
 

INSTITUTO DE INOVAÇÃO, PESQUISA, EMPREENDEDORISMO, 

INTERNACIONALIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - IPÊ 

NÚCLEO DE PESQUISA - NUPESQ 

 

CHAMADA INTERNA 08/2022-NUPESQ/IPÊ 

 

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/CT-AGRO 

 

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA O APOIO FINANCEIRO PARA 

PROJETOS INSTITUCIONAIS DE DE PROGRAMA CADEIAS PRODUTIVAS 

DA BIOECONOMIA MCTI: FOMENTO À ICT 

 

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), por intermédio do 

Núcleo de Pesquisa (NUPESQ) do Instituto de Inovação, Pesquisa, Empreendedorismo, 

Internacionalização e Relações Institucionais (IPÊ), torna público o presente edital 

interno e convida os interessados a apresentarem suas candidaturas nos termos aqui 

estabelecidos e em conformidade com a CHAMADA PÚBLICA 

MCTI/FINEP/FNDCT/CT-AGRO SELEÇÃO PARA APOIO FINANCEIRO A 

PROJETOS DE DE INOVAÇÃO NA TEMÁTICA DE FOMENTO A CADEIAS 

PRODUTIVAS DA BIOECONOMIA EM BIOMAS BRASILEIROS 

(http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/690), a qual se destina a 

selecionar propostas projetos 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. 

Para inscrição os interessados deverão apresentar: 

• Detalhamento da proposta, conforme item 7 da Chamada Pública  

MCTI/FINEP/FNDCT/CT-AGRO Seleção Pública para apoio financeiro a projetos a 

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/690


projetos de uso racional de energia elétrica e adoção de fontes renováveis de energia nas 

instituições públicas de pesquisa científica, tecnológica e de inovaç o (ICTs). 

 

• As inscrições, esclarecimentos e envio de recurso ocorrerão por e-mail: 

chamado.ipe@ufrpe.br. 

 

Cronograma do processo seletivo 

O processo seletivo seguirá o seguinte cronograma: 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO DATAS 

Lançamento da chamada interna 05 de agosto de 2022 

Período de inscrição  08 de agosto a 14 de outubro de 2022 

Homologação das inscrições  21 de outubro de 2022 

Prazo recursal da homologação da 

inscrição  

26 de outubro de 2022 

Julgamento  27 de outubro a 10 de novembro de 2022 

Resultado preliminar  11 de novembro de 2022 

Prazo recursal do resultado  15 de novembro de 2022 

Análise dos recursos e divulgação do 

resultado final  

23 de novembro de 2022 

Data final para recebimento do 

FAP/FORMS no sistema da Finep1 

(item 6) 

Até às 18:00h - horário de Brasília de 30 

de novembro de 2022 

1
Os coordenadores dos 2 (dois) subprojetos mais bem classificados deverão fazer a submissão no formato 

de proposta única no sistema da Finep. O horário para recebimento do FAP no sistema pela Finep se encerra 

às 18h do dia 30/11/2022 (horário de Brasília).(item 3.2) 
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