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1. A Universidade Federal do Pampa abre chamada interna para CHAMADA PÚBLICA
MCTI/FINEP/FNDCT/CT-AGRO PROGRAMA CADEIAS PRODUTIVAS DA BIOECONOMIA MCTI:
FOMENTO À ICT – 01/2022
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep
tornam pública a presente Seleção Pública visando o fomento de projetos de inovação na temática de Fomento
a Cadeias Produtivas da Bioeconomia em Biomas Brasileiros A biodiversidade apresenta oportunidades para a
consolidação de uma bioeconomia brasileira desenvolvida com bases sustentáveis. Tais oportunidades
englobam o desenvolvimento de produtos, processos, tecnologias e serviços para contribuir com o
desenvolvimento sustentável do País, gerando trabalho e renda a um grande número de comunidades que já
desenvolvem atividades com os ativos da biodiversidade nos biomas brasileiros. No entanto, grande parte
dessas comunidades enfrentam dificuldades de várias naturezas, desde lacunas de conhecimento, gargalos
tecnológicos, ausência de protocolos de produção, necessidade de certificações, dificuldades no acesso a
mercados e deficiências ou mesmo ausência de infraestruturas e políticas públicas de suporte.

1. 1 Esta Seleção Pública integra os esforços do Programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia MCTI1 e
objetiva conceder recursos não reembolsáveis para apoiar projetos que promovam soluções aos gargalos
científicos e tecnológicos enfrentados na estruturação e fortalecimento de cadeias produtivas baseadas na
biodiversidade brasileira, desenvolvendo essas soluções de modo a agregar e reter valor junto aos elos
iniciais das cadeias produtivas, melhorando a qualidade de vida das populações atendidas.

1. 2 A Seleção Pública visa apoiar iniciativas lideradas por ICTs brasileiras que atuem com o
desenvolvimento de novas soluções para cadeias produtivas da bioeconomia, sejam elas científicas,
tecnológicas, inovações em produtos, serviços, processos, modelos de negócio com base na
biodiversidade brasileira e acesso a mercados.

1. 3 Objetiva-se com este EDITAL:

1.3.1. Fortalecer a bioeconomia brasileira para o desenvolvimento de soluções sustentáveis que possibilitem
benefícios econômicos, sociais e ambientais, com a geração e disseminação de novos conhecimentos e
tecnologias;
1.3.2. Fomentar o desenvolvimento de cadeias produtivas baseadas na biodiversidade brasileira com o
desenvolvimento de novos bioprodutos, bioinsumos, biomateriais e serviços;
1.3.3. Implementar, ampliar e fortalecer ações para o uso sustentável e racional da biodiversidade brasileira;
1.3.4. Fomentar a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação para o Sistema Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) com foco na biodiversidade brasileira;
1.3.5. Estimular arranjos de cooperação nacional para a estruturação e fortalecimento de cadeias produtivas
baseadas na biodiversidade brasileira e consequente desenvolvimento da bioeconomia;
1.3.6. Fomentar a criação de conhecimento e o desenvolvimento de soluções inovadoras a partir do uso
sustentável da biodiversidade brasileira; e
1.3.7. Aproveitar as vocações naturais dos territórios atendidos nos biomas brasileiros.
 
 

É



2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 2.1. São elegíveis para apresentar proposta Instituições Científicas,
Tecnológicas e de Inovação (ICTs) públicas ou privadas; 2.2. Apenas ICTs públicas ou privadas cujo
dirigente comprove poderes legais para sua representação terão suas propostas admitidas, observado o
disposto no item 7.1.2. 2.3. As executoras públicas federais deverão, preferencialmente, apresentar
proposta em parceria com instituição de apoio que, neste caso, atuará obrigatoriamente como proponente,
enquanto a ICT figurará apenas como executora. 2.4. A Instituição Interveniente deverá necessariamente
oferecer apoio técnico (interveniente técnico) ou aportar recursos financeiros (interveniente
cofinanciador). 2.5. Uma mesma instituição de apoio poderá participar de mais de 01 (uma) proposta.
2.6. Instituições de apoio a ICTs federais deverão ser credenciadas ou autorizadas perante o Ministério da
Educação (MEC) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), conforme art. 2º, inciso III,
da Lei 8958/1994 e art. 1º da Portaria Interministerial nº 191/2012 do MCTI, e seu respectivo
comprovante de credenciamento ou autorização deverá ser apresentado no momento da contratação. 2.7.
As ICTs privadas deverão ter funcionamento regular nos últimos três anos, em observância ao disposto
no art. 80, inciso VII, da Lei 14.194/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2022). 2.8. As ICTs
federais deverão ser integrantes do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
(SIAFI).

 

3. CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA

 
3.1. Cada ICT executora poderá participar de até duas propostas que deverão ser encaminhadas em formulário
próprio (FAP). A apresentação de mais de duas propostas de uma mesma executora acarretará a eliminação de
todas as propostas desta executora.
3.2. A proposta deverá comprovar a cooperação da ICT executora com pelo menos uma comunidade local
envolvida por meio de sua organização autogerida que a represente legalmente, com a apresentação obrigatória
da Carta de Anuência Prévia conforme Anexo 5 do Edital.
3.3. Os resultados obtidos com o projeto deverão ser disponibilizados pela ICT executora para a comunidade
em questão.
3.4. Serão consideradas na avaliação do projeto, parcerias celebradas pela ICT que contribuam para o alcance
da solução do gargalo identificado. Estas parcerias deverão ser comprovadas por meio de contratos, acordos de
cooperação, protocolos de intenções ou quaisquer instrumentos jurídicos vigentes no momento da apresentação
da proposta, devendo tais documentos serem anexados ao Formulário de Apresentação de Proposta (FAP).
3.5. Serão avaliadas solicitações para concessão de apoio financeiro para o fortalecimento e estruturação de
cadeias produtivas da bioeconomia que apresentem soluções para gargalos identificados e propostas de
agregação de valor que priorizem os elos iniciais, demonstrando os impactos sociais, ambientais e econômicos
esperados e a melhoria na qualidade de vida das populações beneficiadas.
3.5.1. Os gargalos identificados envolvem dificuldades enfrentadas nos elos iniciais das cadeias produtivas,
desde lacunas de conhecimento, limitações tecnológicas, ausência de técnicas de manejo e/ou protocolos de
produção, processamento e armazenagem, necessidade de certificações, dificuldades no acesso a mercados,
infraestrutura e logísitca inadequadas, excesso de intermediários, elevado desperdício de matéria-prima e falhas
na gestão.
3.5.2. Como agregação de valor entende-se o desenvolvimento de novos conhecimentos e tecnologias para
novos produtos, materiais e serviços, para o aumento de produtividade, beneficiamento, processamento,
reaproveitamento, melhoria na qualidade dos produtos, embalagem, novas certificações, verticalização da
produção, encurtamento da cadeia e comercialização.
3.6. O valor previsto para esta ação é de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) de recursos do
FNDCT / CT-Agro , sendo o valor de cada projeto entre o mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e o
máximo de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).
 
3.7. Caso a proposta seja apresentada por convenente estadual, municipal ou do Distrito Federal, será
obrigatória a apresentação de contrapartida financeira pela instituição convenente, nos percentuais previstos no
art. 82, §4º, da LDO 2022 (Anexo 3), sob pena de eliminação da proposta.
3.8. Características Técnicas das Propostas
3.8.1. As propostas devem apresentar, conforme seu enquadramento, os seguintes requisitos técnicos:
a. Documento(s) que comprove(m) a formalização da(s) parceria(s) já celebrada(s) pela ICT pertinentes para o
desenvolvimento do projeto. Tais documentos devem ser anexados ao Formulário de Apresentação de Proposta



(FAP);
b. Descrição da solução de agregação de valor a ser implementada na cadeia produtiva;
c. Definição da cadeia produtiva que será objeto da solução com a devida justificativa;
d. Descrição das características da comunidade a ser beneficiada e o território na qual está inserida;
e. Demonstrativo da infraestrutura operacional, equipe com curriculum vitae e indicação da dedicação para dar
suporte ao desenvolvimento da solução;
f. Descrição dos serviços técnicos colocados à disposição da comunidade selecionada para desenvolvimento da
solução;
g. Plano de comunicação para divulgação do projeto contemplando diferentes públicos;
h. Resultados e impactos esperados;
i. Parcerias, articulações institucionais e ações conjuntas com o setor produtivo;
j. Projeto básico, caso sejam realizadas obras para dar sustentação à infraestrutura pretendida, necessária para a
implementação da solução conforme ANEXO 2 do Edital;
 
4. RECURSOS FINANCEIROS A SEREM CONCEDIDOS
4.1. No âmbito desta ação, serão comprometidos recursos não reembolsáveis do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) até o limite de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de
reais), e está limitado a até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) por projeto e a até 4 (quatro) projetos por
unidade federativa.
 
4.2. Recursos adicionais, recursos não comprometidos e/ou recursos não utilizados poderão ser usados e
transferidos para as propostas selecionadas, ampliando a alocação de recursos citada no parágrafo anterior,
desde que respeitado o valor de projeto, respeitando a nota final obtida no processo de avaliação de mérito e a
proporcionalidade das regiões.
4.3. No mínimo 30% (trinta por cento) dos recursos serão aplicados em executores sediados nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, desde que haja propostas desses executores classificados conforme critérios
estabelecidos no item 8.2.
4.4. Caso haja disponibilidade de recursos adicionais, decorrente de acréscimo de recursos orçamentários e
financeiros, outras propostas recomendadas na etapa de Análise de Mérito, respeitada a ordem de classificação,
poderão ser consideradas qualificadas e submetidas à deliberação da Diretoria Executiva da Finep.
4.5. A contratação das propostas dependerá da disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros do
MCTI/Finep/FNDCT, respeitando-se o valor limite aprovado para cada proposta e a ordem de classificação
definida na Análise de Mérito (item 8.2).
 
 
5. DESPESAS APOIÁVEIS
5.1. As despesas apoiáveis deverão ser enquadradas nos seguintes elementos de despesas:
a. Despesas Correntes: pagamento de pessoal, material de consumo, diárias, passagens e serviços de terceiros
(pessoa física e jurídica), bolsas;
a.1 Serviços de Terceiros – Bolsas - A proposta poderá prever a concessão de bolsas de pesquisa, limitadas a
30% do valor dos recursos solicitados à Finep, nos termos do item 3.2 deste Edital e Anexo 7.
a.2 Os valores e tipos das bolsas a serem concedidas deverão ter como referência as bolsas de pesquisa de
Fomento Tecnológico e Extensão Inovadora no Brasil do CNPq, conforme Anexo 7, limitadas exclusivamente
aos tipos: Desenvolvimento Tecnológico Industrial (DTI), Especialista Visitante (EV), Extensão no País (EXP),
Fixação e Capacitação de Recursos Humanos - Fundos Setoriais – (SET). Para fins de cálculo pró-rata deve-se
considerar a carga horária de 40 horas semanais.
a.3 A gestão das bolsas (seleção, pagamento, etc.) é de responsabilidade da instituição proponente
(convenente).
b. Despesas de Capital: obras e instalações, quando justificadas de maneira clara e que não sejam objeto único
do pleito; material permanente e equipamentos; obras de adaptações na estrutura predial (instalações elétricas,
hidráulicas, de comunicação);
 
c. 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.
 
5.1.1. Não serão apoiadas despesas com consultorias para estudos de viabilidade e estudos de potencialidades
regionais, pavimentação e iluminação de ruas, redes pluviais e de esgoto, acesso a rede de energia elétrica,



entre outras despesas de pré-investimento.
5.2. Caso as obras de infraestrutura caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas
estruturas físicas em imóveis cuja propriedade pertença à entidade privada sem fins lucrativos, a liberação de
recursos ficará condicionada à apresentação da Certidão do Registro Geral de Imóveis da matrícula do bem
com inclusão de cláusula de inalienabilidade ou de promessa de transferência da propriedade à Administração
Pública, na hipótese de falência, dissolução ou extinção, nos termos do art. 6º, § 3º, do Decreto nº 9.283/18.
 

3. PRAZOS

 

3. Prazos do Cronograma da Seleção Interna

 

Fase Data

Lançamento da Chamada Interna 25/10/2022

Disponibilização do Formulário de
Apresentação de Propostas (FAP) - FINEP

 
A partir de 26/10/2022

Submissão das Propostas de subprojetos – com
todas as informações necessárias

 
16/11/2022

Avaliação das Propostas - PROPPI Até 18/11/2022

Divulgação 19/11/2022

Tramites internos PROPPI – FAP 25/11/2022

Prazo Final para envio FAP 30/11/2022

 

4. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO

4. 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/FNDCT/CT-AGRO
PROGRAMA CADEIAS PRODUTIVAS DA BIOECONOMIA MCTI: FOMENTO À ICT – 01/2022
 

5. AVALIAÇÃO INTERNA –

5.1 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/FNDCT/CT-AGRO
PROGRAMA CADEIAS PRODUTIVAS DA BIOECONOMIA MCTI: FOMENTO À ICT – 01/2022, item 3.1
A PROPPI convocará um comitê avaliador compostos por pesquisadores com experiência prévia em projetos
FINEP e com reconhecida produção científica.
 

mailto:proppi@unipampa.edu.br


6. . DISPOSIÇÕES FINAIS

 

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

 
6.2 Responsabilidades- O proponente é responsável por todas as informações necessárias, conforme a
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/CT-AGRO PROGRAMA CADEIAS PRODUTIVAS DA
BIOECONOMIA MCTI: FOMENTO À ICT – 01/2022. Caso não sejam contempladas as informações, a
proposta será sumariamente desclassificada.
 
6.3 Toda a documentação necessária para o envio da proposta deverá ser iserida no processo da chamada
interna 23100.023074/2022-13.
 
 
 
7 CASOS OMISSOS
7.1 Os casos omissos serão dirimidos pelos Pró-Reitores- PROPPI.
 
Bagé, 25 de outubro de 2022.
 
 

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

Assinado eletronicamente por FABIO GALLAS LEIVAS, Pró-Reitor(a) de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação, em 25/10/2022, às 11:28, 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 0968062 e o
código CRC 7783153D.

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

