OPORTUNIDADES
Apresentamos nova(s) oportunidade(s) na sua Área de atuação.
Cemig/Aneel - Programa Anual de Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico 2016/2017
Descrição

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), fundada em 22 de maio de 1952, é uma
holding composta de 214 empresas e com participações em consórcios e fundo de
participações, além de possuir ativos e negócios em 22 estados brasileiros e no Distrito
Federal. Atua nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia
elétrica, e ainda na distribuição de gás natural, por meio da Gasmig, em telecomunicações,
por meio da Cemig Telecom, e no uso eficiente de energia, por meio da Efficientia.
O Programa Anual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico visa dar suporte a projetos
de pesquisa e desenvolvimento tecnológico (P&D) a serem desenvolvidos em parceria com
a Cemig, através de suas subsidiárias no âmbito dos seus Programas Anuais de Pesquisa
e Desenvolvimento Tecnológico 2016/2017.
Nota: O Edital visa ao estabelecimento de parcerias com universidades, empresas e
instituições de Pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias sinérgicas com os
interesses da Cemig, do setor energético e da sociedade como um todo.
Data Limite

9 de março de 2017.
Elegibilidade

1. Universidade ou Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa, pública ou privada,
que poderá ser representada por Fundação de Apoio criada para tal fim, ou
Instituição de Pesquisa, Científica ou Tecnológica, Pública ou Privada, sem fins
lucrativos, que poderá ser representada por entidade sem fins lucrativos que tenha
por objetivo regimental ou estatutário a pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico e que possua competência e atuação no tema
em questão;
2. Empresas de qualquer porte, que estejam dispostas a aportar recursos financeiros
e/ou não financeiros, desde que economicamente mensuráveis para o
desenvolvimento de projetos apresentados.
Valor Financiado

Poderão ser apoiadas, em observância à legislação em vigor à época da aprovação do
projeto, as seguintes despesas:
1. Despesas Correntes: horas de pesquisadores e horas de técnicos, material de
consumo, licença de softwares, instalação, recuperação e manutenção de
equipamentos, despesas acessórias com importação, serviços de terceiros (pessoa
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física ou jurídica), passagens, diárias e custos administrativos até 5% (aplicável
somente para universidades e centros de pesquisa);
2. Despesas de Capital: equipamento, material permanente e material bibliográfico,
obras, instalações civis e reformas em geral necessárias ao desenvolvimento do
projeto.
Contrapartida

Como requisito básico fica estabelecido que a entidade executora poderá aportar recursos
financeiros e/ou não-financeiros no projeto a ser desenvolvido. As propostas deverão
explicitar claramente o interesse da entidade executora na parceria e os valores a serem
aportados em complemento aos recursos da Cemig.
Forma de Solicitação

As
propostas
deverão
ser
enviadas
ao
endereço
eletrônico
de
email gestec@cemig.com.br, por meio do preenchimento do Formulário de Proposta de
Projeto de P&D (Anexo III.1 para projetos novos e Anexo III.2 para projetos em
continuidade) e do Formulário Eletrônico de Projetos da Aneel (formato PRJ e PDF).
Nota: Deve ser encaminhado também, o Formulário de Caracterização da(s) Entidade
Executora(s) conforme Anexo IV.1 para Empresa(s) e/ou Anexo IV.2 para Instituto(s) de
Ciência e Tecnologia (ICT).
Observações

São demandados projetos que atendam todas as fases da cadeia de inovação, quais
sejam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pesquisa Básica Dirigida (PB);
Pesquisa Aplicada (PA);
Desenvolvimento Experimental (DE);
Cabeça-de-Série(CS);
Lote Pioneiro (LP);
Inserção no Mercado (IM).

Contatos

gestec@cemig.com.br
Home Page

http://www.cemig.com.br/pt-br/A_Cemig_e_o_Futuro/inovacao/Paginas/Chamamento-PeD2016-2017.aspx
Fonte

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.
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Chamada IPT/FIPT nº09/2017 - Programa FIPT de Iniciação
Tecnológica
Descrição

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) é um instituto
vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do
Estado de São Paulo e há mais de cem anos colabora para o processo de desenvolvimento
do país. Um dos maiores institutos de pesquisas do Brasil, o IPT conta com laboratórios
capacitados e equipe de pesquisadores e técnicos altamente qualificados, atuando
basicamente em quatro grandes áreas - inovação, pesquisa & desenvolvimento; serviços
tecnológicos; desenvolvimento & apoio metrológico, e informação & educação em
tecnologia.
A Chamada IPT/FIPT nº09/2017 visa estimular a formação de estudantes de nível superior
em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, com o objetivo de
formar recursos humanos aptos a contribuir para o aumento da capacidade inovadora do
setor produtivo.
Nota: São consideradas áreas de interesse para a concessão de bolsas de iniciação
tecnológica, as Áreas de Pesquisa de Atuação do IPT.
Data Limite

28 de abril de 2017.
Elegibilidade

Os interessados devem consultar os itens 3 e 4 do Edital (páginas 1 e 2, respectivamente).
Benefícios

Vinte bolsas de iniciação tecnológica, no valor de R$880,00 cada uma, por um período de
doze meses, podendo ser prorrogado em igual período.
Nota: Cada projeto de pesquisa aprovado terá direito a uma verba de bancada no valor de
R$1.200,00, pelo prazo de duração do projeto incluindo eventual prorrogação.
Forma de Solicitação

Antes de preencherem o Formulário de Inscrição, os interessados devem consultar o item 5
do Edital (página 4).
Contatos

Izabel Cristina: (11) 3769 6914/ izabelp@fipt.org.br.
Home Page

http://www.fipt.org.br/novo/eventos.htm
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Fonte

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

