
ESCLARECIMENTOS AOS PESQUISADORES QUANTO ÀS SUBMISSÕES DE 

PROPOSTAS AOS EDITAIS FINEP 

Tendo em vista a escassez de recursos humanos por parte da PR-2, o grande número de 

editais FINEP atualmente abertos,* e de modo a conduzir as seleções e submissões de 

projetos institucionais com a maior transparência possível, apresentamos a seguir 

esclarecimentos acerca dos procedimentos empregados na PR-2 em relação às chamadas 

públicas FINEP, tal como considerações sobre os diferentes tipos de Formulários de 

Apresentação de Propostas (FAP), que impactam na maneira como submissões de 

projetos podem ser feitas. 

1. Editais FINEP não seguem um padrão único no que diz respeito a propostas e projetos. 

No caso dos editais que solicitam propostas independentes (que não incluem a 

possibilidade de divisão em subprojetos), caberá aos coordenadores responsáveis a 

submissão direta do FAP, mediante a anuência prévia da PR-2 após a verificação dos 

formulários (com uma semana de antecedência em relação a data final de submissão). Já 

no caso dos editais que admitem subprojetos, o preenchimento direto do FAP pelos 

coordenadores não será possível, pois faz-se necessária a elaboração de um projeto geral 

que abarque os múltiplos subprojetos e a submissão do conjunto deve ser feita de maneira 

centralizada, na forma de proposta institucional (vide, no entanto, o item 4, abaixo). 

2. Frequentemente os editais FINEP estabelecem um número máximo de propostas ou 

subprojetos a ser submetidos por uma mesma ICT – no caso, a UFRJ. Em tais casos, a 

PR2 estabelece um prazo para recebimento de propostas de pesquisadores interessados e 

procede à realização de seleções internas quando a demanda excede o limite definido no 

edital. No caso de editais que não impõe limites para o número de propostas, não é 

necessária seleção interna, mas os projetos devem ser enviados à PR-2 para verificação 

antes de sua submissão. 

3. A FINEP atualmente utiliza múltiplas plataformas para o preenchimento e submissão 

de propostas institucionais, a depender da chamada específica (um software dedicado para 

este fim (“FAP”), e duas plataformas de submissão online (https://forms.finep.gov.br/ e 

https://financiamento.finep.gov.br/). Nos casos em que o preenchimento couber aos 

coordenadores, a proposta deve ser preenchida, salva em formato PDF (por meio da opção 

“Imprimir Proposta” ou “Exportar PDF”) e enviada à PR-2 para verificação. 

Independente da plataforma, será responsabilidade dos coordenadores verificar a 

adequação das informações inseridas no formulário. Para tanto, deve-se utilizar a função 

“Verificar Pendências da Proposta” ou “Validar” e corrigir os campos marcados pelo FAP 

como incorretas. A PR-2 não se responsabilizará pela não-submissão de 

propostas/projetos preenchidos incorretamente.  

4. A FINEP está implementando um novo sistema de Formulários de Apresentação de 

Propostas, que deve gradualmente substituir as plataformas anteriores. Por meio dele 

deverá ser possível que o preenchimento de subprojetos seja feito por seus respectivos 

coordenadores. Por tratar-se de uma plataforma nova que ainda não foi propriamente 

utilizada em propostas submetidas pela UFRJ, recomenda-se a leitura atenta do manual 

do usuário disponibilizado pela FINEP. Para a utilização da plataforma em questão, faz-

se necessário o cadastro prévio de todos os responsáveis (coordenadores, representantes 

http://www.finep.gov.br/area-para-clientes/133-formularios-e-manuais/4615-novo-fap
https://forms.finep.gov.br/
https://financiamento.finep.gov.br/
https://financiamento.finep.gov.br/
https://download.finep.gov.br/formulariosManuais/Manualdocliente_FinanciamentoNaoReembolsavelaICTS.pdf
https://download.finep.gov.br/formulariosManuais/Manualdocliente_FinanciamentoNaoReembolsavelaICTS.pdf


legais etc.) e de todas as instituições partícipes (incluindo eventuais co-executoras e 

intervenientes). 

As tabelas abaixo sintetizam os editais atualmente em etapa de submissão: 

EDITAIS QUE PODEM SER SUBMETIDOS PELOS PESQUISADORES, APÓS 

SELEÇÃO INTERNA REALIZADA PELA PR-2: 

CHAMADA 
PRAZO 

FINAL 

ENVIO 

PR2 
BANCA 
(se houver) 

2º ENVIO 

PR-2 
(verificação 

final) 

OBS. 

Cadeias Produtivas 

da Bioeconomia 

30/11 12/09 24/10 07/11 Até 2 propostas 

CT-Hidro 

 

02/09 05/08 10/08 29/08 Até 2 propostas, 

apenas 1 por 

linha temática 

Desenvolvimento 

de Aplicações em 

Redes 5G 

 

29/08 02/08 05/08 23/08 Permite só 1 

proposta 

Doenças Raras 

(DR) 

08/09 05/08 11/08 01/09 Permite até 2 

propostas por 

Linha Temática 

(máx. 4 

propostas) 

EDITAIS QUE PODEM SER SUBMETIDOS PELOS PESQUISADORES, SEM 

SELEÇÃO INTERNA, MAS COM PRÉVIA ANUÊNCIA DA PR-2: 

CHAMADA 
PRAZO 

FINAL 

ENVIO 

PR2 
BANCA 
(se houver) 

2º ENVIO 

PR-2 
(verificação 

final) 

OBS. 

Tecnologia 

Assistiva 

(SISASSISTIVA-

MCTI) 

09/09 -- --- 05/09 Sem limite de 

propostas 

Tecnologias de 

Exploração e 

Produção 

OFFSHORE 

09/09 --- --- 05/09 Sem limite de 

propostas 

EDITAIS QUE DEVERÃO SER SUBMETIDOS EXCLUSIVAAMENTE PELA PR-2: 

CHAMADA 
PRAZO 

FINAL 

ENVIO 

PR2 
BANCA 
(se houver) 

2º ENVIO 

PR-2 
OBS. 

Energias 

Renováveis 2022 

16/09 12/08 17/08 26/08 Uma proposta 

com até três 

subprojetos 

 



INFORMAÇÕES SOBRE CHAMADAS QUE NÃO POSSUEM LIMITE DE PROPOSTAS 

Tendo em vista a desnecessidade de realização de seleção interna para esse tipo de 
chamada, visto que o Edital não estabelece um número limite de propostas, o 

preenchimento e submissão do FAP serão feitos pelos próprios responsáveis pelo 

projeto, observando-se as diretrizes a seguir: 

 A submissão só poderá ser feita após a obtenção de uma carta de 

anuência institucional; 
 Após o preenchimento online e validação do FAP, ANTES DO ENVIO DA 

PROPOSTA, deve-se exportar o PDF (opção constante na própria tela do 

formulário) e enviá-lo para a PR-2 no mínimo cinco dias antes do prazo final de 
submissão, para verificação da adequação da proposta e emissão da carta 
anuência; 

 Nos dados cadastrais, a UFRJ deve constar como Executora principal (não 
devem ser cadastrados unidades, departamentos etc.); 

 Como proponente/convenente deve constar uma das fundações de apoio 

cadastradas junto à UFRJ (FUJB ou COPPETEC, segundo a preferência dos 
responsáveis pelo projeto) 

 A Prof.ª Dr.ª Denise Maria Guimarães Freire deve constar como Coordenadora 

Geral (ou Coordenadora Geral da Executora Principal, caso haja essa 
disponibilidade) na Equipe Executora 

 No Cronograma Físico deve constar uma Meta Física chamada "Coordenação" 

com uma Atividade chamada "Coordenação e acompanhamento" (Indicador 
Físico de Execução = "Coordenar e acompanhar o bom andamento da execução 
da proposta"), às quais a Prof.ª Denise e qualquer outro pesquisador listado 

com a função de coordenação devem ser associados. 

Os dados cadastrais da UFRJ, da professora Denise Pires (dirigente da executora) e 

Denise Freire (coordenadora geral) serão enviados aos professores que manifestarem 

interesse em participar da Chamada. 

 


