OPORTUNIDADES
Apresentamos nova(s) oportunidade(s) na sua Área de atuação.
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP
4ª Chamada Coordenada BR-UE em Tecnologias da Informação e Comunicação
A RNP e a Secretaria de Políticas de Informática (Sepin) do Ministério de Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) anunciam informações sobre a 4ª
Chamada Coordenada BR-UE em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
Recomenda-se que os interessados em submeter seus trabalhos de desenvolvimento e
inovação tecnológica já iniciem as atividades de preparação das propostas e formação de
consórcios.
Serão selecionados seis projetos nas seguintes áreas de conhecimento:
- Computação em Nuvem
- Internet das Coisas (projetos-piloto)
- Redes 5G
Mais informações sobre os temas e subtemas podem ser acompanhadas no site da
Comissão Europeia (link is external).
Será disponibilizado um orçamento equivalente a 8 milhões de euros (cerca de 29 milhões
de reais), para execução de projetos, com duração máxima de três anos, divididos nas
seguintes proporções:

*Os valores finais, convertidos em reais, serão publicados na versão final do edital, que
deve ser lançado até o dezembro de 2016.
Regras específicas do lado brasileiro
- Os projetos poderão prever até 10% do valor do projeto para custeio de taxas
administrativas.
- O orçamento deve considerar, no mínimo, 44,45% para centros, institutos de pesquisa ou
entidades brasileiras de ensino, com sede ou estabelecimento principal situado nas regiões
de influência da Sudam, da Sudene e da região Centro-Oeste.
- Embora qualquer instituição possa compor os consórcios para submissão de proposta,
serão considerados elegíveis ao financiamento apenas centros de pesquisa, entidades
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brasileiras de ensino e empresas incubadas por instituições credenciadas pelo Comitê da
Área de Tecnologia da Informação (Cati(link is external)), ou empresas incubadas em
incubadoras credenciadas no Cati.

Cronograma (preliminar)
Lançamento: novembro ou dezembro de 2016
Data limite para submissão das propostas: 14/3/17
Divulgação dos resultados: agosto de 2017
Início sugerido da execução dos projetos: janeiro de 2018

Edital
MCT/CNPq/Facepe
n°01/2016
Programa
Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (DCR)

de

Descrição

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por intermédio do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em parceria com a
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco (Secti), por
intermédio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de
Pernambuco (Facepe), tornou público o Edital MCT/CNPq/Facepe n°01/2016.
O Programa visa diminuir as desigualdades regionais e estimular a fixação de
recursos humanos com experiência em ciência, tecnologia e inovação (CT&I) e/ou
reconhecida competência profissional em instituições ou empresas, públicas ou
privadas, de ensino superior e/ou de pesquisa em CT&I para atuarem no Estado
de Pernambuco.
Data Limite

Cronograma 1: até as 17h do dia 31 de dezembro de 2016, com contratação
das
propostas
aprovadas
a
partir
de
maio;
Cronograma 2: até as 17h do dia 30 de abril de 2017, com contratação das
propostas
aprovadas
a
partir
de
setembro;
Cronograma 3: até as 17h do dia 31 de agosto de 2017, com contratação das
propostas aprovadas a partir de janeiro.
Elegibilidade

São elegíveis para apoio pesquisadores com experiência em CT&I e/ou reconhecida
competência profissional em instituições ou empresas, públicas ou privadas, de
ensino superior e/ou de pesquisa em CT&I que se enquadrem em uma das
vertentes do Programa.
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Nota: Para mais informações, os interessados devem consultar o item 1.3
do Edital (página 2).
Benefícios

As propostas aprovadas serão financiadas no valor global estimado de
R$21.315.000,00, concedendo-se até 50 quotas de Bolsas do Programa DCR e 50
quotas de Bolsa Complementar DCR para projetos desenvolvidos no período
máximo de três anos, sendo R$12.765.000,00 oriundos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (MCT/CNPq) e R$8.550.000,00 oriundos
do Tesouro Estadual, a serem liberados de acordo com a disponibilidade
orçamentária e financeira das agências.
Nota: Para mais informações, os interessados devem consultar o item 1.4
do Edital (página 4).
Restrições

Na vertente Regionalização é vedada a concessão da bolsa a doutor formado ou
radicado no estado.
Forma de Solicitação

As propostas devem ser apresentadas sob a forma de projeto de pesquisa e
encaminhadas à Facepe via internet, por intermédio do Formulário de Solicitação
de Auxílio a Projeto de Pesquisa (modalidade APQ) no Sistema AgilFAP.
Para acessar o formulário eletrônico, dentro da modalidade APQ - Projeto de
Pesquisa, o solicitante deverá selecionar como natureza da solicitação a opção
Editais vigentes e o edital 01/2016 - Programa de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico Regional - DCR.
Nota: Para mais informações, os interessados devem consultar o item 2.1
do Edital (página 5).
Contatos

Esclarecimentos e informações adicionais: diretoria@facepe.br;
Dificuldades no preenchimento do Formulário de Propostas online: agil@facepe.br.
Home Page

http://www.facepe.br/novo-edital-para-programa-de-desenvolvimento-cientificoregional-dcr/
Fonte

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

