SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA
Considerando, a adesão ao Memorando de Entendimento firmado pelo Conselho
Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e
Ministério das Relações Exteriores e de Cooperação Internacional da Itália
(MAECI) firmado em 30/07/2019.
Considerando, a realização da chamada internacional MOBILITY CONFAP
ITALY CALL promovida pelo CONFAP e MAECI em 27/08/2019.
Considerando, os termos do Edital de Chamada Pública FAPESC nº 08/2019 MOBILITY CONFAP ITALY publicado em 10/09/2019.
Considerando, a publicação da alteração de cronograma do Edital de Chamada
Pública FAPESC nº 08/2019 - MOBILITY CONFAP ITALY em 20/09/2020.
Considerando, os diversos eventos de força maior oriundos da pandemia de
Sars-CoV-2 tanto no Brasil quanto na Itália.
A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina
FAPESC vem a público divulgar a SEGUNDA ALTERAÇÃO DO
CRONOGRAMA de execução dos projetos aprovados no edital de chamada
pública 08/2019 Mobility CONFAP Italy, nos seguintes termos:
Tornou-se de conhecimento público que o Ministério da Saúde da Itália, em
13/02/2021, expediu portaria que amplia as limitações à entrada de viajantes do
Brasil1, permitindo o retorno apenas para aqueles que têm residência registrada
na Itália ou em casos excepcionais.
Segundo o comunicado oficial, é permitida a entrada de pessoas que tiveram
estadia ou transitaram no Brasil nos 14 dias anteriores à data de solicitação de
entrada na Itália, desde que não apresentem sintomas de COVID-19, nos
seguintes casos:
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC No 08/2019 MOBILITY CONFAP
ITALY

23

Diante disso, no intuito de atender tanto às diretrizes sanitárias internacionais em
vigência quanto ao compromisso com o fomento à ciência, tecnologia e inovação
catarinense, a FAPESC informa que PRORROGARÁ POR SESSENTA DIAS,
a contar do dia 01 de março de 2021, o início da celebração dos Termos de
Outorga dos projetos aprovados, conforme previsto no dital de Chamada Pública
FAPESC nº 08/2019 - MOBILITY CONFAP ITALY.
Ressalta-se, ainda, que a prorrogação poderá ser revista a qualquer momento,
assim como ter sua duração extendida, de forma expressa, a depender da
ocorrência de publicação regras sanitárias eventualmente emitidas pelas
autoridades italianas.
Ademais, destaca-se que o prazo de prorrogação poderá ser antecipado, caso o
pesquisador brasileiro apresente documentação que comprove a possibilidade
de ingresso e permanência em território italiano pelo período necessário a
execução do projeto proposto.
Para tanto, deverão ser enviados pelo pesquisador interessado, para o email
internacional@fapesc.sc.gov.br , os documentos que comprovem o visto de
ingresso do pesquisador em território italiano, a viabilidade de execução das
atividades previstas no plano de trabalho junto às insituições internacioais, e a
concordância dos orientadores de pesquisa das instituições de ensino
catarinense e italiana. A documentação enviada será analisada por uma
comissão ad hoc que avaliará a possibilidade de início da celebração do Termo
de Outorga.
Em caso de impossibilidade de usufruir dos recursos a partir dessa alteração de
cronograma, favor comunicar à FAPESC pelo mesmo e-mail.
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1. Pessoas que registraram residência na Itália em uma data anterior a 13
de fevereiro de 2021;
2. Funcionários e agentes da União Europeia ou de organizações
internacionais, agentes diplomáticos, pessoal administrativo e técnico de
missões diplomáticas, funcionários e funcionários consulares, militares e
polícias, no exercício das suas funções;
3. Pessoas que foram expressamente autorizadas pelo Ministério da Saúde
da Itália, por razões imperativas de necessidade, a entrar na Itália.
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(Assinado digitalmente)

Fábio Zabot Holthausen
Presidente
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Florianópolis, 01 de março de 2021.
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