CHAMADA DE PROPOSTAS FAPESP – VITAE

Seleção pública de propostas para apoio à implantação de Programas de Pesquisa em
Museus e Centros de Ciências do Estado de São Paulo

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP - torna pública a presente
Chamada de Propostas e convida os pesquisadores associados a Museus, Centros de Ciências ou
equivalentes em Instituições Superiores de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo, a apresentarem
projetos para a implantação do “Programa de Pesquisa em Centros de Ciências do Estado de São
Paulo“, no âmbito do convênio firmado entre a FAPESP e a Vitae, constante do anexo I desta chamada e
nas formas e condições a seguir estabelecidas.

1

Informações Gerais

1.1

Objetivos

Apoiar atividades de pesquisa que propiciem a instalação e o fortalecimento institucional de museus e
centros de ciências visando à produção, ao aprimoramento ou ao desenvolvimento de atividades para
centros e museus de ciências, incluindo, mas não restritas a, experimentos específicos, demonstrações,
montagens interativas, podendo compreender:
o

Instalação ou aprimoramento de laboratórios científicos de informática, bibliotecas, sala para
áudio-visual e outros ambientes de apoio programático, bem como criação de condições de
observações/experimentações externas.

o

Treinamento de profissionais, técnicos e auxiliares, por meio de cursos, estágios, visitas
técnicas no País.

o

Produção de material de apoio, materiais didáticos de divulgação nas diferentes formas e
mídias.

o

Produção de exposições sobre ciência e tecnologia de curta, média ou longa duração,
organizadas por eixos temáticos, campos ou áreas do conhecimento.”

1.2

A quem se destina

Poderão apresentar propostas pesquisadores de instituições públicas ou privadas do Estado de São
Paulo, associados a Museus ou Centros de Ciências.

1.3

Cronograma

Atividades

Data

Lançamento da Chamada no portal da FAPESP

03/07/2006

Recebimento de Propostas

Até 28/08/2006

Recebimento de Documentação complementar, se necessário

Até 08/09/2006

Análise das Propostas pelas Coordenações de Área da FAPESP

Até 27/10/2006

Análise das Propostas pela Coordenação Adjunta da FAPESP

Até 17/11/2006

Divulgação de Resultados

27/11/2006

1.4

Recursos

As propostas aprovadas serão financiadas com recursos estimados no montante de até R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), sendo até R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para a Fase I e até R$ 150.000,00
(cento e cinqüenta mil reais) para a Fase II, oriundos do Fundo de Recursos criado, destinado a viabilizar
financeiramente a implantação do Programa, conforme cláusula terceira do convênio FAPESP/Vitae.

2

Características da Proposta

A proposta deve ser apresentada na forma de um projeto para o Programa de Políticas Públicas da
FAPESP, segundo instruções constantes em http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=2083,
prevendo a realização em três Fases:
Fase I – Nesta etapa, com duração de 6 meses, os proponentes poderão completar suas equipes,
consolidar a parceria, localizar as fontes de pesquisa disponíveis e fazer estudos que demonstrem a
plena viabilidade da proposta. O apoio para esta fase não garante o apoio da FAPESP para a Fase II.
Fase II – É a fase da execução propriamente dita do projeto, com duração de até 24 meses. Serão
selecionados para apoio nesta fase somente os projetos que, ao término da Fase I, tenham evidenciado
o cumprimento das condições de sua realização implicadas pelas normas e finalidades do programa.
Fase III – É a fase de implantação das propostas que resultarem da execução bem sucedida do projeto.
O financiamento dessa fase é de responsabilidade da instituição parceira responsável pela execução da
política pública. Mesmo não sendo financiada pela FAPESP, seu plano preliminar deve constar
obrigatoriamente da proposta.
Excepcionalmente para esta chamada de propostas será aceito que a Instituição Sede assuma o lugar
da Instituição Parceira, para efeito da operação do Centro de Ciências. Nesse caso deverá constar, no
campo apropriado do formulário, a contrapartida oferecida para operação do Centro de Ciências por pelo
menos 5 (cinco) anos.

As propostas devem, necessariamente, apresentar objetivos claros e consistentes com o escopo da
presente Chamada.

3 Análise e Julgamento
O processo para análise, qualificação e aprovação das propostas recebidas pela FAPESP será realizado
por assessores ad-hoc especialmente designados pela Diretoria Científica da Fundação e de acordo com
os critérios constantes em http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=2078
O julgamento levará em consideração os seguintes itens:
o

clareza dos objetivos;

o

relevância e mérito científico e tecnológico;

o

relevância e mérito educacional de divulgação científica para a comunidade;

o

adequação da metodologia e revisão da bibliografia pertinente;

o

qualificação e competência da equipe responsável pela execução;

o

viabilidade de realização das metas físicas no prazo de execução estabelecido na proposta;

o

adequação do orçamento proposto à implementação das metas físicas;

o

relevância dos resultados esperados.

4 Resultado do Julgamento
O resultado final será divulgado no portal da FAPESP (www.fapesp.br) e por meio de comunicado via email aos interessados.

5 Cancelamento da Concessão

A concessão do apoio financeiro poderá ser cancelada pela FAPESP, por ocorrência, durante sua
implementação, de fato cuja gravidade justifique o cancelamento, a critério da Diretoria Científica da
FAPESP, sem prejuízo de outras providências cabíveis.

São Paulo, 03 de julho de 2006.

