
Pré-inscrição – Edital FINEP- 2018 

Nome de um representante do grupo proponente: 

Contatos: 

E-mails: 

Telefones: 

Marque abaixo a qual edital/linha esse formulário se refere. Sublinhamos que cada 

grupo proponente só poderá apresentar proposta para uma linha em cada um dos 

editais. Utilize um formulário para cada proposta. 

A- ( )  Chamada Pública MCTCI/ FINEP/CT-INFRA 03/2018 (Manutenção de 

preventiva de equipamentos e manutenção de infraestrutura de Biotérios e 

de Coleções Biológicas de Microorganismos) 

( ) Linha 1, manutenção preventiva de equipamentos adquiridos com 

recursos do FNDCT/FINEP; 

( ) Linha 2, manutenção da infraestrutura de biotérios existentes e 

implantação de 2 (dois) grupos atuando em áreas de fronteira, sendo 

1 grupo para a Humanização de Modelos Experimentais e 1 grupo 

para Tecnologias de manipulação e edição de genoma de animais de 

laboratórios com a tecnologia CRISP-Cas9 ; 

( ) Linha 3, manutenção da infraestrutura de coleções biológicas de 

microrganismos diversos, vírus, células de mamíferos e a 

organuzação de 1 (uma) coleção de plasmídeos; 

 

Caso tenha selecionado a linha 1, indique qual(is) equipamento(s) de médio e 

grande porte, adquirido(s) com recursos do FNDCT em ações patrocinadas pela 

FINEP, para o(s) qual(is) serão solicitados recursos para manutenção preventiva: 

 

Caso tenha selecionado a linha 2, encaminhe declaração conforme modelo anexo, 

em papel timbrado, indicando que o biotério para o qual será solicitado recursos 

de manutenção de infraestrutura estava com o cadastro ativo no Cadastro das 

instituições de uso científico de animais (CIUCA) e com credenciamento válido no 

credenciamento Institucional para atividades com animais para ensino ou pesquisa 

(CIAEP) na data de lançamento do edital (11/07/2018). 



B- ( ) Chamada Pública MCTCI/ FINEP/CT-INFRA 04/2018 (Apoio à 

infraestrutura de pesquisa em áreas temáticas) 

( ) Linha 1, Biotecnologia 

( ) Linha 2, Ciências Biomédicas e Saúde 

( ) Linha 3, Engenharias 

( ) Linha 4, Ciências Sociais 

( ) Linha 5, Nanotecnologia 

 

É obrigatório o preenchimento dos itens abaixo: 

 Resumo da proposta em até 3500 caracteres com espaço: 

 Indicação de até 5 (cinco) palavras –chaves, se possível com aderência às 

áreas listadas no Edital: 

 Valor estimado dos recursos a serem solicitados: 

 Nome dos pesquisadores que compõe a equipe propositiva, com indicação 

de lotação (Unidade/Centro Universitário): 

 

****** 

Anexo 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, ____________________________________________________, matrícula Siape nº _______________,  

CPF_______________, sou responsável pelo biotério ____________________, localizado no 

endereço _______________________. Declaro que este biotério estava com o cadastro 

ativo no Cadastro das Instituições de Uso Científico de Animais (CIUCA) e com 

credenciamento válido no Credenciamento Institucional para Atividades com 

Animais para Ensino ou Pesquisa (CIAEP) no dia 11 de julho de 2018. 

 

Data, assinar e carimbar. 


