-de-agosto-de-2021- 338589059).

 

4 PRAZOS

4.1. Prazos do Cronograma da Seleção Interna

Fase Data

Lançamento da Chamada Interna 24/02/2022

Disponibilização do Formulário de Apresentação
de Propostas (FAP) - FINEP A partir de 18/02/2022

Submissão das Propostas de subprojetos – com
todas as informações necessárias 31/03/2022

Avaliação das Propostas - PROPPI Até 15/04/2022

Divulgação 18/04/2022

Tramites internos PROPPI – FAP 02/05/2022

Prazo Final para envio FAP 19/05/2022

 

5 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO

5.1. Documentação da proposta

Os proponentes deverão submeter as propostas de subprojetos, por intermédio do e-mail
proppi@unipampa.edu.br. com base na CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/AMBIENTES
CONTROLADOS E SALAS LIMPAS SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA O APOIO
FINANCEIRO A PROJETOS INSTITUCIONAIS PARA IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIA
DE INFRAESTRUTURA DE AMBIENTES CONTROLADOS E SALAS LIMPAS PARA
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA.

http://www.finep.gov.br/images/chamadas-
publicas/2022/16_02_2022_Edital_Infra_Ambientes_Salas_2021.pdf

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mcti-n-5.109-de-16-de-agosto-de-2021-%20338589059
mailto:proppi@unipampa.edu.br
http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2022/16_02_2022_Edital_Infra_Ambientes_Salas_2021.pdf


6 AVALIAÇÃO INTERNA –

6.1 Propostas - A avaliação dos subprojetos que irão compor o projeto institucional, será realizada
internamente pela Pró-Reitoria, considerando os critérios da CHAMADA PÚBLICA
MCTI/FINEP/AMBIENTES CONTROLADOS E SALAS LIMPAS.

A PROPPI convocará um comitê avaliador compostos por pesquisadores com experiência prévia em projetos
FINEP e com reconhecida produção científica.

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Serão desconsideradas as propostas que estejam em desacordo com quaisquer itens da Seleção Pública.

7.2 Responsabilidades- O proponente é responsável por todas as informações necessárias, conforme a
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/AMBIENTES CONTROLADOS E SALAS LIMPAS. Caso não
sejam contempladas as informações, a proposta será sumariamente desclassificada.

 

8 CASOS OMISSOS

8.1 Os casos omissos serão dirimidos pelos Pró-Reitores- PROPPI.

Bagé, 24 de fevereiro de 2022.

 

 

Fábio Gallas Leivas
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação

Assinado eletronicamente por FABIO GALLAS LEIVAS, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação, em 24/02/2022, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0740683 e
o código CRC 1EB55EF2.

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

