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CHAMADA FAPEMIG 07/2021

REDES DE PESQUISA CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO COM FOCO EM
DEMANDAS ESTRATÉGICAS

NOTA EXPLICATIVA N. 1

Em relação ao item 6.3.6 da Chamada, a FAPEMIG esclarece que não é obrigatória a
apresentação de instrumento jurídico celebrado entre as ins tuições/en dades par cipes do projeto,
como arquivo eletrônico anexo. Trata-se de um item opcional, a ser apresentado para os casos em que
houver uma cooperação formalizada entre as ins tuições e en dades.

 Esclarece-se  ainda  que  a  formação  da  rede  de  pesquisa  cien fica  ou  de
desenvolvimento tecnológico, e o cumprimento do item 3.2.2 da Chamada (previsão de par cipação
de, no mínimo, 4 ICTMG, sendo pelo menos uma delas ICTMG pública) serão aferidos por meio do
preenchimento dos campos do formulário eletrônico, em especial os seguintes:

1. Indicação das ins tuições par cipantes da Rede de Pesquisa;

2.  Iden ficação  das  principais  a vidades  e  responsabilidades  de  cada  ICTMG
par cipante, assim como as a vidades e responsabilidades que serão compar lhadas entre elas;

3. Descrição do modelo de gestão da rede;

4. Manifestação dos membros da equipe quanto a sua concordância em par cipar da
Rede, quando consultados, nos termos do item 3.4.5 da Chamada.

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2022.

Marcelo Gomes Speziali

Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação
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Documento assinado eletronicamente por Marcelo Gomes Speziali, Diretor(a), em 17/01/2022,
às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 40911330 e o código CRC F11CFA89.

Departamento de Análise de Propostas de Projetos - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais - Av. José Cândido da Silveira, nº 1.500 - Bairro Horto - CEP 31035-536 - Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 2070.01.0003794/2021-95 SEI nº 40911330
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