
 
 

A CGU e PRP divulgam para comunidade o Edital CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT 

09/2020 “Chamada Pública para Estruturação de Centros de Tecnologia e Inovação 

Aplicadas em Materiais Avançados”  (link para o edital CTIA-MA). 

 

Este edital foi rerratificado e o prazo prorrogado para 15/abr./21 (Rerratificação) 

 

AS INFORMAÇÕES ABAIXO NÃO EXCLUEM A NECESSIDADE DA LEITURA INTEGRAL 

DO EDITAL. 

 

Objetivo: 

 

Esta Chamada Pública visa estruturar até dois Centros de Tecnologia e Inovação 

Aplicadas em Materiais Avançados (CTIA-MA) através da concessão de recursos não 

reembolsáveis por meio do Instrumento Cooperativo ICT Empresa para o 

desenvolvimento de produtos, processos e/ou serviços inovadores. 

 

O seguintes temas fazem parte do escopo (conforme edital): 

 

3.2.1 Subtema 1: Materiais avançados; 

 

3.2.2 Subtema 2: Minerais Estratégicos Portadores de Futuro (Nióbio, Cobalto, Lítio, 

Metais do Grupo da Platina, Molibdênio, Silício (Grau Solar), Tálio, Tântalo, demais 

Terras Raras, Titânio e Vanádio, entre outros), incluindo a fabricação de novos metais 

e ligas, cargas nanométricas, materiais de alto desempenho e suas aplicações 

 

Recursos financeiros a serem concedidos (valor solicitado à FINEP): 

 

● Deverá ter um valor mínimo de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) ou 

● Não poderá ultrapassar R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). 

 

Requisitos para submissão: 

 

Cada Instituição Executora poderá apresentar 1 (uma) única proposta para 1 (um) único 

subtema. 

A apresentação de mais de uma proposta por uma mesma instituição executora acarretará a 

eliminação de todas as suas propostas e para este edital, o executor é a UNICAMP (não 

poderá ser enviadas propostas em nome das Unidades ou Centros e Núcleos). 

 

 

 

 

 

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/656
http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2021/05_02_2021_Rerratificacao_CTI-MA.pdf


Cada proposta deve possuir o seguinte arranjo: 

 

● PROPONENTE/CONVENENTE: Funcamp (por isso, incluir 3% do valor total do 

projeto para pagamento de Despesas Operacionais e Administrativas); 

 

● EXECUTOR: Unicamp; 

 

● INTERVENIENTES COFINANCIADORAS: até 2 (duas) Empresas Brasileiras 

interessadas nos resultados do projeto e que dele participe com aporte de recursos 

financeiros. Espera-se que a interveniente cofinanciadora atue como parceira na 

estruturação do CTIA-MA, participando da sua governança, envolvendo seu quadro 

técnico na pesquisa e no processo de transferência de tecnologia e na utilização dos 

resultados obtidos pelo CTIA-MA. 

Obs.: conforme item 6.5.3 o Interveniente deverá aportar, no mínimo, 30% sobre 

o valor total solicitado para FINEP como contrapartida. 

 

 

Por isso, solicitamos que os interessados façam download do formulário (FORM SELEÇÃO 

CTIA_MA 09_2020), preencham e enviem a proposta para seleção até dia 29/03/2021 para 

o e-mail abaixo. 

 

Também é necessário enviar, junto com a proposta, uma carta (ou outro documento 

equivalente) no qual as empresas cofinanciadoras se comprometam com a execução do 

projeto, caso a proposta seja aceita pela FINEP. 

 

Cada unidade ou centro/núcleo, pode enviar até 1 (uma) proposta que deve ser 

encaminhada pela Diretoria da Unidade ou Centro/Núcleo ou enviar junto um e-mail 

confirmando a anuência da diretoria para o envio da proposta. 

 

Proposta sem anuência da diretoria, incompleta ou que não atendam aos requisitos do 

Edital serão desconsideradas. 

 

As propostas enviadas serão classificadas por um comitê definido pela PRP, até dia 

05/04/2021, e a 1ª colocada será submetida à FINEP pela Unicamp. 

 

A submissão da proposta selecionada será realizada pela unidade responsável com o 

suporte da FUNCAMP até a data limite do edital. 

 

 

A elaboração da proposta do projeto, bem como adequação dos 

documentos necessários para o projeto (seu e do cofinanciador), é 

de responsabilidade do interessado.  
 

 

 

Dúvidas, entrar em contato com Gian-CGU 

e-mail: gianf@unicamp.br / ramal: 1 2232 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vk1oY4tmjuIRJy7jfSDYEuKjWOLYBIbwZ-fiCZ7OfCA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vk1oY4tmjuIRJy7jfSDYEuKjWOLYBIbwZ-fiCZ7OfCA/edit?usp=sharing

