
NOTA DE RETIFICAÇÃO N. 01 DA CHAMADA FAPEMIG 04/2019: 

TRÍPLICE HÉLICE: INTERAÇÃO GOVERNO-ICT-EMPRESA 

 

 

Comunicamos a prorrogação do prazo de submissão de propostas por meio da 

Chamada n. 04/2019 – TRÍPLICE HÉLICE: INTERAÇÃO GOVERNO-ICT-

EMPRESA – para 11 de novembro de 2019. 

 

Conforme se segue, ficam alterados os seguintes itens do instrumento 

convocatório: 

 

Onde se lê: 

 

2.1.2 Para a submissão das propostas pelas Empresas Proponentes, 
estas deverão obter a anuência formal das ICTMG, e das instituições 
cotitulares da propriedade intelectual, quando houver, ou do inventor 
independente, por meio da assinatura de um Termo de Anuência, 
conforme Anexo III, por parte da autoridade competente. 

2.1.2.1 A FAPEMIG dará anuência nos casos em que ela for cotitular 
da propriedade intelectual. 

[...] 

7.3.2 Arquivo eletrônico contendo Termo de Anuência (Anexo III) 
previsto no item 2.1.2. 

[...] 

14. CALENDÁRIO 

As propostas serão recebidas eletronicamente pela FAPEMIG até as 
dezessete horas do dia 04 de novembro de 2019 e, desde que 
iniciadas dentro desse prazo, poderão ser finalizadas até as 23:59 
horas do mesmo dia. 

ETAPAS DATA 

Abertura do sistema para submissão 17/09/2019 

Prazo limite de submissão 04/11/2019 

Divulgação do Resultado 25/11/2019 

Prazo limite para interposição de Recurso 05/12/2019 

Prazo limite para homologação dos 
resultados 

Até     7 dias corridos da data 
de encerramento da 
interposição de 
Recursos ou, em caso 
de interposição, da 
data de divulgação do 
Julgamento dos 
Recursos. 

 



Leia-se: 

 

2.1.2 Para a submissão das propostas pelas Empresas Proponentes, 
estas poderão obter a anuência formal das ICTMG, e das instituições 
cotitulares da propriedade intelectual, quando houver, ou do inventor 
independente, por meio da assinatura de um Termo de Anuência, 
conforme Anexo III, por parte da autoridade competente. 

2.1.2.1 A FAPEMIG poderá dar anuência nos casos em que ela for 
cotitular da propriedade intelectual. 

[...] 

7.3.2 Arquivo eletrônico contendo Termo de Anuência (Anexo III) 
previsto no item 2.1.2, quando couber. 

[...] 

14. CALENDÁRIO 

As propostas serão recebidas eletronicamente pela FAPEMIG até as 
dezessete horas do dia 11 de novembro de 2019 e, desde que iniciadas 
dentro desse prazo, poderão ser finalizadas até as 23:59 horas do 
mesmo dia. 

ETAPAS DATA 

Abertura do sistema para submissão 17/09/2019 

Prazo limite de submissão 11/11/2019 

Divulgação do Resultado 25/11/2019 

Prazo limite para interposição de Recurso 05/12/2019 

Prazo limite para homologação dos 
resultados 

Até     7 dias corridos da data 
de encerramento da 
interposição de 
Recursos ou, em caso 
de interposição, da 
data de divulgação do 
Julgamento dos 
Recursos. 

 

 

 

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2019. 

 

Prof. Dr. Paulo Sergio Lacerda Beirão  

Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação 

 

 

 

 


