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PROPOSTAS PARA O PROJETO INSTITUCIONAL DA UFRN À CHAMADA 
PÚBLICA MCTIC/FINEP/CT-INFRA 03/2018 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa, com o objetivo de selecionar subprojetos para compor 

a proposta institucional da UFRN a ser submetida à Chamada Pública 
MCTIC/FINEP/CT-INFRA – 03/2018, está recebendo dos Centros Acadêmicos e das 
Unidades Especializadas propostas que demandem apoio financeiro para manutenção 
preventiva de equipamentos de pesquisa apoiados pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), preferencialmente de caráter 
multiusuários, e para manutenção da infraestrutura de biotérios e de coleções biológicas 
de microrganismos nas Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs). As propostas 
deverão contemplar pelo menos UMA das seguintes linhas temáticas:  

 
LINHA 1: manutenção preventiva de equipamentos de médio e grande porte, 
preferencialmente multiusuários, adquiridos por valor mínimo de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), com recursos do FNDCT em ações patrocinadas pela Finep; 
 
LINHA 2: manutenção da infraestrutura de biotérios existentes e implantação de 2 (dois) 
grupos atuando em áreas de fronteira, sendo 1 (um) grupo para a Humanização de 
Modelos Experimentais e 1 (um) grupo para Tecnologias de Manipulação e Edição de 
Genoma de Animais de Laboratório com a Tecnologia CRISP-Cas9; 
 
LINHA 3: manutenção da infraestrutura de coleções biológicas de microrganismos 
diversos, vírus, células de mamíferos e a organização de 1 (uma) coleção de plasmídeos. 
 

As propostas da linha 1 que contemplem equipamentos multiusuários deverão 
dispor dos documentos comprobatórios da existência de comissão de usuários 
responsável pela determinação do uso do equipamento e composta por um coordenador 
científico e usuários de outras unidades ou laboratórios. 
 

Para as propostas da linha 2, deverão ser apresentadas documentações 
comprobatórias de que o biotério está com o cadastro ativo no Cadastro das Instituições 
de Uso Científico de Animais (CIUCA) – CONSEA e com credenciamento válido no 
Credenciamento Institucional para Atividades com Animais em Ensino e Pesquisa 
(CIAEP) – CONSEA na data de publicação da Chamada Pública FINEP 03/2018, 11 de 
julho de 2018. 
 

As demandas classificadas nas linhas 1, 2 e 3 deverão ser encaminhadas à Pró-
Reitoria de Pesquisa por meio de Formulário de Apresentação de Proposta Interna 
(FAPI), disponível no endereço www.propesq.ufrn.br (Documentos → Todas as 
Categorias → Chamada Interna – Edital CT-INFRA Nº 03/2018 → Anexo 1 – FAPI). O 
FAPI deve ser enviado para o e-mail ufrn.ctinfra@gmail.com até o dia 26/07/2018, com 
a seguinte identificação, respectivamente, Chamada 03-2018/Linha 1/Centro-Unidade, 
Chamada 03-2018/Linha 2/Centro-Unidade e Chamada 03-2018/Linha 3/Centro-
Unidade. 
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Em razão do curto prazo para a apresentação das propostas institucionais à 
Chamada FINEP 03/2018 e para viabilizar a submissão do projeto dentro do prazo, as 
direções dos Centros Acadêmicos e Unidades Especializadas deverão indicar a esta Pró-
Reitoria pesquisadores de suas respectivas unidades para trabalharem em conjunto na 
formatação dos subprojetos das linhas temáticas 2 e 3.  

 
Os subprojetos selecionados deverão passar por aprovação posterior do 

CONSEPE, para posterior encaminhamento institucional da UFRN à FINEP. 
 

Os prazos referentes a essa Chamada são resumidos na tabela abaixo: 

 
 

Para mais detalhes, valores e elementos apoiáveis e todos os critérios elegíveis 
das propostas, ver a Chamada Pública na íntegra, disponibilizada no endereço 
www.propesq.ufrn.br (Documentos → Todas as Categorias → Chamada Interna – Edital 
CT-INFRA Nº 03/2018 → Anexo 2 – Chamada FINEP 03/2018 e anexos). 

 
Esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Pública e da formatação do 

projeto institucional poderão ser obtidos junto a esta Pró-Reitoria de 
Pesquisa/Coordenadoria de Infraestrutura em Pesquisa, através do e-mail 
ufrn.ctinfra@gmail.com ou pelo telefone (84) 3215-3655. 
 
 

Natal, 19 de julho de 2018. 
 
 

 
Prof. Jorge Tarcísio da Rocha Falcão 

Pró-Reitor de Pesquisa UFRN 
Prof ª Sibele Berenice C. Pergher 

Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa UFRN 
 

PRAZOS 

Lançamento da Chamada Pública e publicação no site da FINEP 11 e 12/07/2018 

Disponibilização do Formulário de Apresentação de Proposta da FINEP 13/07/2018 

Divulgação da Chamada pela PROPESQ e disponibilização do Formulário de 
Apresentação de Proposta Interna (FAPI)  

19/07/2018 

Data final para envio da proposta por correio eletrônico à PROPESQ Até 26/07/2018 

Aprovação dos subprojetos da proposta institucional pelo CONSEPE 31/07/2018 

Consolidação do Projeto e envio eletrônico à FINEP  Até 09/08/2018 

Envio impresso da proposta à FINEP Até 10/08/2018 


