
Boletim Informativo 02/2021  

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) 

UNICESUMAR / ICETI 

Fevereiro/2021                                                                                                                          1ª e 2ª quinzena 
 

 

CHAMADAS ABERTAS (ordenado por data limite de submissão) 

 

ATENÇÃO: Existem chamadas que permitem a apresentação de somente 1 (uma) única proposta por instituição. Para estas, o interessado deverá manifestar interesse por meio de 

envio de email para iceti@iceti.org.br solicitando análise e autorização da PRPPG. 

 
 

 Chamada Agência 
Data 

Submissão 
Objetivo Valor Link de acesso 

1 

Chamada Pública  

MCTI/FINEP/FNDCT 

09/2020  

Ministério da 

Ciência, 

Tecnologia e 

Inovações 

(MCTI)/ 

Financiadora de 

Estudos e 

Projetos (Finep)/ 

Fundo Nacional 

de 

Desenvolviment

o Científico e 

Tecnológico – 

FNDCT 

Até  

01/03/2021 

Busca-se apoiar, a estruturação de centros 

capazes de desenvolver pesquisas tecnológicas e 

de inovação aplicadas, de forma conectada e 

integrada com outros agentes do sistema de 

inovação ao seu redor, demonstrando 

capacidade de internalização e externalização de 

conhecimento por meio de combinação de 

tecnologias e recursos interdisciplinares, 

provenientes de diferentes fontes, tais como 

instituições de ciência e tecnologia (ICTs), 

empresas consolidadas, parceiros internacionais, 

startups.   

Subtema: Materiais avançados tais como os 

derivados do grafite e demais materiais 

bidimensionais, bem como, suas aplicações. 

No âmbito da Chamada 

Pública serão 

comprometidos recursos não 

reembolsáveis do Fundo 

Nacional de 

Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - FNDCT até o 

limite de R$ 8.000.000,00 

http://www.finep.gov.br/im

ages/chamadas-

publicas/2020/09_11_2020_

CTIA-MA_EDITAL 

 
 
 
 

mailto:iceti@iceti.org.br


 Chamada Agência 
Data 

Submissão 
Objetivo Valor Link de acesso 

2 

Seleção Pública 

MCTI/FINEP/FNDCT 

Cooperativo ICT– 

08/2020  

Ministério da 

Ciência, 

Tecnologia e 

Inovações 

(MCTI)/ 

Financiadora de 

Estudos e 

Projetos (Finep) 

Fundo Nacional 

de 

Desenvolviment

o Científico e 

Tecnológico – 

FNDCT 

Até  

19/03/2021 

Conceder recursos não reembolsáveis para o 

desenvolvimento de soluções inovadoras por 

ICTs brasileiras que atuem com pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, obrigatoriamente 

em cooperação com uma instituição alemã de 

modo a atender alguns dos temas e desafios da 

bioeconomia. (Áreas: Uso industrial de recursos 

renováveis  e  Plantas aromáticas e medicinais) 

O orçamento de apoio 

financeiro não reembolsável 

previsto pelos parceiros 

alemães é da ordem de € 

2.000.000,00 (dois milhões de 

euros). No âmbito do 

orçamento brasileiro serão 

comprometidos recursos não 

reembolsáveis provenientes 

do MAPA (LOA) e do MCTI 

(FNDCT), num total de até 

R$ 4.650.000,00 entre o 

mínimo de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais) e o 

máximo de R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais reais). 

http://www.finep.gov.br/im

ages/chamadas-

publicas/2020/08_10_2020_

BrasilAlemanha_Edital_ICTs

_MCTIC_FINEP_FNDCT 

3 

Chamada Pública 

MCTI/FINEP/Program

a FINEP 2030 – Rede 

de ICT - 01/2020 

Ministério da 

Ciência, 

Tecnologia e 

Inovações 

(MCTI)/ 

Financiadora de 

Estudos e 

Projetos (Finep) 

Até  

31/03/2021 

Objetivo: Selecionar propostas em nível nacional 

para o estímulo, orientação e promoção da 

criação de rede de Instituição Científica, 

Tecnológica e de Inovação (ICTs), que possam 

atuar nos segmentos de segurança veicular, 

proteção ao meio ambiente, eficiência 

energética e qualidade de veículos automotores 

terrestres e autopeças. 

Programa de Fluxo Contínuo 

até o esgotamento dos 

recursos financeiros 

disponibilizados. As 

avaliações serão efetuadas 

em ciclos trimestrais com a 

utilização de até R$ 

4.000.000,00 por cada ciclo, 

totalizando R$ 12.000.000,00 

. 

http://www.finep.gov.br/im

ages/chamadas-

publicas/2021/06_01_2021_

Edital-Finep_2030_ICTs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


