
SEMINÁRIOS TÉCNICOS

Vale – FAPs
Maio 2010



Datas dos Seminários Técnicos

Serão realizados seminários técnicos em todos os estados participantes de 

maneira a apresentar a parceria Vale-FAPs, as regras do Edital e fornecer aos 

interessados uma oportunidade de esclarecerem pessoalmente suas dúvidas em 

relação a esta Chamada de Propostas. 

As datas referentes aos seminários em cada estado são as seguintes:

• SP – 12/05/2010

• PA – 18/05/2010

• MG – 21/05/2010



Programa

1- Apresentações Institucionais

FAPESP: Douglas Eduardo Zampieri
Membro da Coordenação de Área de Pesquisa para Inovação

Vale: Luiz Mello

Diretor do Departamento do Instituto Tecnológico Vale

2- Apresentação do Edital

3- Esclarecimento de dúvidas

4- Encerramento



1. Apresentação Institucional da FAPESP

2. Contextualização do desenvolvimento de Ciência & Tecnologia na Vale

3. Apresentação institucional DITV

4. Objetivo da ação de fomento

5. Espaço para perguntas

Agenda



Douglas E. Zampieri

Coordenação de 

Pesquisa para Inovação

FAPESP - Fomento à Pesquisa: 

um dos insumos para a inovação tecnológica

418 de Maio de 2010

Seminário Técnico  

Divulgação da Chamada de 

Propostas  

Acordo de Cooperação Científica  

FAPESP – FAPESPA – FAPEMIG
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Fapesp – legislação

 1947: Constituição Paulista, Art. 123 

– "O amparo à pesquisa científica será propiciado pelo Estado, por intermédio de 

uma fundação organizada em moldes a serem estabelecidos por lei". Determinava 

ainda: "Anualmente, o Estado atribuirá a essa fundação, como renda especial de 

sua privativa administração, a quantia não inferior a meio por cento de sua receita 

ordinária".

 1960: Lei autoriza o Poder Executivo a instituir a FAPESP

 1962: Decreto 40.132 institui a FAPESP

 1989: Constituição Estadual 

– Artigo 271 - O Estado destinará o mínimo de um por cento de sua receita 

tributária à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, como 

renda de sua privativa administração, para aplicação em desenvolvimento 

científico e tecnológico.
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O Objeto da Fapesp é a Pesquisa

 Pesquisa

– Investigação experimental ou teórica voltada

primariamente para a aquisição de novos

conhecimentos no domínio científico, literário, 

artístico etc 

• Criação de conhecimento vs. Uso de conhecimento 

existente

• Todas as áreas do conhecimento



Pesquisa para inovação

 Pesquisa (com vistas a aplicações) pode 

ser um dos insumos para a inovação

 Fapesp financia pesquisa que pode 

contribuir para a inovação (diferente de 

financiar a inovação)

 Um Sistema de Inovação funcional deve 

articular os diferentes agentes 

financiadores com seus diferentes papéis

7
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Fapesp: Receitas e Dispêndios em 

Auxílios e Bolsas, 1995-2010

© C.H. Brito Cruz e Fapesp 



Agências de fomento à pesquisa 

em SP

9

2008

1995

© C.H. Brito Cruz e Fapesp 
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Orçamento 2010

Classificação por Função

 APA + FRH: 85%

 PAP inclui:
– Biota

– PITE

– PIPE

– PAPI

– Políticas Públicas

– Ensino Público

– Mídia Ciência

– TIDIA

FRH
34%

APA
51%

PAP
15%

Valor (MR$) %

Formação de Recursos Humanos (FRH) FRH 257,961 34%

Apoio à Pesquisa Acadêmica (APA) APA 378,064 51%

Pesquisa com vistas a Aplicações (PAP) PAP 111,851 15%

Total 747,876 100%

© C.H. Brito Cruz e Fapesp 
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Pesquisa Inovativa na Pequena 

Empresa: PIPE

 Lançado em 1997

 Objetivo
– Apoiar o desenvolvimento de pesquisas inovadoras, a 

serem executadas em pequenas empresas sediadas 
no Estado de São Paulo, sobre importantes problemas 
em ciência e tecnologia que tenham alto potencial de 
retorno comercial ou social



16/06/2008, 20080616-fepaeps07-usp.ppt; © C.H. Brito Cruz e Fapesp 12

Município(*) Quantidade

São Paulo 347

Campinas 220

São Carlos 201

S.J. dos Campos 83

Ribeirão Preto 42

Outros 388

Total 1281
Fonte: Crab e Sage

(*) Foram incluídos pro jetos aprovados p/ a Fase I e direto  p/ a Fase II

PIPE: 1.281 projetos contratados 

desde 1997

Mais de 2 por semana

desde 1998
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Parceria para Inovação 

Tecnológica: PITE

 Lançado em 1995

 Objetivo

– Financiar projetos de pesquisa em instituições

acadêmicas ou institutos de pesquisa, 

desenvolvidos em cooperação com 

pesquisadores de centros de pesquisa de 

empresas localizadas no Brasil ou no exterior 

e co-financiados por estas



© C.H. Brito Cruz e Fapesp 14

PITE: Embraer e IAE, CTA

Fluidodinâmica Computacional



Agenda

1. Apresentação Institucional da FAPESP

2. Contextualização do desenvolvimento de Ciência & Tecnologia na Vale

3. Apresentação institucional DITV

4. Objetivo da ação de fomento

5. Espaço para perguntas



Descentralização 

nas UN’s

Criação do 

Comitê de 

Tecnologia

Formalização 

Institucional do 

DITV

1965 1997 2003 2006

Criação da 

SUTEC

Diagnóstico da 

estrutura de P&D e 

visão do ITV

2009

1 2 3 4 5

Modelo de Inovação Fechada Modelo de Inovação Aberta

Histórico do P&D na Vale

O DITV marca um passo importante na trajetória de gestão de tecnologia e inovação da Vale 

em direção ao conceito de inovação aberta (open innovation)

Pesquisa  Científica e Tecnológica
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1. Apresentação Institucional da FAPESP

2. Contextualização do desenvolvimento de Ciência & Tecnologia na Vale

3. Apresentação institucional DITV

4. Objetivo da ação de fomento

5. Espaço para perguntas



Criar opções 

estratégicas 

para a Vale

Proposta de valor do DITV



Estrutura organizacional do DITV em 2010

Gerência de 

Projetos e 

Qualidade

Gerência de Gestão 

e Planejamento 

Econômico

Gestão de 

Tecnologia e 

Propriedade 

Intelectual

Gerência de 
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Parcerias e 

Recursos 

DITV

Gestão dos ITV’s



Convênio Vale – FAPESPA (2008)

48 mesesR$ 4,1 MI

Bolsas de 

mestrado e 

doutorado

Execução: 2008

R$ 4,1 MI

• Fortalecer o sistema institucional de Pós-Graduação do Estado do Pará;

• Contribuir para a formação de mestres e doutores, apoiando a formação de docentes e 

pesquisadores em áreas específicas de conhecimento relacionadas ao setor da Mineração;

• Fomentar a qualificação das universidades do Pará e aumentar os esforços de pesquisa para a 

promoção de inovação nos Parques de Ciência e Tecnologia.

A administração dos recursos é da FAPESPA



Convênio Vale – FAPs (Fundações de Amparo à Pesquisa)

Estimular projetos de pesquisa nas macro-áreas de Ecoeficiência e Biodiversidade; 

Mineração; Energia, e Processos Ferrosos para Siderurgia tendo como principal 

objetivo a produção de CT&I de alta qualidade nas regiões envolvidas.

48 mesesR$ 120 MI

R$ 72 MI

R$ 8 MIR$ 20 MI

R$ 20 MI

Itens de custeio

Capital

Bolsas

Edificação e obras 

civis

Execução: 2010

Comitê Vale:
técnicos Vale e especialistas 

das áreas participam do 

julgamento, seleção e 

acompanhamento das 

propostas de pesquisa.



Convênio Vale – CNPq

Consolidar linhas de pesquisa consideradas prioritárias no projeto Tendências 

Tecnológicas – Brasil 2015 – Geociências e Tecnologia Mineral, através do estimulo 

à formação de redes de pesquisa.

36 mesesR$ 6,9 MI

R$ 2,2 MI

Itens de custeio

Capital

Bolsas

Execução: 2010

A administração dos recursos é do CNPq

R$ 4,7 MI

CT-Mineral



Convênio Vale – EPFL e USP (Internacional)

Fomento a bolsas de doutorado na EPFL para pesquisadores da USP na área de 

Logística para avaliação das estruturas das pontes e das ferrovias da EFVM e EFC.

48 meses
Recursos da Vale 

Internacional

R$ 4MI

Itens de custeio

Bolsas

Execução: 2010

Bolsas de 

doutorado



Convênio Vale – CNPq (Internacional)

Fomento a bolsas de mestrado e doutorado para alunos moçambicanos estudarem 

em universidades brasilieras. Os alunos foram selecionados no Seminário de 

Prospecção de Oportunidades de Cooperação em Ciência e Tecnologia, Avaliação e 

Perspectivas do Programa de Pós-Graduação CNPq/Brasil – MCT/Moçambique.

32 meses Execução: 2010

A administração dos recursos é do CNPq

15 bolsas de mestrado

e doutorado

15 passagens aéreas

Mz-Br-Mz

35 bolsas de mestrado

e doutorado

35 passagens aéreas

Mz-Br-Mz



Agenda

1. Apresentação Institucional da FAP do Estado

2. Contextualização do desenvolvimento de Ciência & Tecnologia na Vale

3. Apresentação institucional DITV

4. Objetivo da ação de fomento

5. Espaço para perguntas



Instituições parceiras desta ação de fomento

R$ 120 MM

Esta parceria foi estabelecida com o intuito de desenvolver e apoiar projetos cooperativos de 

pesquisa científica, tecnológica, ou de inovação, tendo como principal objetivo a produção de CT&I

de alta qualidade nas regiões envolvidas. Foram divididos igualmente R$ 40MM entre os Estados 

MG, PA e SP.



Convênio Vale – FAPs (2009)

- Objetivo: Desenvolver e apoiar projetos cooperativos de pesquisa científica, 

tecnológica, ou de inovação, mediante a seleção de propostas para apoio 

financeiro a projetos. 

- Público-alvo: pesquisadores e/ou grupos de pesquisa vinculados a Instituições 

de Ensino Superior e/ou de Pesquisa dos Estados de MG, PA e SP. 

- Será dada prioridade a propostas que apresentarem projetos em Rede de 

cooperação entre instituições de pesquisa.

- Serão aceitas também propostas individuais.

- Vigência do programa: até 48 meses.



- Itens financiáveis: Conforme as regras de cada FAP serão financiados, desde 

que compatíveis com o objetivo da Chamada e devidamente justificados, os 

seguintes itens:

- *bens de capital ou equipamentos;

- bolsas de estudo;

- custeio de materiais de consumo;

- viagens e serviços de terceiros 

diretamente associados ao projeto; 

- infra-estrutura de pesquisa e obras civis 

exclusivamente para projetos em rede, 

associada ao projeto.

* Deverão estar vinculados ao Estado de origem do financiamento.

Convênio Vale – FAPs (2009)



Mineração Energia

Ecoeficiência e 
Biodiversidade

Produtos Ferrosos para
Siderurgia

Linhas de pesquisa não exclusivas

As macro-áreas de pesquisa desta Chamada de Propostas são:

Tais macro-áreas estão subdivididas em subáreas e linhas temáticas não exclusivas de 

interesse dos parceiros para servirem como objeto aos projetos de pesquisa a serem 

propostos.
Linhas de pesquisa discriminadas no 

Anexo II da Chamada de Propostas
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Para mais informações consultar

Ou contactar:

• FAPEMIG – fapemigvale@fapemig.br

• FAPESPA – sigfapespa@fapespa.pa.gov.br

– Para atendimento mais eficaz, inclua “Chamada FAPESPA – Vale” no campo “Assunto” do e-

mail

• FAPESP – Chamada_FAPESP_Vale@fapesp.br

– Para atendimento mais eficaz, inclua “Chamada FAPESP – Vale” no campo “Assunto” do e-

mail.

• VALE – vale.depto.instituto.tecnologico@vale.com

– Para atendimento mais eficaz, inclua “Chamada FAPs – Vale” o campo “Assunto” do e-mail.

Disponíveis nos sítios da VALE S.A. e FAPs:

• Chamada de propostas nº 01/2010 FAPEMIG/FAPESPA/FAPESP/VALE S.A.; e

• Cartilha Vale-FAPs de apresentação de propostas

mailto:fapemigvale@fapemig.br
mailto:sigfapespa@fapespa.pa.gov.br
mailto:Chamada_FAPESP_Vale@fapesp.br
mailto:vale.depto.instituto.tecnologico@vale.com


Muito obrigado!



FAQ

1. Qual é o objetivo deste edital?

2. Quais são os temas de pesquisa abordados 

nesta chamada de propostas?

3. Quem pode submeter propostas?

4. Um pesquisador pode participar de mais de um 

projeto?

5. É necessário que a bolsa solicitada já possua um 

candidato específico?

6. Existe um teto para o valor requisitado na 

proposta?

7. Quais são os itens financiáveis?

8. A infra-estrutura administrativa do projeto poderá 

ser financiada através dessa Chamada de 

Propostas?

9. Como estão divididos os recursos do edital?

10.Quais são as condições necessárias para que a 

proposta seja considerada uma Proposta em 

Rede de Pesquisa?

11.Que vantagens são apresentadas às propostas 

que articularem projetos de pesquisa em Rede?

12.Qual é a diferença entre o coordenador do projeto 

e o articulador da Rede?

13. Onde estarão disponíveis os formulários de 

apresentação de propostas?

14.Que documentos devem ser enviados para a 

submissão das propostas?

15. Qual é a data e horário limites para a submissão 

de propostas?

16.Poderão ser realizadas alterações na proposta 

antes da data limite para submissão?

17.Todos os projetos aprovados serão contratados?

18. Qual é o cronograma definido para esta 

chamada de propostas? 

19.Quais são as formas de contato para 

esclarecimento de dúvidas?

• Formulário de apresentação de propostas



Slides de apoio

• Aprovação das redes

• Admissão, análise e julgamento das propostas

• Critérios FAP’s

• Critérios Vale

• Fluxograma de análise das propostas

• Propriedade intelectual



Pesquisador proponente responsável pela submissão da proposta

• Pesquisadores com vínculo empregatício ou formal com 

Instituições de Ensino Superior e/ou de Pesquisa dos 

estados de MG, PA e SP e que possuam título de doutor ou 

equivalente.

 Entende-se como vínculo formal, aquele não decorrente de vinculo 

empregatício com Instituições de Ensino Superior e/ou de Pesquisa, 

mas decorrente de autorização institucional para realização da 

pesquisa.



Quantidade de propostas por pesquisador

Cada proponente de projeto poderá apresentar apenas um projeto de pesquisa a esta 

chamada de propostas, tanto na modalidade de Proposta Individual, quanto na modalidade 

de Proposta em Rede, ou seja, só poderá coordenar uma única proposta podendo 

participar como membro colaborador de outras.

Coordenador de UMA proposta Colaborador de N propostas



Candidatos às bolsas requisitadas para o projeto

• Não será necessário indicar o nome do bolsista na 

proposta.

• Deverá ser apresentado o plano de trabalho detalhado 

para cada a bolsa solicitada como descrito no Edital.

• Caso a solicitação de bolsas seja aprovada, deverá ser 

observada a norma de cada FAP. 



Valor máximo por proposta de projeto de pesquisa

• Não existe um valor limite por proposta. 

• Todas as propostas estão sujeitas à readequação 

orçamentária na fase de avaliação do mérito técnico-

científico.



Itens financiáveis

• Equipamentos e material permanente;

• Bolsas;

• Material de consumo;

• Softwares;

• Despesas acessórias de importação;

• Serviços de terceiros;

• Manutenção de equipamentos;

• Consultoria;

• Passagens (aéreas e terrestres) e 

diárias; e

• Despesas operacionais

FAPEMIG

• Material permanente;

• Material de consumo;

• Viagens;

• Serviços de terceiros;

• Bolsas de estudo (IC, MS, DR e PD)

• Bolsas de Treinamento Técnico (TT)

FAPESP

FAPESPA

• Custeio
Material de consumo, manutenção de 

equipamentos, software; Serviços de 

terceiros; Despesas acessórias; 

Passagens e diárias

• Capital
Equipamentos e materiais 

permanentes; Material bibliográfico

• Bolsas
Iniciação científica; Apoio técnico; 

Mestrado; Doutorado; Pós-Doutorado; 

Doutorado Sanduíche no País e no 

Exterior

• Obras civis e edificações para projetos em Rede.

VALE



Financiamento de infra-estrutura administrativa

• Não. Entende-se que em contrapartida ao recebimento de 

recursos desta ação de fomento, a infra-estrutura administrativa 

necessária para apoiar a condução dos projetos aprovados 

estará a cargo das instituições onde estes serão 

desenvolvidos ou através das gestoras dos projetos.



Composição da rede de pesquisa

PA

Belém

SP
São 
Paulo

MG
Belo

Horizonte

• Configura-se Rede propostas envolvendo instituições de, no mínimo, dois Estados 

sede das FAPs (MG, PA e SP), sem limite de Instituições por Estado.

• Cada instituição pode participar apenas com uma proposta para cada Rede.

• A Rede deve ser constituída de propostas cooperativas envolvendo no mínimo dois 

projetos de pesquisa interdependentes e/ou complementares, articulados e com objetivos 

comuns a serem desenvolvidos por uma equipe de pesquisadores.

Exemplificando

Rede B

UFMG

UFPAUFOP

UFMG UFPARede A

VALE USCAR

UNESP UFOP

Rede C

UFPA UFOP

UFMG

CEFET/MGITA

USP Rede D



Vantagens apresentadas às propostas que articularem projetos de 

pesquisa em rede

• Poderão ser financiadas, pela Vale, obras civis e edificações 

nas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa de vínculo dos 

Coordenadores dos Projetos, no limite de 15% do valor dos 

Projetos.

• O número de bolsas concedidas para Projetos integrantes de 

Propostas em Rede será o dobro do número de bolsas 

concedidas para Projetos Individuais, de acordo com cada FAP.

Vantagens para os projetos participantes de propostas em rede



Conceito de coordenador de projeto e articulador de Rede
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Garantir a coesão técnico-científica dos 

projetos integrantes da rede, por meio de 

mecanismos de troca de informações acerca 

do andamento dos Projetos e de eventuais 

alterações que se fizerem necessárias.

O articulador da rede deverá ser 

necessariamente o coordenador de um dos 

projetos integrantes desta rede. Ele será 

indicado pelos coordenadores dos projetos em 

rede, caso esta seja aprovada.

Ele funcionará apenas como um facilitador da 

Rede, ou seja, sem qualquer função de 

gerência sobre os demais Coordenadores.

Articulador da RedeCoordenador do projeto

Todos os projetos, sejam eles individuais ou 

integrantes de uma rede, deverão contar com 

um coordenador.

Caso participe de rede, o coordenador deve 

informar obrigatoriamente aos demais 

integrantes da rede a intenção de alterações na 

execução técnico-financeira, de forma a 

minimizar eventuais prejuízos à execução dos 

demais projetos articulados.

Este será responsável pela execução técnica e 

financeira de seu projeto, cabendo a ele 

cumprir as normas da FAP de origem.



Contratação de projetos

• Os projetos aprovados serão contratados, em ordem de 

classificação, até o limite dos recursos desta Chamada de 

Propostas.

 Eventualmente, o valor destinado a esta Chamada poderá ser 

aditado em decorrência de demanda qualificada superior à prevista, 

dependendo de prévio acordo entre as partes que adicionarão recursos.



Formulário de apresentação de proposta

• Todas as propostas, inclusive aquelas que compõem uma proposta 

em rede, devem ser submetidas individualmente de acordo com as 

normas da FAP de seu estado de origem.

• Cabe destacar que o manual de submissão de propostas pode ser 

encontrado nos sites das próprias FAPs:
 MG: A proposta deverá ser preenchida no aplicativo AgilFap, clicando em: 

www.fapemig.br/agilfap;

 PA: A proposta deverá ser preenchida no sistema da FAPESPA (SIGFAPESPA), 

disponível em www.fapespa.pa.gov.br;

 SP: O formulário de submissão de propostas estará disponível na página 

www.fapesp.br/materia/5636/chamadas-de-propostas/pite-faps-vale-planilhas.htm;

• Formulário Vale: Todas as propostas devem preencher por projeto o 

formulário Vale. Ele estará disponibilizado nos sites das FAPs.



Documentos necessários para a submissão de propostas

Os documentos a serem enviados devem ser verificados de acordo com as normas de cada FAP.

Para a FAPEMIG e a FAPESPA, é responsabilidade do proponente, tomar as providências necessárias 

caso a execução do projeto exija permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal.

• Os documentos a serem enviados constam do item 5 do anexo III. O Formulário Vale 

deverá ser anexado.

Minas Gerais

• Os formulários e planilhas a serem preenchidos para submissão de propostas para esta 

chamada na FAPESP podem ser encontrados no 

www.fapesp.br/materia/5636/chamadas-de-propostas/pite-faps-vale-planilhas.htm.

São Paulo

• Será necessário o preenchimento no SIGFAPESPA dos campos descritos nas alíneas “a” 

a “l”, do item 5.1 do Anexo I da Chamada de Propostas.

• A proposta e demais documentos devem ser gerados fora do Formulário online e 

anexados a este. O Formulário Vale deverá ser anexado.

Pará



Prazo para a submissão de propostas

Após o encerramento do prazo de submissão, não será permitida alteração no Projeto. 

Entretanto, antes do término do prazo devem-se observar as normas de cada FAP:

• MG – Sim, porém o coordenador do projeto deverá solicitar a reabertura do projeto, via e-mail 

fapemigvale@fapemig.br;

• PA – Após a submissão (envio) da proposta, não será permitido nenhum tipo de alteração e 

substituição da mesma por parte do proponente, uma vez que o sistema só aceita a submissão de uma 

única proposta, a não ser que a mesma esteja com status, “em Edição”. 

• SP – Caso necessário, os proponentes podem enviar propostas com alterações, desde que sejam 

recebidas dentro do prazo de submissão. Neste caso ficará valendo a proposta recebida por último.

• FAPEMIG e FAPESPA (submissão online)

 as propostas deverão ser encaminhadas impreterivelmente até as 17:00, horário de Brasília do dia 

23/06/2010.

• FAPESP

 ATENÇÃO: valerá a data do carimbo dos Correios ou do Protocolo na FAPESP até o dia 23/06/2010.

Horário limite

Alterações a proposta



Cronograma da Chamada de Propostas

Eventos Datas

Lançamento da Chamada de Propostas nos sites das Instituições 

partícipes
08/03/2010

Disponibilização dos Formulários de Submissão de Propostas 30/03/2010

Data limite para submissão das propostas 23/06/2010

Divulgação dos resultados nos Diários Oficiais dos Estados partícipes, 

quando for o caso, e em suas respectivas páginas na Internet
A partir de 23/11/2010

Início da contratação das Propostas A partir de 29/11/2010



Formulário de submissão de propostas

Todas as propostas individuais devem conter em seu corpo:

Dados gerais:

• Título da Proposta:

• Nome do Proponente:

• Instituição:

• Macro-área predominante de acordo 

com o Anexo II da Chamada de 

Propostas:

• Linha de pesquisa predominante de 

acordo com o Anexo II da Chamada de 

Propostas:

• Sub-tema predominante de acordo 

com o Anexo II da Chamada de 

Propostas:

A proposta pertence a alguma Rede?

(    ) Sim.

(    ) Não.

Caso sua proposta pertença a alguma Rede, preencha os campos a seguir:

Campos específicos de cada FAP...



Formulário de submissão de propostas em rede

O conteúdo do quadro a seguir deverá ser o mesmo para todas as propostas que compõem a rede:

Campos comuns aos participantes da rede:

Detalhamento da configuração da rede:

• Nome da rede • Palavras-chave

Título das propostas 

participantes da 

Rede:

Coordenador da 

Proposta
Macro-área

Linha de 

Pesquisa
Sub-tema Instituição Estado

Valor Total 

Solicitado

Preencha os campos a seguir com os dados de todas as propostas que constituem a Rede, incluindo a sua 

proposta.



Formulário de submissão de propostas em rede

A justificativa da estratégia de articulação deve ser respondida de maneira a explicar a 

importância e integração do seu projeto individual na rede.

Estratégia de articulação da rede:

• Resumo da proposta de rede

 O conteúdo deste campo deverá ser o mesmo para todas as propostas que 

compõem a rede.

• Justificativa da estratégia de articulação da sua proposta na rede

 Seguindo a estrutura de tópicos sugerida, elabore uma justificativa enfatizando 

o papel da sua proposta na referida rede.

Capacidade de integração de competências e adequação ao formato de proposta em 

rede;

Mecanismos de gestão e integração de conhecimento, das atividades de pesquisa e 

equipes;

Abrangência e sinergia das atividades, dos recursos humanos e adequação às diretrizes 

da rede.



Viabilidade da rede de pesquisa

Uma rede não é viável quando:

1. Todas as propostas foram aprovadas por mérito científico mas a relação entre elas não é bem 
configurada;

2. Perda do caráter inter-estadual anula a rede;

3. Algum projeto chave da rede não for aprovado por mérito científico, comprometendo o 
andamento da rede.

Para garantir a consistência das redes aprovadas, a relação entre seus projetos 

constituintes serão analisadas em função da complementaridade e/ou interdependência 

(metodológica, de infra-estrutura, expertise única).



Admissão, análise e julgamento das propostas

 Etapa I – Análise de Enquadramento: análise das propostas apresentadas, pelas Equipes Técnicas 

das FAPs, quanto ao atendimento às normas de cada FAP.

 Etapa II - Análise pelos Assessores ad hoc das FAPs e pelos Assessores da Vale: 

(a) análise do mérito acadêmico e científico, a ser realizada por especialistas ad hoc indicados 

pelas FAPs. 

(b) Os assessores ad hoc das FAPs avaliarão no momento cabível a consistência científica e 

tecnológica da interação dos Projetos em Rede.

(c) as Propostas recomendadas pelos assessores ad hoc serão encaminhadas a assessores 

indicados pela Vale para avaliação e emissão de parecer não eliminatório.

 Etapa III - Avaliação das propostas recomendadas pelos assessores ad hoc: 

(a) o Comitê Gestor receberá, para seleção, as conclusões emitidas pelas instâncias competentes 

das FAPs com base nos pareceres dos assessores ad hoc consultados pelas FAPs e dos 

assessores da Vale.

(b) o CG encaminhará as Propostas Selecionadas à Diretoria Científica de cada FAP para 

apreciação e emissão de decisão final quanto à aprovação ou não da Proposta.

CRITÉRIOS AD HOC

CRITÉRIOS VALE



Critérios de análise dos consultores Ad Hoc

a) Aderência aos termos especificados nesta Chamada;

b) Originalidade e ousadia da proposta de pesquisa acadêmica em relação aos objetivos desta Chamada;

c) Qualidade do projeto de pesquisa, na especificação clara dos objetivos, dos desafios a vencer e dos 

meios e métodos científicos, técnicos e materiais para isso, em relação ao estado-da-arte Na área do 

conhecimento;

d) Qualidade e diligência da engenharia dos Projetos, incluindo a definição das interfaces, metodologia de 

testes e planos para implementação experimental;

e) Adequação da infraestrutura oferecida pela instituição-sede;

f) Qualificações do pesquisador proponente e sua equipe, demonstrada por histórico anterior de resultados 

de pesquisa em áreas relevantes a esta Chamada, finalização bem-sucedida de projetos anteriores, 

prêmios e reconhecimento por atividade docente e publicações; todos esses itens devem ser 

demonstrados nas Súmulas Curriculares dos pesquisadores principais; 

g) Viabilidade da execução do projeto, incluindo a adequação dos recursos disponíveis, apoio institucional, 

razoabilidade dos cronogramas, quantidade e qualificações dos participantes, custos e o uso eficiente dos 

recursos solicitados;

h) Potencial para ampla disseminação e uso da propriedade intelectual criada, incluindo-se planos para 

publicações científicas, apresentações em conferências, bem como planos para distribuição dos 

conteúdos em múltiplos formatos e linguagens e planos de proteção dos resultados compatíveis com a 

prática de disseminação do conhecimento gerado; e

i) Formação de novos pesquisadores e profissionais propiciada pela execução do projeto.

Os critérios de elegibilidade indicados acima são obrigatórios. O atendimento aos mesmos é considerado 

imprescindível para o exame da proposta, seu enquadramento, análise e julgamento. A ausência ou 

insuficiência de informações sobre quaisquer deles poderá resultar na desclassificação da proposta.



Critérios de análise da Vale

Critérios Descrição

Melhoria em saúde e 

segurança

Possibilidade de redução dos riscos à integridade física e à saúde de trabalhadores envolvidos 

nas operações realizadas pela VALE S.A, por outra empresa de sua cadeia produtiva ou pela 

comunidade do entorno.

Preservação ambiental
Possibilidade de melhoria das condições ambientais ou redução do impacto ambiental causado 

por uma ou mais operações realizadas pela VALE S.A ou por outra empresa de sua cadeia 

produtiva.

Relevância financeira
Potencial para melhorar os resultados financeiros de um determinado negócio através de, por 

exemplo, redução do custo de produção, aumento da capacidade produtiva, aumento da margem 

de contribuição do produto, etc.

Relevância para negócios 

atuais da Vale S.A.

Contribuição para as prioridades estratégicas e sustentabilidade dos negócios atuais da VALE S.A 

(exemplos de contribuições para as prioridades estratégicas são: relevância técnica, relevância 

tecnológica, relevância para a viabilização de recursos não explorados e relevância para a 

exploração de ativos intangíveis).

Criação de opções para o 

futuro (novos negócios)

Contribuição para a opção estratégica de viabilização de um novo negócio no médio ou longo 

prazo.

Aplicabilidade a diversos 

tipos minerais e/ou regiões 

geográficas

Aplicabilidade em diversos tipos minerais e/ou regiões geográficas.

Contribuição com a formação 

de recursos humanos 

especializados

Contribuição para o desenvolvimento da Instituição através da formação de recursos humanos 

especializados.



Processo de aprovação de projetos

Ator Principal: 

FAPs FAPESP

Ator Principal: 

FAPs

FAPESPAFAPEMIG

WS

I: Projetos selecionados pelo 

Comitê AdHoc

1
Envio de propostas de 

projetos

2
Enquadramento das 

propostas

4
Workshop para 

avaliação da rede –

imersão dos Ad Hoc’s

Ator Principal: 

Comitê Vale

Ator Principal:

Comitê Gestor

6
Ranqueamento por 

especialistas –

possibilidade de priorizar 

qualitativamente

7 Validação do Comitê 

Gestor

Ator Principal:

Diretores 

Científicos
8 Chancela final das 

FAP’s

FAP’s

Projetos 
aprovados

FAP’s

5 Organização das 

propostas por  temas

Fase de 

Recomendação 

do Mérito

Fase de 

Recomendação 

da Configuração 

das Redes

Fase 

Ranqueadora

Fase 

Eliminatória:

Escolha Final

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4

3
Avaliação individual 

pelas FAP’s



Fluxo de análise de rede

* Workshop conjunto para nivelar a severidade da avaliação
** Instrumentos: complementaridade; interdependência (metodológica, infra-estrutura, expertise única,etc.); descrição e justificativa; potencial 
cessante

Qual é a 
classificação?

Reavaliação 
da rede.

Gate 3
Comitê Gestor

Gate 2
Comitê VALE

Gate 1
Ad-Hoc

X
Proposta de 
Projeto em 

Rede

Rede é 
viável?

Continuação 
autônoma do(s) 

nó(s)?

Sim

Não

X

X

Não

Classificação X Alternar prioridade

Invalidar redes

FIM

**

*

3 6 7

Aprovar propostas 



Propriedade intelectual

Nos casos em que os resultados dos projetos forem passíveis de apropriação e registro por meio dos 

instrumentos de proteção dos direitos de propriedade intelectual, estes deverão ser tratados de acordo com 

o previsto na Lei 9.279/96, na Lei 9.609/98, na Lei 9.610/98, na Lei nº 10.973/04, e nas demais Leis em 

vigor que tratam de direitos de propriedade intelectual e de transferência de tecnologia.

FAPEMIG

• A FAPEMIG poderá compartilhar a titularidade com a 

Instituição Sede do Estado de Minas Gerais por ela 

financiada.

FAPESP

• A FAPESP poderá abrir mão da titularidade sobre os 

direitos de PI desde que garantida sua participação 

nos eventuais benefícios de qualquer natureza 

gerados pela PI e desde que em consonância com as 

normas do Programa de Apoio à Pesquisa em 

Parceria para Inovação Tecnológica – PITE. Caso a 

FAPESP opte pelo compartilhamento, sua parte na 

titularidade terá como origem a parte cabível à 

Instituição Sede do Estado de São Paulo.

FAPESPA

• A FAPESPA poderá compartilhar a titularidade com a 

Instituição Sede do Estado do Pará por ela financiada.

VALE

• À Vale caberá o direito de parte da titularidade dos 

direitos de propriedade intelectual, de acordo com 

negociação entre esta e cada uma das Instituições 

Sede dos projetos e/ou com as regras da FAP 

financiadora do Projeto;

• Á Vale caberá o direito de primeira recusa ao 

licenciamento e/ou negociação com terceiros, não 

envolvidos na parceria, mediante remuneração a ser 

acordada entre a VALE e a(s) Instituição(ões) Sede(s) 

co-titular(es).


