
Universidade Federal de Rondonópolis – UFR 
Pró-Reitoria de Ensino de Pós-graduação e Pesquisa (PROPGP) 

Chamada Interna nº 01/PROPGP/UFR 
Edital FAPEMAT Nº. 09/2022 

 

A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Pós-

graduação e Pesquisa (PROPGP), torna pública a Chamada Interna nº 01/PROPGP/UFR referente 

ao Edital FAPEMAT Nº. 009/2022 sobre Laboratórios Multiusuários de Mato Grosso. 
 

1.1. Selecionar proposta de Laboratório Multiusuário como representante institucional para 
cada uma das três áreas estratégicas apontadas no Edital Fapemat nº 009/2022. 

 

2.1 Serviços Agroambientais;  
2.2 Biotecnologia e novos materiais;  
2.3 Serviços tecnológico e computacionais.  

 

3.1. Quanto ao proponente: 
3.1.1 Possuir título de doutor conforme Edital FAPEMAT nº 009/2022;  
3.1.2 Ser professor do quadro efetivo da Universidade Federal de Rondonópolis;  
3.1.3 Ter currículo atualizado na plataforma Lattes e no SIGFAPEMAT; 
3.1.4 Ser responsável pela gestão financeira e técnica da pesquisa;  
3.1.5 Ser aprovado nessa chamada interna. 
3.1.6 Pesquisadores inadimplentes com a FAPEMAT não poderão submeter propostas 
conforme Edital FAPEMAT nº 009/2022. 
3.1.7 Cada pesquisador poderá submeter, como proponente, apenas uma proposta nesta 
chamada; 

 
3.2. Do Laboratório 

3.2.1 Ser cadastrado na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa – PNIPE; 
3.2.2 Ser destinado prioritariamente ao desenvolvimento de pesquisas e atendimento 
multiusuário; 
3.2.3 Os laboratórios interessados devem comprovar a existência de equipamentos com 
valor total (soma) de, no mínimo, 50% do valor a ser solicitado à FAPEMAT. 
 

3.3. Prazo de execução dos projetos 
3.3.1 Prazo máximo de execução estabelecido em 24 (vinte e quatro) meses, o projeto 
poderá ser prorrogado por no máximo 24 (vinte e quatro) meses.  
 

3.4. Requisitos para o edital 
3.4.1 Se comprometer a captar ao longo da execução do projeto recursos oriundos de 
outras fontas de fomemnto de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento do valor solicitado à 
FAPEMAT). 

 

4.1. A proposta aprovada será financiada com recursos de capital, custeio ou bolsa, no valor 
máximo de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil de reais) oriundos da FAPEMAT. 

 
Capital: 
4.2. Material Permanente: Os valores de material permanente devem representar no mínimo 
80% (oitenta por cento) dos valores solicitados à FAPEMAT, sob pena de desclassificação. 
 

4.2.1 Livros não são considerados material permanente. 

1. OBJETIVOS 

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS DE CONSOLIDAÇÃO DE LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS 

3. CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA 

4. RECURSOS FINANCEIROS 
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4.2.2 Todos os equipamentos a serem adquiridos no âmbito deste projeto deverão ser 
cadastrados na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa – MCTI (PNIPE) caso a 
proposta seja aprovada. 

 
Custeio: 
4.3. Pagamento dos custos de importação de equipamentos, limitados a 18% sobre o valor dos 
itens adquiridos 

 
Bolsas: 
4.4. Poderão ser solicitadas bolsas na modalidade Auxilio Técnico – AT 1, 2 e 3, limitados a 10% 
do valor proposto conforme Edital FAPEMAT nº 009/2022 e em observância às regras e normas 
da FAPEMAT , as quais constam no endereço www.fapemat.mt.gov.br 
 
Itens não financiáveis 
4.5  Obras civis (construção ou reforma); 
4.6 Pagamento de salários ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo; e 
despesas de rotina como contas de luz, água, telefone, correios, reprografia e similares, 
entendidas como despesas de contrapartida obrigatória da instituição de execução do projeto; 
4.7 Pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou assistência 
técnica, conforme determina a LDO da União e Decreto Federal nº 5.151 de 22/04/2004; 
4.8 Pagamento de taxas de administração ou gestão, a qualquer título, de acordo com a 
Instrução Normativa 01/2015 de 23/02/2015; 
4.9 Pagamento de consultoria, pró-labore e alimentação; 
4.10 Terceirização das atividades básicas de pesquisa, tais como: delineamento experimental, 
análise de dados, revisão e tradução de textos, elaboração de relatórios, ou o pagamento de 
membros da equipe por tais atividades; 
4.11 Material de consumo, diárias, passagens, serviços terceiro pessoa física; 
4.12 Pagamento para publicação de artigo e participação em eventos; 

 
Contrapartida da Instituição Executora 
4.13 A Instituição executora será responsável pela manutenção e conservação dos 
equipamentos a serem adquiridos, bem como por disponibilizar infraestrutura e pessoal 
qualificado para a execução das ações previstas no projeto; 
 

5. SUBMISSÃO DA PROPOSTA  
5.1. A proposta deverá ser elaborada e encaminhada da mesma forma que será submetida a 

FAPEMAT via processo SEI UFR, tipo de processo “PROPGP-Solicitação de apoio à pesquisa” 
para a Diretoria de Pesquisa, unidade PROPGP-DP até o dia 15 de julho de 2022. 
 

5.2.  Em cada processo SEI o proponente deverá enviar os seguintes documentos: 
5.2.1 Ofício de encaminhamento da proposta assinado pelo pesquisador responsável, 
indicando a escolha da área estratégica (seção 2). No oficio deverá constar o nome, SIAPE 
e os link dos currículos lattes/CNPq do coordenador e da equipe; 
5.2.2 Arquivo da proposta técnica, em pdf; 
5.2.3 ANEXO II - Relação dos Equipamentos já existentes na instituição, preenchido e 
assinado; 
5.2.4 ANEXO III -Formulário complementar, preenchido e assinado; 
5.2.5 ANEXO IV- Previsão de recursos a serem captados ao longo da execução do projeto, 
preenchido e assinado; 

5.3 Os anexos II, III e IV referem-se ao Edital FAPEMAT Nº. 009/2022 - Laboratórios 

http://www.fapemat.mt.gov.br/
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Multiusuários de Mato Grosso. O Anexo I desse edital somente será concedido aos 
laboratórios selecionados nesta chamada interna;  

 
6.1 Os requisitos previstos no item 3 são eliminatórios. 
6.2 Será selecionado somente uma proposta para cada área estratégica; 
6.3 Uma vez submetida, a proposta não poderá ser alterada ou excluída; 
6.4 Para efeitos desta chamada interna, na análise de mérito serão considerados critérios 

conforme previsto ao Edital FAPEMAT Nº. 009/2022 - Laboratórios Multiusuários de Mato 
Grosso, a saber:  
 
6.4.1 Potencial de impacto dos serviços ofertados para o desenvolvimento de Mato Grosso; 
6.4.2 Viabilidade operacional e de negócio do Laboratório;  
6.4.3 Coerência e exequibilidade do projeto;  
6.4.4 Qualificação e experiência da equipe executora;  
6.4.5 Adequação do orçamento aos objetivos, atividades e metas propostas. 

 
6.5 A avaliação de mérito será realizada por consultores Ad hoc. 

 

7.1. O coordenador proponente deverá se atentar ao cronograma desta Chamada Interna 
conforme descrito no Quadro 1. 
 

Quadro 1. Cronograma  

Publicação da Chamada Interna PROPGP 29/06/2022 

Recurso da Chamada Interna PROPGP 01/07/2022 até às 17:00 hrs 
(horário de Brasília) 

Data final para envio da proposta 15/07/2022 às 17:00 hrs (horário 
de Brasília) 

Resultado preliminar 22/07/2022  

Recurso do Resultado Preliminar 23/07/2022 até às 17:00 hrs 
(horário de Brasília) 

Resultado final 25/07/2022  

Data limite da submissão da proposta no SigFapemat 
(realizada pelo coordenador da proposta selecionada)  

05/08/2022 

7.2 A PROPGP não se responsabildia em relação ao preenchimento equivocado da proposta 
submetida ao SIGFAPEMAT; 

7.3 Os casos omissos serão decididos pela equipe de pesquisa da PROPGP. 
7.4 O Edital completo FAPEMAT nº 009/2022 consta na página da FAPEMAT em 

www.fapemat.mt.gov.br 
 
 

Publicada, Rondonópolis-MT, 29 de junho de 2022. 

 
Profa. Dra. Edna Maria Bonfim-Silva 

Pró-Reitora de Ensino de Pós-graduação e Pesquisa (PROPGP/UFR)

6. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

7. CLASSIFICAÇÃO E CRONOGRAMA  

http://www.fapemat.mt.gov.br/
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ANEXO II – 
Relação dos Equipamentos já existentes no laboratório 

 

N Descrição do Equipamento Valor (R$) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Total  

 
 

 
[Local], de _ de 2022. 

 
 
 

 
Assinatura do Coordenador 
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ANEXO III – 

Formulário Complementar 

 
 

1. Descreva o histórico do Laboratório e as ações de pesquisa/inovação/prestação de serviços já 

realizadas. 
 
 

2. Descreva a estrutura organizacional do Laboratório. 

 
 

3. Descreva os serviços especializados (portfolio) a serem oferecidos pelo Laboratório. 
 
 

4. Descreva o mercado existente no estado ou região para os serviços especializados a serem oferecidos. 
 

5. Descreva como se dará a gestão financeira do Laboratório (se diretamente pela Instituição 

executora, através de Fundação de Apoio ou de outra maneira). 
 
 

6. Descreva os mecanismos a serem utilizados para a divulgação do Laboratório (plano de divulgação 
do Laboratório). 

 

 
7. Descreva o potencial de desenvolvimento do estado com a oferta destes serviços? 

 
 

8. Outras informações importantes que demonstrem a viabilidade operacional, técnica e de negócio do 
Laboratório? 

 
[Local], de _ de 2022. 

 
 
 

Assinatura do Coordenador 
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ANEXO IV 

Previsão de recusos a serem captados ao longo da execução do projeto 

 
 

N Descrição Valor (R$) 

1 Recurso a ser captado junto a iniciativa privada  

 
2 

Recurso a ser captado junto a órgãos públicos (municipais, 
estaduais e federais) 

 

3 Descreva outras fontes de recurso  

   

Total  

 
 

 

[Local], de _ de 2022. 
 
 
 

Assinatura do Coordenador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


