
 

   

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (FACTO), credenciada no 

Ministério da Educação (MEC) como fundação de apoio do Instituto Federal do Espírito 

(Ifes), no uso de suas atribuições estabelecidas pelo 

Fundação, o Ifes e o Estaleiro Jurong Aracruz Ltda (EJA), divulga a CHAMADA PÚBLICA DE 

PROJETOS DE PESQUISA E 

Programa Permanente de Estudos, Extensão e Pesquisas sobre Ambientes Costeiros e 

Marinhos Capixabas (PEPAC)

independentes ou vinculados(as)

Desenvolvimento e Inovação, púb

fins lucrativos, estabelecidas no Estado do Espírito Santo, 

extensão previstas em seus estatutos,

Tecnológicas e de Inovação (ICT), segundo a Lei 10.973/2004, 

termos aqui estabelecidos.  
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CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO 

Nº 22/2021 – FACTO/EJA/IFES 

 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (FACTO), credenciada no 

Ministério da Educação (MEC) como fundação de apoio do Instituto Federal do Espírito 

(Ifes), no uso de suas atribuições estabelecidas pelo Convênio 004/2021

e o Estaleiro Jurong Aracruz Ltda (EJA), divulga a CHAMADA PÚBLICA DE 

PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO Nº 22/2021, ação da RECEPAC 

Programa Permanente de Estudos, Extensão e Pesquisas sobre Ambientes Costeiros e 

Marinhos Capixabas (PEPAC), e convida os(as) pesquisadores(as)

(as) às Instituições de Ensino, Pesquisa e

vimento e Inovação, públicas e privadas, inclusive organizações da sociedade civil sem 

estabelecidas no Estado do Espírito Santo, com atividades de pesquisa e/ou 

extensão previstas em seus estatutos, e que possam ser qualificadas como Inst

Inovação (ICT), segundo a Lei 10.973/2004, a apresentarem
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CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO  

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (FACTO), credenciada no 

Ministério da Educação (MEC) como fundação de apoio do Instituto Federal do Espírito Santo 

Convênio 004/2021, firmado entre esta 

e o Estaleiro Jurong Aracruz Ltda (EJA), divulga a CHAMADA PÚBLICA DE 

da RECEPAC decorrente do 

Programa Permanente de Estudos, Extensão e Pesquisas sobre Ambientes Costeiros e 

(as) e extensionistas, 

às Instituições de Ensino, Pesquisa e/ou Extensão, 

inclusive organizações da sociedade civil sem 

com atividades de pesquisa e/ou 

ualificadas como Instituições Científicas, 

a apresentarem propostas nos 



 

   

1. INTRODUÇÃO 

Esta Chamada de Projetos surgiu por iniciativa do EJA, quando buscou parceria com o Ifes para 
viabilizar algumas das condicionantes ambientais exigidas para o licenciamento do 
empreendimento industrial. EJA e Ifes formaram uma rede de cooperação
RECEPAC, que estabeleceu diálogo
regionais. Resultou daí a constru
PEPAC, alinhado com as políticas públicas e com as demandas de transferência de conhecimento 
da região impactada pelas atividades da empresa.
Programa de Extensão em 
institucionalidade para viabili
23147.000832/2021-46, a real
condicionantes estabelecidas pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) 
no processo de licenciamento ambiental 
Aracruz/ES, tendo como foco patroci
comunidades litorâneas do Estado do Espírito Santo, especialmente na região costeira
municípios de Aracruz e Fundão. 

 

2. OBJETIVO 

Selecionar propostas de projetos visando atender os objetivos
Estudos, Extensão e Pesquisa sobre Ambientes Costeiros e Marinhos Capixabas 
conforme seu Regimento Interno (Anexo
Técnico-Científico (CTC) e definidas para esta edição 
Conselho de Gestão Estratégica (CGE)

 

3. LINHAS TEMÁTICAS 

Nesta Chamada Pública, as propostas a serem submetidas deverão ser obrigatoriamente 
direcionadas às Linhas Temáticas apresentadas a

 

Linha Temática1:  

Monitoramento Ambiental 

Com esta linha, a RECEPAC busca 
Monitoramento Ambiental do PEPAC: 
aprimoramento do monitoramento de parâmetros ambi
estudo. Os ambientes visados nesta linha devem
exclusivamente, regiões litorâneas
do Espírito Santo. 
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surgiu por iniciativa do EJA, quando buscou parceria com o Ifes para 
izar algumas das condicionantes ambientais exigidas para o licenciamento do 

. EJA e Ifes formaram uma rede de cooperação
diálogos com as comunidades técnico-científicas e de gestã

construção coletiva de um programa de estudos, extensão e pesquisas
alinhado com as políticas públicas e com as demandas de transferência de conhecimento 

da região impactada pelas atividades da empresa. Esta ação está cada
 Rede, sob o n.° 23147.004833/2020-80

izar, por meio do Convênio 004/2
lização desta Chamada Pública de P

pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) 
o processo de licenciamento ambiental do EJA, localizado na Barra do Sahy, m

, tendo como foco patrocinar projetos que gerem benefícios ao meio ambiente e às 
do Estado do Espírito Santo, especialmente na região costeira

.  

projetos visando atender os objetivos da Rede de Cooperação em 
Estudos, Extensão e Pesquisa sobre Ambientes Costeiros e Marinhos Capixabas 
conforme seu Regimento Interno (Anexo I), nas temáticas do PEPAC discutidas por seu Conselho 

e definidas para esta edição de Chamada Pública de Projetos 
onselho de Gestão Estratégica (CGE). 

as propostas a serem submetidas deverão ser obrigatoriamente 
direcionadas às Linhas Temáticas apresentadas a seguir:  

a RECEPAC busca apoiar projetos que realizem o objetivo do Subprograma de 
Monitoramento Ambiental do PEPAC: promover estudos de novas técnicas e estratégias para o 
aprimoramento do monitoramento de parâmetros ambientais e socioeconômicos das áreas de 

ambientes visados nesta linha devem considerar, obrigatoriamente, mas não 
litorâneas localizadas nos municípios de Aracruz e 
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surgiu por iniciativa do EJA, quando buscou parceria com o Ifes para 
izar algumas das condicionantes ambientais exigidas para o licenciamento do seu 

. EJA e Ifes formaram uma rede de cooperação multi-institucional, a 
científicas e de gestão pública 

um programa de estudos, extensão e pesquisas, o 
alinhado com as políticas públicas e com as demandas de transferência de conhecimento 

astrada no Ifes como 
80, assim adquirindo 
2021, Processo n.° 
Projetos, que atende 

pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) 
do na Barra do Sahy, município de 

nar projetos que gerem benefícios ao meio ambiente e às 
do Estado do Espírito Santo, especialmente na região costeira dos 

Rede de Cooperação em 
Estudos, Extensão e Pesquisa sobre Ambientes Costeiros e Marinhos Capixabas – RECEPAC, 

discutidas por seu Conselho 
de Chamada Pública de Projetos pelo seu 

as propostas a serem submetidas deverão ser obrigatoriamente 

realizem o objetivo do Subprograma de 
romover estudos de novas técnicas e estratégias para o 

entais e socioeconômicos das áreas de 
obrigatoriamente, mas não 

 de Fundão, no Estado 



 

   

Nesta linha temática, os produtos de conhecimento
compreendem as seguintes sublinhas

1.1 Monitoramento físico-químico de ind
1.2 Monitoramento vegetal, especialmente em ambientes de ocorrência de e

invasoras/exóticas e/ou nativas
1.3 Monitoramento animal, especialmente em ambientes de ocorrência de espécies endêmicas

invasoras/exóticas e/ou nativas 
1.4 Monitoramento socioambiental e econômico
1.5 Desenvolvimento de novas tecnologias e equipamentos que permitam aprimorar o 

monitoramento ambiental. 

 

Esta linha temática abrange todos os ecossistemas inseridos na porção continental compreendida 
entre a linha de costa e a área das planícies quaternárias 
interior; e, na porção marinha, compreende a linha de costa para o oceano até 12 milhas náuticas 
(aproximadamente 22 km), sendo 
estuarina dos rios e as lagoas costeiras.

O trabalho a ser desenvolvido 
informacionais em fontes diversas
trabalho resulte em soluções de monitoramento ambiental replicáveis e transferíveis aos órgãos 
públicos de monitoramento e gestão ambiental, podendo ainda ser aplicadas 
e monitoramentos longitudinais (cíclicos no tempo), gerando conhecimento aplicável em polític
programas de mitigação dos impactos das atividades antrópicas na região de interesse.

Como fontes de consulta, são admissíveis:

a) documentos técnico-científico
artigos científicos publicados em periódicos ou em anais de eventos técnico
trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses

b) documentos técnicos e de comunicação social, 
públicas e privadas, tais como relatórios técnicos, 
formas de produções textuais e gráficas

c) outros conteúdos gerados e armazenados em mídias contemporâneas
organizações públicas e privadas, disponibilizados 
computadores (internet), incluindo vídeos, documentários, campanhas, reportagens, propagandas, 
relatos de experiências ou similares

d) mapas e bancos de dados georreferenciados

 

Os produtos esperados dos trabalhos n
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ca, os produtos de conhecimento visados e sua transferência a aplicações
sublinhas temáticas:  

químico de indicadores de qualidade ambiental; 
Monitoramento vegetal, especialmente em ambientes de ocorrência de e

nativas ameaçadas de extinção; 
Monitoramento animal, especialmente em ambientes de ocorrência de espécies endêmicas
invasoras/exóticas e/ou nativas ameaçadas de extinção; 
Monitoramento socioambiental e econômico de impactos sobre o meio ambiente
Desenvolvimento de novas tecnologias e equipamentos que permitam aprimorar o 

todos os ecossistemas inseridos na porção continental compreendida 
e a área das planícies quaternárias e formações terciárias até 2,5 k

compreende a linha de costa para o oceano até 12 milhas náuticas 
sendo considerada ainda a linha de costa que abrange a po

estuarina dos rios e as lagoas costeiras. 

a ser desenvolvido pressupõe a busca de antecedentes técnico
em fontes diversas, mas não devem se restringir a eles. Espera

ões de monitoramento ambiental replicáveis e transferíveis aos órgãos 
públicos de monitoramento e gestão ambiental, podendo ainda ser aplicadas 
e monitoramentos longitudinais (cíclicos no tempo), gerando conhecimento aplicável em polític
programas de mitigação dos impactos das atividades antrópicas na região de interesse.

Como fontes de consulta, são admissíveis: 

científicos impressos e digitais, em português ou outro idioma, incluindo 
em periódicos ou em anais de eventos técnico

trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses e afins; 

técnicos e de comunicação social, impressos e digitais, gerados por organizações 
relatórios técnicos, mapas, cartilhas, folders explicativos ou outras 

e gráficas;  

conteúdos gerados e armazenados em mídias contemporâneas
privadas, disponibilizados em midiatecas e na rede internacional de 

computadores (internet), incluindo vídeos, documentários, campanhas, reportagens, propagandas, 
relatos de experiências ou similares; 

mapas e bancos de dados georreferenciados. 

dos trabalhos na Linha Temática 1 são: 
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e sua transferência a aplicações 

Monitoramento vegetal, especialmente em ambientes de ocorrência de espécies endêmicas, 

Monitoramento animal, especialmente em ambientes de ocorrência de espécies endêmicas, 

sobre o meio ambiente; 
Desenvolvimento de novas tecnologias e equipamentos que permitam aprimorar o 

todos os ecossistemas inseridos na porção continental compreendida 
e formações terciárias até 2,5 km para o 

compreende a linha de costa para o oceano até 12 milhas náuticas 
ainda a linha de costa que abrange a porção 

de antecedentes técnico-científicos e 
, mas não devem se restringir a eles. Espera-se que o produto do 

ões de monitoramento ambiental replicáveis e transferíveis aos órgãos 
públicos de monitoramento e gestão ambiental, podendo ainda ser aplicadas em novas pesquisas 
e monitoramentos longitudinais (cíclicos no tempo), gerando conhecimento aplicável em políticas e 
programas de mitigação dos impactos das atividades antrópicas na região de interesse. 

, em português ou outro idioma, incluindo 
em periódicos ou em anais de eventos técnico-científicos, livros, 

gerados por organizações 
cartilhas, folders explicativos ou outras 

conteúdos gerados e armazenados em mídias contemporâneas, produzidos por 
na rede internacional de 

computadores (internet), incluindo vídeos, documentários, campanhas, reportagens, propagandas, 



 

   

 Relatório técnico (entregue em meios impresso e digital
 Arquivo contendo o acervo 

em meio digital); 
 Procedimento Operacional Padronizado (POP) dos métodos e

ambiental utilizados/desenvolvidos
 Mapa(s) georreferenciado(s) indicando os pontos monitorados e os 

trabalhos de campo, respeitando os limites definidos para os ecossistemas de interesse, 
forma categorizada de acordo com as sublinhas temáticas
formato específico da sua ferramenta de edição e

 Depósito em bancos de dados
bases de acesso livre e/ou no Sistema de I
SIBBr (www.sibbr.gov.br).

 

Estes produtos devem ser elaborados 
O relatório, o POP e os mapas deverão conter, obrigatoriamente,
do EJA, da RECEPAC, da FACTO, 
entidades parceiras mobilizadas na execução do projeto.

 

Linha Temática 2:  

Tecnologias Sociais 

Com esta linha, a RECEPAC busca apoiar projetos que 
Desenvolvimento de Tecnologias Sociais do PEPAC: 
transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por 
ela, que representem soluções para inclusão social 
vida no território. Para fins de aplicação 
mas não exclusivamente, comunidades localizadas
Estado do Espírito Santo. As soluções propostas devem passar por, pelo menos, um estágio de 
realização, em comunidade de livre escolha.

Nesta linha temática, os produtos de conhecimento
compreendem as seguintes sublinhas

2.1 Enfrentamento de problemas e necessidades 
preferencialmente em conexão com temas ambientais

2.2 Sustentabilidade, enfocando de forma integrada pelo menos dois dentre os aspectos socia
econômico, ambiental e cultural a
estratégias e métodos participativos de 
e do território, em seus ambientes 
solução de conflitos; 

2.3 Desenvolvimento, acessibilidade e apropriação social das tecnologias que favoreçam o 
e a proteção dos ambientes costeiro

 

          Chamada Pública PEPAC 2
4 

elatório técnico (entregue em meios impresso e digital, em formato .pdf
acervo correspondente ao material referenciado no relatório 

Procedimento Operacional Padronizado (POP) dos métodos e técnicas de monitoramento 
ambiental utilizados/desenvolvidos; 

georreferenciado(s) indicando os pontos monitorados e os materiais 
respeitando os limites definidos para os ecossistemas de interesse, 

zada de acordo com as sublinhas temáticas (entregues em meio digital
específico da sua ferramenta de edição e .pdf). 

Depósito em bancos de dados públicos para disponibilização dos resultados 
de acesso livre e/ou no Sistema de Informações sobre a Biodiversidade Brasileira 

SIBBr (www.sibbr.gov.br). 

elaborados seguindo as normas da ABNT para referências e indexação
O relatório, o POP e os mapas deverão conter, obrigatoriamente, identificação 

, da FACTO, da entidade de vínculo do coordenador, se houver
mobilizadas na execução do projeto. 

a RECEPAC busca apoiar projetos que realizem o objetivo do Subprograma de 
Desenvolvimento de Tecnologias Sociais do PEPAC: investigar técnicas e metodologias 
transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por 
ela, que representem soluções para inclusão social e produtiva e para a melhoria das condições de 

Para fins de aplicação nesta linha, devem ser consideradas, 
comunidades localizadas nos municípios de Aracruz e Fundão
s soluções propostas devem passar por, pelo menos, um estágio de 

realização, em comunidade de livre escolha. 

Nesta linha temática, os produtos de conhecimento visados e sua transferência 
sublinhas temáticas:  

tamento de problemas e necessidades socioeconômicas diagnosticadas no território, 
preferencialmente em conexão com temas ambientais; 
Sustentabilidade, enfocando de forma integrada pelo menos dois dentre os aspectos socia
econômico, ambiental e cultural abrangidos pelo tema, na busca de se estabelecerem 
estratégias e métodos participativos de gestão integrada de empreendimentos

ambientes costeiros e marinhos, que sejam comprometidos com

volvimento, acessibilidade e apropriação social das tecnologias que favoreçam o 
proteção dos ambientes costeiros e marinho prioritários para conservação
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.pdf); 
referenciado no relatório (entregue 

técnicas de monitoramento 

materiais coletados em 
respeitando os limites definidos para os ecossistemas de interesse, de 

(entregues em meio digital, em 

isponibilização dos resultados gerados em 
sobre a Biodiversidade Brasileira – 

para referências e indexação. 
ção com os logotipos da 

a entidade de vínculo do coordenador, se houver, e das 

jetivo do Subprograma de 
nvestigar técnicas e metodologias 

transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por 
melhoria das condições de 

devem ser consideradas, obrigatoriamente, 
nos municípios de Aracruz e Fundão, no 

s soluções propostas devem passar por, pelo menos, um estágio de 

e sua transferência e/ou aplicações 

diagnosticadas no território, 

Sustentabilidade, enfocando de forma integrada pelo menos dois dentre os aspectos social, 
brangidos pelo tema, na busca de se estabelecerem 

empreendimentos socioambientais 
comprometidos com a 

volvimento, acessibilidade e apropriação social das tecnologias que favoreçam o manejo 
e marinho prioritários para conservação, e que possam 



 

   

ser explorados de forma sustentável
trabalho, ao associativismo e ao cooperativismo

2.4 Desenvolvimento de processos dialógicos, participativos, pedagógicos e culturais que valorizem
a qualidade dos ambientes costeiro e marinho prioritários para conservação,
áreas protegidas, gerando senso de pertencimento desses ativos ambientais nas comunidades;

2.5 Desenvolvimento de novas tecnologias sociais
viáveis e sustentáveis nas comunidades, com interesse especial em comunicação social, 
cultura, educação e trabalho,
públicas. 

 

Os projetos devem priorizar trabalhos com

a) As comunidades, as empresas
públicas e privadas, 
formando redes de cooperação

b) O alinhamento com polí
três esferas de governo

c) Possibilidade de replicação 
brasileiros; 

d) Identificação de acordos e tratados estabelecidos (
que favoreçam a ampliação da RECEPAC, tanto em 
patrocinadoras; 

e) Estratégias de sustentabilidade posterior a
Chamada. 

 

Os produtos documentais esperados dos trabalhos n
forma de relatórios técnicos, em meio
ABNT para referências e indexação
também devem ser entregues em meio digital.

Outros produtos esperados dessa linha temática podem incluir bens materiais
suportes físicos e/ou em mídias digitais
organizações produtivas e associativas,
de serviços de alcance social, abrange

Os produtos deverão conter, obrigatoriam
RECEPAC, da FACTO, da entidade de vínculo do coordenador, se houver, e das entidades 
parceiras mobilizadas na execução do projeto.
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ser explorados de forma sustentável, gerando oportunidades de acesso à educaçã
, ao associativismo e ao cooperativismo; 

Desenvolvimento de processos dialógicos, participativos, pedagógicos e culturais que valorizem
a qualidade dos ambientes costeiro e marinho prioritários para conservação,

gerando senso de pertencimento desses ativos ambientais nas comunidades;
Desenvolvimento de novas tecnologias sociais, bem como equipamentos

as comunidades, com interesse especial em comunicação social, 
, e que se articulem com a proposição e a 

priorizar trabalhos com: 

As comunidades, as empresas, os entes do setor público, as instituições educacionais,
 e as organizações da sociedade civil existentes no território, 

formando redes de cooperação;  
políticas públicas específicas, abrangidas por pelo menos uma das

três esferas de governo; 
Possibilidade de replicação em outros territórios costeiros e mari

acordos e tratados estabelecidos (estaduais, nacionais e internacionais)
que favoreçam a ampliação da RECEPAC, tanto em território 

sustentabilidade posterior ao encerramento do

esperados dos trabalhos na Linha Temática 2 deve
em meios impresso e digital, em formato .pdf, seguindo as normas da 

e indexação. As referências utilizadas e os dados brutos da investiga
em meio digital. 

s produtos esperados dessa linha temática podem incluir bens materiais
suportes físicos e/ou em mídias digitais, dispositivos, kits ou equipamentos, bem como
organizações produtivas e associativas, processos, procedimentos, técnicas ou metodologias, além 

abrangendo inovações organizacionais e de gestão.

erão conter, obrigatoriamente, identificação com os logotipo
, da FACTO, da entidade de vínculo do coordenador, se houver, e das entidades 

parceiras mobilizadas na execução do projeto. 
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gerando oportunidades de acesso à educação e ao 

Desenvolvimento de processos dialógicos, participativos, pedagógicos e culturais que valorizem 
a qualidade dos ambientes costeiro e marinho prioritários para conservação, bem como as 

gerando senso de pertencimento desses ativos ambientais nas comunidades; 
equipamentos e kits, que sejam 

as comunidades, com interesse especial em comunicação social, 
a execução de políticas 

as instituições educacionais, 
ções da sociedade civil existentes no território, 

abrangidas por pelo menos uma das 

outros territórios costeiros e marinhos capixabas e 

nacionais e internacionais) 
 quanto em empresas 

encerramento do patrocínio desta 

devem ser entregues em 
seguindo as normas da 

dados brutos da investigação 

s produtos esperados dessa linha temática podem incluir bens materiais/imateriais em 
ou equipamentos, bem como 

, procedimentos, técnicas ou metodologias, além 
ndo inovações organizacionais e de gestão. 

logotipos do EJA, da 
, da FACTO, da entidade de vínculo do coordenador, se houver, e das entidades 



 

   

4.CRONOGRAMA 
EVENTO 

Publicação da Chamada Pública 

Webinar de esclarecimentos sobre a Chamada Pública

Submissão de propostas 

Análise da documentação de habilitação de propostas

Divulgação das propostas habilitadas  

Avaliação técnico-científica e orçamentária 

propostas habilitadas 

Divulgação do resultado provisório de classificação

Prazo para recursos do resultado provisório 

eliminação e classificação 

Análise e julgamento dos recursos do resultado 

provisório de classificação 

Divulgação do resultado final de classificação

propostas contempladas para patrocínio

Apresentação à FACTO de Formulário de Orçamento 

atualizado e demais documentos requeridos (item 12)

Assinatura de Termo de Patrocínio de Projeto

Início efetivo da execução dos projetos patrocin

 

5. RECURSOS FINANCEIROS E DURAÇÃO DO PROJETO

A presente Chamada Pública 
patrocínio a projetos, assim divididos:

 Linha Temática 1: R$ 3
Pública, poderão ser submetidas propostas no valor máximo de R$ 
cinquenta e quatro mil reais)
propostas contempladas 
disponíveis para a linha.
máxima de doze (12) mese
 

 Linha Temática 2: R$ 300
poderão ser submetidas propostas no valor máximo de 
Busca-se patrocinar até seis
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EXECUTOR 

FACTO Em 19/05/2021 (

de esclarecimentos sobre a Chamada Pública 

Coordenadores 

da RECEPAC 

e FACTO 

Em 08/06

Proponente Até 20/06/2021 (domingo)

abilitação de propostas 

Coordenadores 

da RECEPAC 

e FACTO  

21 a 3

 FACTO Em 01/07/2021 (

científica e orçamentária das Avaliadores ad 

hoc 
05 a 16/07/2021 (

de classificação FACTO Em 19/07/2021 (segunda

provisório de Proponente 
Até 21/07/2021 (quarta

e julgamento dos recursos do resultado Avaliadores ad 

hoc 
De 22

de classificação e de 

propostas contempladas para patrocínio 

FACTO 
Em 29/07/2021

de Formulário de Orçamento 

emais documentos requeridos (item 12) 

Proponente 

contemplado 
Até 05/08/2021 

Assinatura de Termo de Patrocínio de Projeto 
Proponente e 

FACTO 
09 e 10/08/2021 (segunda e

da execução dos projetos patrocinados  
Proponente e 

sua equipe 
30/08/2021 (segunda

RECURSOS FINANCEIROS E DURAÇÃO DO PROJETO 

 oferece até R$ 608.000,00 (seiscentos e oito mil reais
, assim divididos: 

308.000,00 (trezentos e oito mil reais). Nesta linha da Chamada 
oderão ser submetidas propostas no valor máximo de R$ 

mil reais). Busca-se patrocinar até quatro (4) projetos
contempladas com patrocínio estará condicionado ao limite dos recursos 

disponíveis para a linha. A duração mínima de projeto deverá ser 
) meses. 

300.000,00 (trezentos mil reais). Nesta linha da Chamada Pública
oderão ser submetidas propostas no valor máximo de R$ 100.000,00 (ce

seis (6) projetos, mas o número de propostas 
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DATA 

/05/2021 (quarta-feira) 

/06/2021 terça-feira) 

/06/2021 (domingo), 23h59 

a 30/06/2021 

/2021 (quinta-feira) 

/07/2021 (duas semanas úteis) 

/07/2021 (segunda-feira) 

/07/2021 (quarta-feira), 23h59 

22 a 28/07/2021 

/07/2021 (quinta-feira)  

Até 05/08/2021 (quinta-feira), 23h59 

09 e 10/08/2021 (segunda e terça-feira) 

30/08/2021 (segunda-feira) 

(seiscentos e oito mil reais) para 

Nesta linha da Chamada 
oderão ser submetidas propostas no valor máximo de R$ 154.000,00 (cento e 

até quatro (4) projetos, mas o número de 
á condicionado ao limite dos recursos 

ser de seis (6) meses e 

Nesta linha da Chamada Pública, 
.000,00 (cem mil reais).  

número de propostas contempladas com 



 

   

patrocínio estará condicionado ao limite d
mínima de projeto deverá ser de seis (6) meses e máxima de doze (12) meses.

Das propostas classificadas, serão contempladas com patrocínio aquelas que possam receber o 
valor integral aprovado pelos avaliadores 
das linhas temáticas. Os recursos que sobrarem por não serem suficientes para 
integralmente projetos classificados 
propostas classificadas na Linha Temática
chamadas públicas do PEPAC ou à realização de eventos técnico

O Comitê Executivo da RECEPAC se reserva o direito de buscar a ampliação do 
patrocínio, inclusive com a captação de co
projetos. Neste caso, poderá ser publicada ret
chamada de projetos. Contato: recepac
aportados a propostas específica
na forma de contrapartidas ao pa

 

6. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

6.1 Quanto aos(às) proponentes: 

Poderão submeter propostas a esta Chamada Pública: 

• Pesquisadores(as) e extensionistas vinculados a
extensão, desenvolvimento e i
Estado do Espírito Santo, 
estatutos; 

• pesquisadores(as) e extensionistas vinculados a a
civil (organizações não governamentais
natureza privada, sem fins lucrativos, legalmente constituídas 
com sede no Estado do Espírito Santo
em seus estatutos; 

• pesquisadores(as) e extensionistas independentes, 
sejam residentes no ES e que comprovem capacidade técnico

 

O(A) proponente será o(a) coordenador
comunicações com o serviço de apoio administrativo, 
final) e pelos relatórios de bolsistas, se houver,
da FACTO. No caso de proponente com vínculo institucional, deverá ser apresentada carta de 
anuência da instituição à proposta

 

 

          Chamada Pública PEPAC 2
7 

á condicionado ao limite dos recursos disponíveis para a l
mínima de projeto deverá ser de seis (6) meses e máxima de doze (12) meses.

, serão contempladas com patrocínio aquelas que possam receber o 
valor integral aprovado pelos avaliadores ad hoc, dentro da disponibilidade de rec

Os recursos que sobrarem por não serem suficientes para 
integralmente projetos classificados na Linha Temática 1 serão remanejados para 

Linha Temática 2. Ainda havendo sobras, serão destinada
ou à realização de eventos técnico-científicos da RECEPAC

O Comitê Executivo da RECEPAC se reserva o direito de buscar a ampliação do 
, inclusive com a captação de copatrocinadores que permitam apoiar maior número de 

ser publicada retificação desta Chamada Pública
recepac.pepac@gmail.com. Copatrocínios
as submetidas a esta Chamada Pública, con
atrocínio concedido pelo EJA. 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

proponentes:  

submeter propostas a esta Chamada Pública:  

e extensionistas vinculados as instituições de ensino, p
lvimento e inovação, públicas e privadas, estabelecidas

Estado do Espírito Santo, com atividades de pesquisa e/ou extensão previstas em seus 

e extensionistas vinculados a associações, organizações da sociedade 
organizações não governamentais), sociedades técnico-científicas ou fundações, de 

fins lucrativos, legalmente constituídas há pelo menos dois anos 
com sede no Estado do Espírito Santo, com atividades de pesquisa e/ou extensão previstas 

extensionistas independentes, ou seja, sem vínculo instituci
e que comprovem capacidade técnico-científica

coordenador(a) responsável pela execução do 
comunicações com o serviço de apoio administrativo, pelo envio dos relatórios

e pelos relatórios de bolsistas, se houver, e pela prestação de contas, tendo para isso o apoio 
No caso de proponente com vínculo institucional, deverá ser apresentada carta de 

à proposta. 
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os recursos disponíveis para a linha. A duração 
mínima de projeto deverá ser de seis (6) meses e máxima de doze (12) meses. 

, serão contempladas com patrocínio aquelas que possam receber o 
, dentro da disponibilidade de recursos financeiros 

Os recursos que sobrarem por não serem suficientes para patrocinar 
remanejados para patrocínio a 

do sobras, serão destinadas a futuras 
científicos da RECEPAC.  

O Comitê Executivo da RECEPAC se reserva o direito de buscar a ampliação do valor total de 
que permitam apoiar maior número de 

ificação desta Chamada Pública ou lançada outra 
s também poderão ser 
nforme seu item 8.2 (i), 

instituições de ensino, pesquisa e/ou 
estabelecidas e sediadas no 

des de pesquisa e/ou extensão previstas em seus 

organizações da sociedade 
científicas ou fundações, de 
há pelo menos dois anos e 

, com atividades de pesquisa e/ou extensão previstas 

ou seja, sem vínculo institucional, que 
científica. 

responsável pela execução do projeto, pelas 
envio dos relatórios de projeto (parcial e 

tendo para isso o apoio 
No caso de proponente com vínculo institucional, deverá ser apresentada carta de 



 

   

6.2 Quanto ao(à) Coordenador

Cada proposta submetida deve conter obrigatoriamente somente um
sendo este o responsável pela gestão 
pode estar inscrito(a) em mais de uma proposta desta Chamada Pública. 

O(A) coordenador(a) da proposta

a) comprovar vínculo, se for o caso

b) ser brasileiro(a) ou possuir visto permanente

c) possuir titulação mínima de m
abril de 2021; 

d) ser o responsável pela elaboração da proposta, envio da documentação, execução do projeto, 
tratativas com o apoio administrativo, 
(parcial e final) e dos demais produtos,

e) ser o(a) responsável pela cons

 

A equipe executora da proposta deverá ser
estudantes. Dentre os pesquisadores e extensionistas, poderá ser indicado um
coordenador(a) adjunto(a).  

Os(As) estudantes poderão ser indicad
os casos, deverão comprovar matrícula em 
formação técnica de nível médio. 

Outros(as) profissionais poderão integrar a equipe na qualidade de colaboradores
voluntários(as).  

Todos(as) os(as) integrantes da equipe
deverão estar listados(as) no Formulário
de participação pessoal e institucional
ficarão em posse da FACTO. Admite
executora, mediante a apresentação do
o(a) coordenador(a) do projeto (proponente) ou 

Todos(as) os(as) membros(as) da equipe
estudantes listados(as) na proposta 
Plataforma Lattes do CNPq. Est
que, alternativamente, devem apresentar seus respectivos currículos
com o brasileiro, em Língua Inglesa ou Portuguesa
a posteriori, o cadastro na Plataforma Lattes
de projeto. 
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Coordenador(a) e à Equipe Executora do Projeto: 

Cada proposta submetida deve conter obrigatoriamente somente um(a) coordenador
pela gestão técnica e financeira do projeto. O(A)

em mais de uma proposta desta Chamada Pública.  

posta deverá atender aos seguintes requisitos: 

, se for o caso; 

visto permanente no país; 

possuir titulação mínima de mestre e ter currículo atualizado na Plataforma Lattes

ser o responsável pela elaboração da proposta, envio da documentação, execução do projeto, 
tratativas com o apoio administrativo, seleção e acompanhamento de bolsistas, envio

e dos demais produtos, e pela prestação de contas; 

responsável pela constituição da equipe executora do projeto. 

A equipe executora da proposta deverá ser composta por pesquisadores, extensionistas e
Dentre os pesquisadores e extensionistas, poderá ser indicado um

poderão ser indicados na proposta ou selecionados(as) 
deverão comprovar matrícula em cursos de graduação, de pós

.  

profissionais poderão integrar a equipe na qualidade de colaboradores

integrantes da equipe, exceto os(as) estudantes selecionados
Formulário Descritivo da Proposta (Formulário I

pessoal e institucional (Carta de Anuência), conforme o caso. Esses documentos
Admite-se que empresas juniores sejam participantes da equipe 

executora, mediante a apresentação do(a) professor(a) orientador(a) responsável
(proponente) ou membro(a) da equipe. 

da equipe incluídos(as) como pesquisadores
na proposta devem ter cadastro atualizado a partir de abril de 

sta exigência não se aplica a pesquisadores
apresentar seus respectivos currículos em algum formato compatível 

, em Língua Inglesa ou Portuguesa. No caso dos(as) estudantes
na Plataforma Lattes será exigido previamente à contratação como b
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coordenador(a) inscrito(a), 
(A) coordenador(a) não 

tre e ter currículo atualizado na Plataforma Lattes a partir de 

ser o responsável pela elaboração da proposta, envio da documentação, execução do projeto, 
seleção e acompanhamento de bolsistas, envio dos relatórios 

composta por pesquisadores, extensionistas e 
Dentre os pesquisadores e extensionistas, poderá ser indicado um(a) único(a) 

 a posteriori. Em todos 
e pós-graduação ou de 

profissionais poderão integrar a equipe na qualidade de colaboradores(as) 

estudantes selecionados(as) a posteriori, 
Descritivo da Proposta (Formulário I) e emitir aceite formal 

conforme o caso. Esses documentos 
juniores sejam participantes da equipe 

responsável, que poderá ser 

como pesquisadores(as), extensionistas e 
a partir de abril de 2021 na 

a exigência não se aplica a pesquisadores(as) estrangeiros(as), 
em algum formato compatível 
estudantes selecionados(as) 

será exigido previamente à contratação como bolsista 



 

   

Observação: a substituição de coordenador
aprovação dos Coordenadores da RECEPAC,
FACTO pelo(a) coordenador(a)
executora. 

 

7. ITENS FINANCIÁVEIS E NÃO FINA

7.1 Itens Financiáveis: 

7.1.1 Bolsas 

As bolsas destinadas ao apoio de custeio das despesas com pessoal durante o período de vigência 
do projeto serão concedidas nas segui

 bolsas de Iniciação Científica: para 
mensal máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais); 

 bolsas de Apoio Técnico à Pesquisa: para grad
doutorandos(as), no valor mensal 

 bolsa de Coordenação: para o
no valor mensal máximo de R$ 2.

 

Respeitados os valores máximos, as bolsas poderão 
As bolsas serão concedidas mediante contrato firmado entre os bolsistas e a FACTO. Estas 
estarão submetidas à legislação tributária, incidindo sobre elas os descontos pertinentes sempre 
que forem considerados devidos.

Observação: geralmente não há incidência de impostos e outros encargos sobre bolsas de caráter 
técnico-científico. 

 

7.1.2 Material de consumo 

Gastos com material de expediente (fotocópias, despesas postais, etc.), material bibliográ
papel, cartucho/tonner para impressora, 
componentes e/ou peças de prototipagem e de
que justificados para a realização das atividades. 

 

7.1.3 Serviços de Terceiros – 

Serviços de terceiros poderão ser contratados mediante:
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substituição de coordenador(a) de projeto deverá ser subme
aprovação dos Coordenadores da RECEPAC, mediante comunicação e justificativa

(a) de projeto ou, na falta deste(a), por membro

ITENS FINANCIÁVEIS E NÃO FINANCIÁVES 

As bolsas destinadas ao apoio de custeio das despesas com pessoal durante o período de vigência 
projeto serão concedidas nas seguintes modalidades:  

bolsas de Iniciação Científica: para estudantes de cursos técnicos e de graduação, 
de R$ 600,00 (seiscentos reais);  

bolsas de Apoio Técnico à Pesquisa: para graduados(as)
r mensal máximo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 

: para o(a) coordenador(a) que tenha no mínimo o título de mestre, 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais).  

Respeitados os valores máximos, as bolsas poderão ter valor de livre definição pelo
As bolsas serão concedidas mediante contrato firmado entre os bolsistas e a FACTO. Estas 

metidas à legislação tributária, incidindo sobre elas os descontos pertinentes sempre 
s devidos. 

há incidência de impostos e outros encargos sobre bolsas de caráter 

Gastos com material de expediente (fotocópias, despesas postais, etc.), material bibliográ
para impressora, impressos, CDs, vidrarias, reativos e reagentes, 

prototipagem e de reposição de equipamentos, 
que justificados para a realização das atividades.  

 Pessoas física e jurídica 

Serviços de terceiros poderão ser contratados mediante: 

Chamada Pública PEPAC 22/2021  

de projeto deverá ser submetida à apreciação e 
justificativa apresentada à 

, por membro(a) da equipe 

As bolsas destinadas ao apoio de custeio das despesas com pessoal durante o período de vigência 

cursos técnicos e de graduação, no valor 

(as), mestrandos(as) e 
de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);  

que tenha no mínimo o título de mestre, 

ter valor de livre definição pelo(a) proponente. 
As bolsas serão concedidas mediante contrato firmado entre os bolsistas e a FACTO. Estas 

metidas à legislação tributária, incidindo sobre elas os descontos pertinentes sempre 

há incidência de impostos e outros encargos sobre bolsas de caráter 

Gastos com material de expediente (fotocópias, despesas postais, etc.), material bibliográfico, 
, CDs, vidrarias, reativos e reagentes, 

reposição de equipamentos, se for o caso, desde 



 

   

 Pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e
terceiros, sendo estes de 
(MEI), desde que justificados como necessários para a realização das atividades e cujos 
prestadores não façam parte da equipe inscrita no projeto.

 Pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e de prestação de serviços de 
terceiros, sendo estes de
realização das atividades, e cujos
projeto. Qualquer pagamento a
deverá ser realizado de acordo com a legislação em vigor, de forma a não
vínculo empregatício com a FACTO

 

Os serviços de terceiros não poderão ultrapassar 30% 

 

7.1.4 Despesas com viagens 

São financiáveis os gastos com diárias, no valor de R$200,00 (duzentos reais) por pessoa.
total das diárias não poderá ultrapassar 10% (dez por cento) do valor total da proposta

Passagens, locação de veículos e contratação de serviços de transporte
quando devidamente justificados como necessários para a execução do projeto.
estas despesas deverão ser contratadas como serviços de terceiros de pessoa jurídica, ficando 
incluídas no limite de gastos do item 7.1.3 desta

 

7.1.5 Despesas de Capital 

Referem-se a equipamentos e material permanente para uso em laboratório ou no campo, 
caso, cuja solicitação deverá ser devidamente justificada.

Durante a execução do projeto, o
se responsabilizará pela segurança e manutenção do mesmo. 

Todos os itens de equipamentos, livros e material permanente adquiridos com recursos do 
patrocínio concedido serão de propriedade 
Suas disponibilidades de uso são garantid
para as finalidades do PEPAC e de outros programas afins
cessão de guarda e uso específico

Por meio de comunicação formal (eletrônica) do
dias de antecedência do prazo previsto para o término da sua execução, 
ampliação do prazo de cessão de
pessoa jurídica de vínculo do requerente
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Pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e de prestação de
de pessoas jurídicas, inclusive microempreendedores

desde que justificados como necessários para a realização das atividades e cujos 
prestadores não façam parte da equipe inscrita no projeto. 
Pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e de prestação de serviços de 

de pessoas físicas, desde que justificados como necessários para a 
realização das atividades, e cujos(as) prestadores(as) não façam parte da equipe inscrita no 

Qualquer pagamento a prestador(a) de serviço qualificado(a)
verá ser realizado de acordo com a legislação em vigor, de forma a não

com a FACTO. 

Os serviços de terceiros não poderão ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor total da proposta.

 

diárias, no valor de R$200,00 (duzentos reais) por pessoa.
ultrapassar 10% (dez por cento) do valor total da proposta

locação de veículos e contratação de serviços de transporte també
quando devidamente justificados como necessários para a execução do projeto.

deverão ser contratadas como serviços de terceiros de pessoa jurídica, ficando 
incluídas no limite de gastos do item 7.1.3 desta Chamada Pública. 

se a equipamentos e material permanente para uso em laboratório ou no campo, 
cuja solicitação deverá ser devidamente justificada. 

Durante a execução do projeto, os itens de capital ficarão sob a guarda do(a)
se responsabilizará pela segurança e manutenção do mesmo.  

Todos os itens de equipamentos, livros e material permanente adquiridos com recursos do 
serão de propriedade da RECEPAC, por meio da pessoa jurí

são garantidas às equipes executoras dos projetos
para as finalidades do PEPAC e de outros programas afins, mediante assinatura de termo de 
cessão de guarda e uso específico. 

formal (eletrônica) do(a) coordenador(a) de projeto
dias de antecedência do prazo previsto para o término da sua execução, poderá ser 

o prazo de cessão de guarda e uso desses itens ou a sua do
pessoa jurídica de vínculo do requerente ou a outra entidade, mediante justificativa específica e 
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de prestação de serviços de 
inclusive microempreendedores(as) individuais 

desde que justificados como necessários para a realização das atividades e cujos 

Pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e de prestação de serviços de 
que justificados como necessários para a 

não façam parte da equipe inscrita no 
(a) como pessoa física 

verá ser realizado de acordo com a legislação em vigor, de forma a não se estabelecer 

do valor total da proposta. 

diárias, no valor de R$200,00 (duzentos reais) por pessoa. O valor 
ultrapassar 10% (dez por cento) do valor total da proposta. 

também são financiáveis, 
quando devidamente justificados como necessários para a execução do projeto. Se necessárias, 

deverão ser contratadas como serviços de terceiros de pessoa jurídica, ficando 

se a equipamentos e material permanente para uso em laboratório ou no campo, se for o 

(a) coordenador(a), que 

Todos os itens de equipamentos, livros e material permanente adquiridos com recursos do 
soa jurídica da FACTO. 

s às equipes executoras dos projetos exclusivamente 
, mediante assinatura de termo de 

projeto, com no mínimo 30 
poderá ser solicitada a 
doação em definitivo à 

ou a outra entidade, mediante justificativa específica e 



 

   

declaração da finalidade de usos futuros
Órgão Gestor da RECEPAC, o EJA

 

7.2 Itens Não Financiáveis: 

Não são financiáveis pela FACTO, no contexto da 
com: 

a) construção e reforma de imóveis;

b) reparo e manutenção de veículos;

c) salários ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo ou quaisquer outras 
vantagens para pessoal de instituições públicas (federal, estadual e municipal) e de instituições 
privadas sem fins lucrativos participantes da proposta;

d) despesas de rotina tais como 
similares; 

e) despesas, a qualquer título, relacionadas com a formação de recursos humanos;

f) pagamento, a qualquer título, a servidor
empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou assistência 
técnica, conforme determina a Lei vigente;

g) pagamento de taxas de administração ou gestão, a qualquer título

h) combustíveis de veículos e pedágios rod

 

8. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1 Procedimento Geral 

As propostas de projeto deverão
Proposta (Formulário I), devidamente acompanhadas dos demais itens de documentação 
necessária (item 8.2 da presente Chamada Pública). D
documentos de submissão das propostas
enviados por e-mail, dentro do prazo estipulado 
Pública). Documentos eletrônicos
formato .pdf. 

As propostas e eventuais pedidos de recurso 
23h59min das respectivas datas constantes no cronograma des
eletrônico para envio de dúvidas, de
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declaração da finalidade de usos futuros. A decisão quanto à referida solicitação ficará a
, o EJA, após aprovação do Conselho de Gestão Estratégica

ão financiáveis pela FACTO, no contexto da presente Chamada Pública

construção e reforma de imóveis; 

reparo e manutenção de veículos; 

complementação salarial de pessoal técnico e administrativo ou quaisquer outras 
vantagens para pessoal de instituições públicas (federal, estadual e municipal) e de instituições 
privadas sem fins lucrativos participantes da proposta; 

 contas de luz, água, telefone, aluguel de imóveis, taxas, tributos

a qualquer título, relacionadas com a formação de recursos humanos;

pagamento, a qualquer título, a servidor(a) da administração pública, ou empregad
empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou assistência 
técnica, conforme determina a Lei vigente; 

pagamento de taxas de administração ou gestão, a qualquer título; 

combustíveis de veículos e pedágios rodoviários. 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

de projeto deverão ser apresentadas no formato do Formulário Descritivo da 
, devidamente acompanhadas dos demais itens de documentação 

da presente Chamada Pública). Depois de impressos
documentos de submissão das propostas deverão ser digitalizados no formato de arquivo 

dentro do prazo estipulado no cronograma (item 4 da presente 
eletrônicos com assinaturas digitais certificáveis também serão aceitos

e eventuais pedidos de recurso deverão ser enviados unicamente por 
datas constantes no cronograma desta Chamada

dúvidas, de propostas e de recursos administrativos 

Chamada Pública PEPAC 22/2021  

A decisão quanto à referida solicitação ficará a critério do 
do Conselho de Gestão Estratégica (CGE). 

presente Chamada Pública, gastos relacionados 

complementação salarial de pessoal técnico e administrativo ou quaisquer outras 
vantagens para pessoal de instituições públicas (federal, estadual e municipal) e de instituições 

, aluguel de imóveis, taxas, tributos e 

a qualquer título, relacionadas com a formação de recursos humanos; 

da administração pública, ou empregado(a) de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou assistência 

Formulário Descritivo da 
, devidamente acompanhadas dos demais itens de documentação 

impressos e assinados, os 
digitalizados no formato de arquivo .pdf e 

da presente Chamada 
com assinaturas digitais certificáveis também serão aceitos em 

enviados unicamente por e-mail até às 
ta Chamada Pública. O endereço 

recursos administrativos é 



 

   

selecao.pepac@gmail.com, com assunto 
“Dúvida”, “Proposta” ou “Recurso

 

8.2 Documentação necessária

Para a submissão e avaliação de propostas, é necessária a apresentação dos documentos
a seguir, cujos arquivos deverão ser 
arquivos deverão ser salvos no formato
a, no máximo, 20 MB, podendo ser
separados ou agrupados em uma pasta compactada

a) Formulário Descritivo da Proposta

A_form_I_ coord_XXXXX.pdf 

No qual, XXXXX são as letras iniciais 
Exemplo: se o proponente é João(Joana) da Silva Pereira, então
A_form_I_ coord_JSP.pdf 

b) Formulário de Orçamento (Formulário II)

B_form_II_coord_XXXXX.pdf 

c) Currículo Lattes completo do(a)
se houver, bem como dos demais pesquisadores
executora, se brasileiros(as), com
padronizados de arquivos: 

(1) Proponente: C_Lattes_coord_

(2) Coordenador(a) adjunto(a): C_Lattes

(3) Pesquisador(a): C_Lattes_pes

(4) Extensionista: C_Lattes_ext_YYYYY.pdf

(5) Estudante: C_Lattes_estud_YYYYY.pdf

No qual, YYYYY são as letras i
equipe executora, em maiúsculas.

Em caso de estrangeiros(as), anexar arq
acessível em Língua Inglesa ou Portuguesa, substituindo, no nome do arquivo, “Lattes” por 
“CVest”.  

d) Carta de Anuência da instituição
membro(a) da equipe executora (Modelo I), 
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, com assunto “Chamada FACTO 22/2021”, acrescentado dos termos 
Recurso”, conforme o caso. 

umentação necessária 

Para a submissão e avaliação de propostas, é necessária a apresentação dos documentos
deverão ser nomeados conforme a padronização indicada

no formato .pdf. O tamanho do conjunto de arquivos deve ficar
, podendo ser anexados ao e-mail de envio da proposta

ou agrupados em uma pasta compactada.  

Formulário Descritivo da Proposta (Formulário I). Nome padronizado de arquivo

niciais do nome e sobrenomes do(a) proponente
ponente é João(Joana) da Silva Pereira, então, nomear o arquivo como 

(Formulário II). Nome padronizado de arquivo:  

(a) coordenador(a)  da proposta, do(a)  coordenador
se houver, bem como dos demais pesquisadores(as)/extensionistas e estudantes

com última data de atualização a partir de 01/04/2021

oord_XXXXX.pdf 

C_Lattes_adj_YYYYY.pdf 

esq_YYYYY.pdf  

YYYYY.pdf  

YYYYY.pdf 

YYYYY são as letras iniciais dos nomes e sobrenomes dos respectivos membros da 
equipe executora, em maiúsculas. 

Em caso de estrangeiros(as), anexar arquivo de base de dados do curriculum vitae
acessível em Língua Inglesa ou Portuguesa, substituindo, no nome do arquivo, “Lattes” por 

instituição de vínculo do(a) proponente e de cada profissional
da equipe executora (Modelo I), inclusive estrangeiros(as) com vínculo de 

Chamada Pública PEPAC 22/2021  

, acrescentado dos termos 

Para a submissão e avaliação de propostas, é necessária a apresentação dos documentos listados 
nomeados conforme a padronização indicada. Todos os 

do conjunto de arquivos deve ficar limitado 
de envio da proposta em arquivos 

rquivo:  

roponente, em maiúsculas. 
, nomear o arquivo como 

 

coordenador(a)  adjunto(a), 
/extensionistas e estudantes da equipe 

última data de atualização a partir de 01/04/2021. Nomes 

s respectivos membros da 

curriculum vitae equivalente, 
acessível em Língua Inglesa ou Portuguesa, substituindo, no nome do arquivo, “Lattes” por 

e de cada profissional e estudante 
inclusive estrangeiros(as) com vínculo de 



 

   

visitantes/intercambistas, se for o caso, apresentando compromisso formal de apoiar
do projeto e de fornecer a infraestrutura
descrita nas contrapartidas no Formulário de Orçamento

(1) Proponente: D_cart_an_coord_XXXXX_ZZZZZ.pdf

Em caso de proposta enviada por proponente que seja pesquisador(a)/extensionista independente, 
não é necessário o envio desta carta de anuência.

(2) Coordenador(a) adjunto(a): D_

(3) Pesquisador(a): D_cart_an_pesq_YYYYY_ZZZZZ.pdf

(4) Extensionista: D_cart_an_ext_YYYYY_ZZZZZ.pdf

(5) Estudante: D_cart_an_estud_YYYYY_ZZZZZ.pd

No qual, ZZZZZ é a sigla da instituição de vínculo do respectivo participante da equipe executora, 
em letras maiúsculas. 

e) Carta de Anuência de proponente e de 
institucional) membro da equipe executora 
colaborador(a) (Modelo II). Nome padronizado de arquivo

E_cart_an_ind_YYYYY.pdf 

f) Cópia do estatuto da instituição de vínculo do coordenador, se for o caso
arquivo: 

F_estat_ZZZZZ.pdf 

g) Cópia do estatuto da empresa júnior

G_estat_ejr_JJJJJ.pdf 

No qual, JJJJJ é a sigla da empresa Junior, em letras maiúsculas.

h) Cópia do comprovante de residência do

H_resid_coord_XXXXX.pdf 

i) Termo de Compromisso de Copatrocínio, caso haja (Modelo III). 

I_copatr_CCCCC_coord_XXXXX.pdf

No qual, CCCCC é a sigla da entidade copatrocinadora, em letras maiúsculas.
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o caso, apresentando compromisso formal de apoiar
e de fornecer a infraestrutura institucional necessária à execução

descrita nas contrapartidas no Formulário de Orçamento. Nomes padronizados de arquivos:

cart_an_coord_XXXXX_ZZZZZ.pdf  

Em caso de proposta enviada por proponente que seja pesquisador(a)/extensionista independente, 
é necessário o envio desta carta de anuência. 

D_cart_an_adj_YYYYYY_ZZZZZ.pdf  

n_pesq_YYYYY_ZZZZZ.pdf  

n_ext_YYYYY_ZZZZZ.pdf 

n_estud_YYYYY_ZZZZZ.pdf 

ZZZZZ é a sigla da instituição de vínculo do respectivo participante da equipe executora, 

proponente e de cada profissional independente
membro da equipe executora que seja pesquisador(a)

. Nome padronizado de arquivo: 

Cópia do estatuto da instituição de vínculo do coordenador, se for o caso. Nome padronizado de 

atuto da empresa júnior, se for o caso. Nome padronizado de arquivo

JJJJJ é a sigla da empresa Junior, em letras maiúsculas. 

residência do(a) coordenador(a). Nome padronizado de arquivo

Termo de Compromisso de Copatrocínio, caso haja (Modelo III). Nome padronizado de arquivo

I_copatr_CCCCC_coord_XXXXX.pdf 

No qual, CCCCC é a sigla da entidade copatrocinadora, em letras maiúsculas.

Chamada Pública PEPAC 22/2021  

o caso, apresentando compromisso formal de apoiar a realização 
institucional necessária à execução do mesmo, conforme 

Nomes padronizados de arquivos:  

Em caso de proposta enviada por proponente que seja pesquisador(a)/extensionista independente, 

ZZZZZ é a sigla da instituição de vínculo do respectivo participante da equipe executora, 

independente (sem vínculo 
(a), extensionista ou 

. Nome padronizado de 

, se for o caso. Nome padronizado de arquivo:  

padronizado de arquivo:  

padronizado de arquivo: 

No qual, CCCCC é a sigla da entidade copatrocinadora, em letras maiúsculas. 



 

   

Ressalta-se que os documentos dos iten
que pode(m) ser digital(ais) ou, em 
das vias físicas, que devem estar assinada

 

9. HABILITAÇÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO

9.1 Habilitação da proposta 

A habilitação das propostas será realizada
coordenadores do Núcleo Institucional do PEPAC 
motivos para inabilitação:  

a) submissão fora do prazo previsto no cronograma;

b) não atender a qualquer um dos requisitos do
profissional, quando for o caso; 

c) falta de qualquer um dos documentos para inscrição
os formatos estabelecidos no item 8.2 da presente Chamada Pública

d) falta de assinatura ou assinatura 
presente Chamada Pública. 

O resultado de habilitação das propostas será
proponentes. Estará também disponível 
propostas habilitadas serão analisadas na etapa seguinte

 

9.2 Avaliação e julgamento da

9.2.1 Avaliadores(as) 

A análise de avaliação de mérito técnico
avaliadores(as) ad hoc externos
para o julgamento das propostas 

a) ser doutor(a) há pelo menos 10 (dez) anos, c
Chamada Pública; 

b) não ter vínculo direto com departamentos, programas e projetos em que participem 
coordenadores(as) das propostas avaliadas.

 

É vedado ao(à) avaliador(a) ad hoc
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se que os documentos dos itens 8.2 (a), (b), (d), (e) e (i) devem apresentar assinatura
ou, em caso de não ser disponível, deve-se proceder à digitalização 

estar assinadas e com rubricas em todas as páginas. 

, ANÁLISE E JULGAMENTO 

 

será realizada pela equipe técnica da FACTO
Núcleo Institucional do PEPAC – NIPEPAC, tendo caráter eliminatório

submissão fora do prazo previsto no cronograma; 

a qualquer um dos requisitos do(a) coordenador(a) e da instituição de vínculo 

falta de qualquer um dos documentos para inscrição ou sua disponibilização em
estabelecidos no item 8.2 da presente Chamada Pública; 

ou assinatura em desacordo com os formatos estabelecidos no item 8.2 da 

as propostas será realizado mediante comunicado, por 
. Estará também disponível na página da FACTO na Internet, na íntegra

propostas habilitadas serão analisadas na etapa seguinte. 

ulgamento das propostas habilitadas 

de mérito técnico-científico das propostas será realizada por 
externos(as) ao processo. Estes(as) serão contratados

para o julgamento das propostas e deverão atender ao seguinte perfil: 

há pelo menos 10 (dez) anos, com atuação em temáticas relacionadas a esta 

não ter vínculo direto com departamentos, programas e projetos em que participem 
das propostas avaliadas. 

ad hoc julgar propostas em caso de:  

Chamada Pública PEPAC 22/2021  

devem apresentar assinatura(s), 
se proceder à digitalização 

em todas as páginas.  

ACTO com apoio dos 
, tendo caráter eliminatório. São 

e da instituição de vínculo 

ou sua disponibilização em desacordo com 

em desacordo com os formatos estabelecidos no item 8.2 da 

do mediante comunicado, por e-mail, aos(às) 
, na íntegra. Somente as 

izada por dois(duas) (2) 
contratados(as) pela FACTO 

om atuação em temáticas relacionadas a esta 

não ter vínculo direto com departamentos, programas e projetos em que participem 



 

   

a) participar de proposta submetida 
membro(a) da equipe executora; 

b) participar da equipe executora do projeto seu
consangüíneo(a) ou afim, em linha reta ou na colateral, até o terceiro grau;

c) que esteja litigando judicial ou administrativamente com qualquer membro
executora do projeto, o mesmo valendo para 
companheiros(as).  

 

9.2.2 Processo de análise, avaliação

A análise e o julgamento das propostas serão realizados em duas etapas, uma eliminatória e uma 
classificatória. 

A etapa eliminatória será a avaliação
presente Chamada Pública, especialmente 
temáticas, bem como quanto a precisa descrição do re
neste quesito não serão avaliadas

A etapa classificatória será focada na análise da qualidade da proposta, por meio da atribuição de 
pontuações a critérios. A pontuação dos critérios pelos
forma de números inteiros. A nota total de cada avaliador
critérios, variando de 0 (zero) a 100 (cem) pontos em números inteiros. A nota final de cada 
proposta será a média simples das notas totais dos dois
variar de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, com intervalos de 0,5 ponto. 

Na etapa classificatória, serão considerados os seguintes critérios e 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

A. Experiência e qualificação do 
produção técnico-científica e/ou de extensão dos últimos dois anos, utilizando a 
Plataforma Lattes 

B. Contextualização e justificativa da proposta

C. Coerência e clareza dos objetivos e metas em relação ao tem

D. Descrição detalhada da metodologia, bem como sua adequação em 
aos objetivos e metas da proposta

E. Composição da equipe executora, especialmente 
integrada por profissionais de diferentes
cooperação 
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participar de proposta submetida a esta Chamada Pública, seja como coordenador
  

da equipe executora do projeto seu(ua) cônjuge, companheiro
ou afim, em linha reta ou na colateral, até o terceiro grau; 

esteja litigando judicial ou administrativamente com qualquer membro
executora do projeto, o mesmo valendo para seus(uas) respectivos

, avaliação e julgamento das propostas 

A análise e o julgamento das propostas serão realizados em duas etapas, uma eliminatória e uma 

A etapa eliminatória será a avaliação das propostas quanto ao atendimento da finalidade da 
, especialmente quanto à sua pertinência frente às linhas

precisa descrição do recorte geográfico. As propostas eliminadas 
to não serão avaliadas quanto aos quesitos classificatórios. 

A etapa classificatória será focada na análise da qualidade da proposta, por meio da atribuição de 
pontuações a critérios. A pontuação dos critérios pelos(as) avaliadores(as) ad hoc

eiros. A nota total de cada avaliador(a) vai resultar da soma das notas dos 
critérios, variando de 0 (zero) a 100 (cem) pontos em números inteiros. A nota final de cada 
proposta será a média simples das notas totais dos dois(duas) avaliadores
variar de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, com intervalos de 0,5 ponto.  

serão considerados os seguintes critérios e respectivas 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

Experiência e qualificação do coordenador(a), com base na comprovação de 
científica e/ou de extensão dos últimos dois anos, utilizando a 

Contextualização e justificativa da proposta 

dos objetivos e metas em relação ao tema 

D. Descrição detalhada da metodologia, bem como sua adequação em relação 
aos objetivos e metas da proposta 

da equipe executora, especialmente se multiprofissional e se
profissionais de diferentes instituições em modo de rede de 
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ública, seja como coordenador(a) ou 

cônjuge, companheiro(a) ou parente, 

esteja litigando judicial ou administrativamente com qualquer membro(a) da equipe 
respectivos(as) cônjuges ou 

A análise e o julgamento das propostas serão realizados em duas etapas, uma eliminatória e uma 

to ao atendimento da finalidade da 
pertinência frente às linhas e sublinhas 

As propostas eliminadas 

A etapa classificatória será focada na análise da qualidade da proposta, por meio da atribuição de 
ad hoc será sempre em 

vai resultar da soma das notas dos 
critérios, variando de 0 (zero) a 100 (cem) pontos em números inteiros. A nota final de cada 

avaliadores(as) ad hoc, podendo 

respectivas pontuações: 

PONTUAÇÃO 

comprovação de 
científica e/ou de extensão dos últimos dois anos, utilizando a 

10 

10 

10 

relação 10 

multiprofissional e se 
e rede de 

10 



 

   

F. Participação de estudantes na equipe executora, considerando diferentes
níveis de ensino e vínculos institucionais

G. Participação de colaboradores

H. Resultados pretendidos bem como 
formação de recursos humanos no ES e 

I. Viabilidade de execução da proposta, com base n
nas estratégias de contingenciamento 

J. Contrapartidas financeiras e econômicas aportadas ao projeto

TOTAL 

A proposta será avaliada por um
avaliadores(as) ad hoc discrepantes em, no mínimo,
das notas seja superior ou igual a 60 (sessenta) pontos

A nota final será calculada pela média das duas notas menos discrepantes. Nota final inferior a 60 
(sessenta) pontos desclassifica a proposta. 

A FACTO elaborará a lista das proposta
decrescente. Em caso de propostas 
base na maior pontuação obtida nos 

A divulgação do resultado provisório
mail, aos(às) coordenadores(as) 
eletrônica da FACTO. Este resultado 
administrativo, em cumprimento ao item

 

10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Os(As) coordenadores(as) de propostas submetidas a esta Chamada P
recurso administrativo aos resultados 
ofício enviado à FACTO por e-mail
de eliminação, classificação e desclassificação
ad hoc contratados pela FACTO. 

 

11. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

A FACTO encaminhará ao Comitê Executivo (CE) da RECEPAC, formado pelas instituições Ifes e 
EJA, o relatório com a lista das propostas desabilitadas, habilitadas
desclassificadas e contempladas para patrocínio

 

          Chamada Pública PEPAC 2
16 

Participação de estudantes na equipe executora, considerando diferentes
institucionais 

. Participação de colaboradores(as) voluntários(as) da comunidade 

esultados pretendidos bem como seus impactos técnico-científicos, para
formação de recursos humanos no ES e para as comunidades no território alvo

de execução da proposta, com base no cronograma, no orçamento 
nas estratégias de contingenciamento de riscos e dificuldades 

econômicas aportadas ao projeto 

A proposta será avaliada por um(a) terceiro(a) avaliador(a) ad hoc quando houver 
discrepantes em, no mínimo, 20 (vinte) pontos, desde que

das notas seja superior ou igual a 60 (sessenta) pontos.  

A nota final será calculada pela média das duas notas menos discrepantes. Nota final inferior a 60 
(sessenta) pontos desclassifica a proposta.  

elaborará a lista das propostas classificadas, por Linha Temática
postas com a mesma pontuação total, o desempate será definido com 

base na maior pontuação obtida nos seguintes critérios de julgamento: G, F, E 

provisório da classificação será realizada mediante comunicado, por 
 das propostas, e também estará disponível, na íntegra,

. Este resultado poderá ser contestado mediante a interposição d
administrativo, em cumprimento ao item 10 da presente Chamada Pública.  

. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

de propostas submetidas a esta Chamada Pública poderão interpor 
recurso administrativo aos resultados de eliminação, classificação e desclassificação

mail, nas datas estabelecidas no cronograma (item 4).
e desclassificação serão submetidos à apreciação dos

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

encaminhará ao Comitê Executivo (CE) da RECEPAC, formado pelas instituições Ifes e 
a lista das propostas desabilitadas, habilitadas, eliminadas,

ontempladas para patrocínio. O referido Comitê encaminhará as propostas 

Chamada Pública PEPAC 22/2021  

Participação de estudantes na equipe executora, considerando diferentes 10 

10 

para a 
s no território alvo 

10 

orçamento e 10 

10 

100 

quando houver notas de 
) pontos, desde que pelo menos uma 

A nota final será calculada pela média das duas notas menos discrepantes. Nota final inferior a 60 

sificadas, por Linha Temática, em ordem 
com a mesma pontuação total, o desempate será definido com 

F, E e J, nesta ordem.  

mediante comunicado, por e-
, na íntegra, na página 

á ser contestado mediante a interposição de recurso 

ública poderão interpor 
e desclassificação, por meio de 

, nas datas estabelecidas no cronograma (item 4). Os recursos 
serão submetidos à apreciação dos avaliadores(as) 

encaminhará ao Comitê Executivo (CE) da RECEPAC, formado pelas instituições Ifes e 
eliminadas, classificadas, 

. O referido Comitê encaminhará as propostas 



 

   

para conhecimento do Conselho de Gestão Estratégica (CGE) da RECEPAC, formado por 
representantes do Ifes, do EJA, 
(SEAMA) e da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e 
Desenvolvimento Econômico (SECTI

A divulgação do resultado final 
aos(às) coordenadores(as) das 
estará disponível, na íntegra, na página eletrônica

 

12. CONTRATAÇÃO 

Até uma semana após a divulgação do Resultado Final da seleção
da FACTO, os(as) coordenadores
encaminhar à referida Fundação
seguintes documentos, todos digitalizados em formato 

a) Termo de Patrocínio de Projeto 
do projeto, rubricado em todas as páginas e 
com assinatura eletrônica certificável

b) Formulário de Orçamento atualizado

c) Protocolo de submissão do procedimento de pesquisa 
específica, no caso de pesquisa com

d) Licenças específicas, no caso de manipulação de 
licenças, conforme o caso. 

e) Cópias do CPF e da carteira de 

f) Formulário (conforme modelo da FACTO)
assinado e com a documentação

 

13. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

O acompanhamento técnico-científic
instrumentos: relatórios, acompanhamento in loco
digital, além de seminários internos.

Os relatórios de execução do projeto 

 parcial: a ser entregue no final do mês que compreender a metade do tempo previsto p
execução total do projeto;

 final, a ser entregue até o final do mês seguinte à conclusão do projeto. 
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do Conselho de Gestão Estratégica (CGE) da RECEPAC, formado por 
 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Re

da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e 
SECTIDES). 

final será realizada mediante comunicado a ser enviado
 propostas selecionadas para patrocínio. Este
página eletrônica da FACTO.  

após a divulgação do Resultado Final da seleção na página eletrônica e na sede 
coordenadores(as) de propostas selecionadas para 

encaminhar à referida Fundação, para o endereço eletrônico selecao.pepac@gmail.com
, todos digitalizados em formato .pdf: 

Termo de Patrocínio de Projeto (conforme modelo da FACTO), em nome do
em todas as páginas e assinado, sendo também aceitável 

assinatura eletrônica certificável. 

Formulário de Orçamento atualizado à luz do relatório de avaliação da proposta

do procedimento de pesquisa para análise por
com seres humanos ou com animais. 

Licenças específicas, no caso de manipulação de resíduos químicos e/ou

arteira de identidade do(a) coordenador(a). 

(conforme modelo da FACTO) com plano de trabalho de cada bolsista, devidamente
assinado e com a documentação requerida em anexo (disponível no site da FACTO

AMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

científico de cada projeto contratado será realizada mediante 3 (três) 
instrumentos: relatórios, acompanhamento in loco e/ou com auxílio de ferramentas de comunicação 

internos. 

de execução do projeto são:  

a ser entregue no final do mês que compreender a metade do tempo previsto p
execução total do projeto; e 
inal, a ser entregue até o final do mês seguinte à conclusão do projeto. 
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do Conselho de Gestão Estratégica (CGE) da RECEPAC, formado por 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e 

mediante comunicado a ser enviado por e-mail 
. Este resultado também 

na eletrônica e na sede 
stas selecionadas para patrocínio deverão 

o.pepac@gmail.com, os 

e do(a) coordenador(a) 
, sendo também aceitável arquivo gerado 

à luz do relatório de avaliação da proposta. 

para análise por comissão de ética 

/ou biológicos, e demais 

com plano de trabalho de cada bolsista, devidamente 
FACTO). 

rá realizada mediante 3 (três) 
com auxílio de ferramentas de comunicação 

a ser entregue no final do mês que compreender a metade do tempo previsto para a 

inal, a ser entregue até o final do mês seguinte à conclusão do projeto.  



 

   

Adicionalmente, o pagamento das bolsas mensais será realizado mediante a apresentação de 
relatórios de atividades individuais. 

Estes relatórios deverão ser encaminhados
em via digital assinada, para que chegue ao 
posteriormente os submeterá à a

O acompanhamento do projeto deverá ocorrer durante todo o desenv
previstas em seu cronograma, especialmente 
comunidades envolvidas. O objetiv
levantar a ocorrência de eventuais problemas de execução e promover
andamento e na gestão de futuras chamadas p

O acompanhamento será realizad
também envolver outros membros do C
Este acompanhamento será realizado preferencialmente
momento pandêmico da Covid-19 
loco, esta deverá ser realizada
transmissões síncronas (lives) e 
coordenador técnico-científico da RECEPAC. 

O acompanhamento ocorrerá sempre que solicitado pelo coordenador técnico
RECEPAC ou por convite do(a) 
atividade poderá resultar na suspensão do pagamento de bolsas do
executora. A prestação de informações de acompanhamento será de responsabilidade 
do(a) coordenador(a) de cada projeto em andamento.

A avaliação do projeto também ocorrerá em seminários
mediante exposição oral dos resultados alcançados
formatos a serem definidos pelo CTC da RECEPAC

 1º seminário interno: a ser 
direcionado aos(às) membros

 2° seminário interno: a ser realizado 
membros(as) do Colégio Técnic

 3º seminário interno: a ser realizado 
membros(as) do CGE, do 

 

14.PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas dos patrocínios receb
técnico-científica. As prestações de contas parcial
projetos deverão ser feitas nos termos 
pagamentos de bolsas e aquisições aprovadas para os 
pedido formal do(a) coordenador
projetos patrocinados fornecer as
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agamento das bolsas mensais será realizado mediante a apresentação de 
relatórios de atividades individuais.  

ser encaminhados ao endereço eletrônico recepac.pepac
para que chegue ao coordenador técnico-científico da RECEPAC, que 

posteriormente os submeterá à apreciação pelo Colégio Técnico-Científico (CTC).

acompanhamento do projeto deverá ocorrer durante todo o desenvolvimento das atividades 
, especialmente daquelas realizadas em campo ou junto às 

objetivo é avaliar as condições de apoio supridas pela FACTO, 
orrência de eventuais problemas de execução e promover melhorias nos projetos em 

andamento e na gestão de futuras chamadas públicas.  

O acompanhamento será realizado pelo coordenador técnico-científico da RECEPAC, podendo 
também envolver outros membros do Colégio Técnico-Científico (CTC) da Rede
Este acompanhamento será realizado preferencialmente in loco, caso a análise de conjuntura do 

19 não ofereça riscos; em caso de impossibilidade d
esta deverá ser realizada com auxílio de ferramentas de comunicação digital

) e envio de relatos e imagens das atividades desenvolvidas ao 
científico da RECEPAC.  

acompanhamento ocorrerá sempre que solicitado pelo coordenador técnico
 coordenador(a) de projeto contratado. A recusa em

poderá resultar na suspensão do pagamento de bolsas do(a) coordenador
executora. A prestação de informações de acompanhamento será de responsabilidade 

de cada projeto em andamento. 

do projeto também ocorrerá em seminários internos, durante e após a sua conclusão, 
dos resultados alcançados. Os eventos serão realizados em datas e 

formatos a serem definidos pelo CTC da RECEPAC, sendo: 

interno: a ser realizado no início do período de execução dos projetos, 
membros(as) da RECEPAC, com a apresentação do projeto;

2° seminário interno: a ser realizado após a entrega dos relatórios parciais, dirigido aos
do Colégio Técnico-Científico (CTC) da RECEPAC; 

3º seminário interno: a ser realizado após a entrega dos relatórios finais, dirigido aos
CGE, do CTC e demais interessados(as) da RECEPAC

A prestação de contas dos patrocínios recebidos será de duas naturezas: uma financeira e outra 
As prestações de contas parcial e final dos apoios financeiro

feitas nos termos orientados pela FACTO, que será a responsável pelos 
olsas e aquisições aprovadas para os projetos a serem patrocin

r(a) de projeto patrocinado. Caberá aos (às) coordenadores(as) de 
s informações e os documentos solicitados,
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agamento das bolsas mensais será realizado mediante a apresentação de 

recepac.pepac@gmail.com, 
científico da RECEPAC, que 

Científico (CTC). 

olvimento das atividades 
ealizadas em campo ou junto às 

avaliar as condições de apoio supridas pela FACTO, 
melhorias nos projetos em 

científico da RECEPAC, podendo 
da Rede e do NIPEPAC. 
análise de conjuntura do 

; em caso de impossibilidade da observação in 
com auxílio de ferramentas de comunicação digital, mediante 

das atividades desenvolvidas ao 

acompanhamento ocorrerá sempre que solicitado pelo coordenador técnico-científico da 
de projeto contratado. A recusa em se permitir tal 

coordenador(a) e da equipe 
executora. A prestação de informações de acompanhamento será de responsabilidade 

, durante e após a sua conclusão, 
. Os eventos serão realizados em datas e 

no início do período de execução dos projetos, 
da RECEPAC, com a apresentação do projeto; 

após a entrega dos relatórios parciais, dirigido aos(às) 

após a entrega dos relatórios finais, dirigido aos(às) 
da RECEPAC. 

idos será de duas naturezas: uma financeira e outra 
financeiros concedidos aos 

que será a responsável pelos 
a serem patrocinados, mediante 

Caberá aos (às) coordenadores(as) de 
, sempre enviados em 



 

   

formato .pdf para o endereço eletrônico
prestações de contas deverão se

 

15. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO

A revogação ou anulação do 
coordenador(a) e a FACTO poderá ocorrer mediante constatação 
suas cláusulas. 

 

16. IMPUGNAÇÃO 

A presente Chamada Pública poderá ser impugnada mediante solicitação feita por ofício à 
em prazo de dois dias úteis após a divulgação do resultado final da classificação de propostas. O 
pedido será avaliado pelo Conselho de Gestão Estratégica da

 

17. DIVULGAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA

Caberá ao(à) coordenador(a) do projeto finalizado encaminhar à RECEP
endereçado a recepac.pepac@gmail.com
evento temático específico e/ou publicado em periódico técnico
específica, sendo que, no corpo textual do trabalho, deverá ser feita menção explícita 
do EJA, à RECEPAC, à FACTO,
execução. O referido evento e/ou publicação 
para disseminação do produto de conhecimento resultante 
área temática específica. Em substituição à participação no
apresentação de certificado e aprovação do Comitê Executivo (CE)
científica também poderá integra
referente ao patrocínio recebido. 

 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A propriedade dos produtos de conhecimento resultantes dos projetos financiados será gerida nos 
termos do Regimento Interno da RECEPAC

Para o Ifes, esta Chamada Pública
Extensão em Rede, intitulado Polo 
Costeiros e Marinhos, vinculado ao Centro de Referência em Educação, Empreendedorismo e 
Inovação Aberta (CREIA), sediado em Vitór
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para o endereço eletrônico recepac.pepac@gmail.com. Documentos
er assinados, sendo aceitas assinaturas eletrônicas certificáveis

REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 

A revogação ou anulação do Termo de Patrocínio do projeto firmado entre o
poderá ocorrer mediante constatação de inadimpl

ública poderá ser impugnada mediante solicitação feita por ofício à 
em prazo de dois dias úteis após a divulgação do resultado final da classificação de propostas. O 

á avaliado pelo Conselho de Gestão Estratégica da RECEPAC. 

CIENTÍFICA 

do projeto finalizado encaminhar à RECEPAC, por meio 
recepac.pepac@gmail.com, trabalho técnico-científico a ser

e/ou publicado em periódico técnico-científico ou outra publicação 
, sendo que, no corpo textual do trabalho, deverá ser feita menção explícita 

, à FACTO, ao apoio financeiro recebido e às instituições parceiras na 
e/ou publicação será de livre escolha do(a) coordenador

para disseminação do produto de conhecimento resultante junto à comunidade de interesse na
Em substituição à participação nos eventos da RECEPAC e mediante 

e certificado e aprovação do Comitê Executivo (CE), esta divulgação técnico
integrar os elementos necessários à conclusão da prestação de contas 

 

A propriedade dos produtos de conhecimento resultantes dos projetos financiados será gerida nos 
RECEPAC (Anexo I). 

Pública de patrocínio a projetos se constitui como Programa de 
Extensão em Rede, intitulado Polo Costamares de Inovação em Sustentabilidade de Ambientes 
Costeiros e Marinhos, vinculado ao Centro de Referência em Educação, Empreendedorismo e 
Inovação Aberta (CREIA), sediado em Vitória/ES. 
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umentos para uso em 
ssinaturas eletrônicas certificáveis. 

firmado entre o(a) seu(ua) 
de inadimplência de qualquer de 

ública poderá ser impugnada mediante solicitação feita por ofício à FACTO, 
em prazo de dois dias úteis após a divulgação do resultado final da classificação de propostas. O 

C, por meio de e-mail 
científico a ser apresentado em 

científico ou outra publicação 
, sendo que, no corpo textual do trabalho, deverá ser feita menção explícita ao patrocínio 

e às instituições parceiras na sua 
coordenador(a) do projeto, 

junto à comunidade de interesse na 
da RECEPAC e mediante 
, esta divulgação técnico-

os elementos necessários à conclusão da prestação de contas 

A propriedade dos produtos de conhecimento resultantes dos projetos financiados será gerida nos 

ojetos se constitui como Programa de 
de Inovação em Sustentabilidade de Ambientes 

Costeiros e Marinhos, vinculado ao Centro de Referência em Educação, Empreendedorismo e 

 



 

   

Coordenador Executivo do PEPAC

Diretor de Implantação do 
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Vitória/ES, 1

Tadeu Pissinati Sant’Anna 

Coordenador Executivo do PEPAC 

Diretor de Implantação do CREIA/Ifes 

 

Klinger CecconCaprioli 

Diretor-Presidente da FACTO 
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S, 19 de maio de 2021. 

 


