
 

 

INSTITUTO DE INOVAÇÃO, PESQUISA, EMPREENDEDORISMO, 

INTERNACIONALIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - IPÊ 

NÚCLEO DE PESQUISA - NUPESQ 

 

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/AÇÃO TRANSVERSAL – PROJETOS 

EXECUTIVOS 2020 

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA O APOIO FINANCEIRO À 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA DE PESQUISA 

 

EDITAL 02/2020-NUPESQ/IPÊ PARA SELEÇÃO DE SUBPROJETOS  

 

 

A Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, por intermédio do Instituto 

de Inovação, Pesquisa, Empreendedorismo, Internacionalização e Relações Institucionais – 

Instituto IPÊ, torna público o presente Edital 02/2020-NUPESQ/IPÊ e convida os 

interessados a apresentarem suas candidaturas nos termos aqui estabelecidos e em 

conformidade com a Chamada Pública  MCTI/FINEP/FNDCT/Ação Transversal – Projetos 

Executivos 2020 (em Anexo), a qual se destina a apoiar propostas de Instituições Científica, 

Tecnológica e de Inovação (ICTs) com o intuito de conceder recursos exclusivamente para a 

elaboração de projetos executivos de obras de infraestrutura de pesquisa, conforme definido 

nesta Chamada. 

 

Para inscrição os interessados deverão apresentar: 

 

● Detalhamento da proposta, conforme item 3 da Chamada Pública  

MCTI/FINEP/FNDCT/Ação Transversal – Projetos Executivos 2020 (em Anexo); 

● As inscrições, esclarecimentos e envio de recursos acontecerão 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 07 de agosto de 2020 

Período de Inscrição 07 a 17 de agosto de 2020 até às 12 horas 

Homologação das inscrições 17 de agosto de 2020 a partir das 16 horas 

Período de interposição de recursos da etapa 

de homologação das inscrições 

18 de agosto de 2020 

Julgamento dos recursos 19 de agosto de 2020 

Divulgação da homologação das inscrições 

após análise de recursos 

20 de agosto de 2020 

Julgamento dos subprojetos com inscrições 

homologadas 

21 de agosto de 2020 

Divulgação das inscrições por ordem de 

classificação 

24 de agosto de 2020 

Período de interposição de recursos da etapa 

de julgamento 

25 de agosto de 2020 

Julgamento dos recursos 25 e 26 de agosto de 2020 

Divulgação dos subprojetos classificados 

após análise de recursos 

26 de agosto de 2020  

Data final para recebimento do FAP no 

sistema da Finep1 (item 8.2.1 do edital em 

anexo) 

até as 18 horas de 27 de agosto de 2020 

Data final para recebimento da 

documentação digitalizada por e-mail (item 

8.2.2 do edital em anexo) (FAP, projeto 

preliminar de cada obra e documentação 

jurídica)2 

até as 18 horas de 28 de agosto de 2020 

 

1Os coordenadores dos três sub-projetos 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 27/08/2020 (horário de Brasília). 
2Os coordenadores deverão submeter a proposta única no sistema da Finep. O horário para 

recebimento da documentação digitalizada, por e-mail, pela Finep se encerra às 18h do dia 

28/08/2020 (horário de Brasília). 

 


