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Edital FINEP (CHAMADA PÚBLICA 

MCTI/FINEP/FNDCT/CT-VERDE 

AMARELO – LABORATÓRIOS 

ABERTOS DE PROTOTIPAGEM E 

ESPAÇOS COMPARTILHADOS – 01/2022  
 

 
 

A Presidência da FIOCRUZ torna pública a chamada interna referente ao Edital FINEP (CHAMADA 

PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/CT-VERDE AMARELO – LABORATÓRIOS ABERTOS DE 

PROTOTIPAGEM E ESPAÇOS COMPARTILHADOS – 01/2022. A FIOCRUZ deverá submeter apenas 

duas propostas e para isso pesquisadores das áreas indicadas no edital deverão apresentar 

uma carta de manifestação de interesse.  

Segundo artigo 2 do edital: “apenas ICTs públicas ou privadas dotadas de personalidade jurídica 

própria poderão apresentar proposta (p.ex. universidades), sendo vedada a apresentação de 

proposta por seus órgãos (p.ex. faculdades, departamentos, outras unidades vinculadas etc).” 

Portanto, está vedada a submissão por Institutos ou escritórios da FIOCRUZ pois isso 

resultaria em não habilitação das propostas submetidas. 

Segundo o artigo 3.1 do edital: “Cada Executora poderá participar de até duas propostas que 

deverão ser encaminhadas em formulário próprio (FAP). A apresentação de mais de duas 

propostas de uma mesma executora acarretará a eliminação de todas as propostas desta 

executora. Portanto, está vedada a submissão por Institutos ou escritórios da FIOCRUZ 
de forma independente pois isso acarretaria na inabilitação de TODAS as propostas. 

O edital pode ser encontrado em http://www.finep.gov.br/images/chamadas-

publicas/2022/12_04_2022_Edital_Rerratificado_Laboratorios_Abertos_de_Prototipagem_01-

2022.pdf 

Importante que os interessados estejam atentos aos itens financiáveis e aos requisitos 

técnicos descritos no edital. 

A carta deve conter o título do projeto, coordenador da proposta, coordenador adjunto e 

colaboradores. Em seguida, um resumo executivo de, no máximo, 500 palavras, indicando 

claramente objetivos e métodos e resultados esperados. Por fim, incluir um parágrafo de, no 

máximo, 200 palavras, justificando a aderência ao edital e a capacidade de atender as demandas 

especificadas em edital. A exequibilidade do cronograma em até 36 meses também deve ser 

considerada. Por fim, a indicação de potencial parceria precisa ser manifestada. Por favor 

atentem aos limites orçamentários previstos em edital. Um ponto importante sobre esse edital 

é a apresentação, obrigatória, de contrapartida no percentual de 25% do montante total 

solicitado a FINEP, como segue no item 3.3 do edital. Nesse caso, o proponente deve indicar 

claramente de onde serão alocados esses recursos que precisarão ser transferidos a FIOTEC no 

ato de contratação do projeto.  
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A pré-seleção indicará as duas propostas selecionadas será estruturada com avaliação de 

relevância, aderência e exequibilidade. 

Cronograma interno 

Data Atividade responsabilidade Formato/entrega 

Até 20/05/22 Envio da carta 
manifestação de 
interesse 

proponente Word; enviar para o 
email 
inova.finep@fiocruz.br 

23/05/22 Retorno aos 
coordenadores pré-
selecionados 

Programa INOVA 
FIOCRUZ 

Email; divulgação 

Até 19/05/22 Organização, 
formatação e 
preparação da 
proposta completa 

Proponente, FIOTEC 
e Programa INOVA 
FIOCRUZ 

Reuniões e emails 

20/06/22 Envio da proposta FIOTEC e Programa 
INOVA FIOCRUZ  

Formulário FINEP 

 

Envio de cartas e projetos: 

Devem ser enviados para o email: inova.finep@fiocruz.br 

As cartas de manifestação de interesse em anexo a mensagem. As cartas devem ser redigidas, 

em word. A submissão da proposta será organizada junto a FIOTEC e toda estruturação 

documental e redação da proposta será acompanhada pelo Programa INOVA e pela FIOTEC. 
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