A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA – FAPESC torna público a seguinte ERRATA, relativo ao Edital de Chamada
Pública FAPESC Nº 01/2021 – PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA APLICADA EM
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UDESC.

Onde lê-se:

3.3 Quanto ao Proponente/Beneficiário (proponente da UDESC):
g) Carregar na Plataforma de CTI da FAPESC:
III. Carta de concordância e contrapartida, em formato PDF, de entidade parceira,
manifestando o interesse na realização do projeto e a disponibilidade de
contrapartida financeira correspondente a, no mínimo, um terço do valor total do
orçamento do projeto;
8.5 Critérios de Avaliação e Julgamento de Mérito
8.5.1 A avaliação será composta pelos critérios estabelecidos abaixo, com os
respectivos pesos, atribuindo-se notas de 0 a 10:
CRITÉRIOS

PESO

5. Orçamento: adequação do orçamento à realidade dos
gastos previstos; cronograma financeiro compatível com a
evolução dos trabalhos e com a necessidade dos recursos;
indicação das contrapartidas financeiras e/ou econômicas
asseguradas.

1

Leia-se:

3.3 Quanto ao Proponente/Beneficiário (proponente da UDESC):
g) Carregar na Plataforma de CTI da FAPESC:
III. Carta de concordância e contrapartida, em formato PDF, de entidade parceira,
manifestando o interesse na realização do projeto e a disponibilidade de
contrapartida econômica correspondente a, no mínimo, um terço do valor total do
orçamento do projeto.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FÁBIO ZABOT HOLTHAUSEN e AMAURI BOGO em 18/03/2021 às 16:34:55, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00003548/2021 e o código RDR6Q606.
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8.5.1 A avaliação será composta pelos critérios estabelecidos abaixo, com os
respectivos pesos, atribuindo-se notas de 0 a 10:
CRITÉRIOS

PESO

5. Orçamento: adequação do orçamento à realidade dos
gastos previstos; cronograma financeiro compatível com a
evolução dos trabalhos e com a necessidade dos recursos;
indicação das contrapartidas econômicas asseguradas.
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Assinado digitalmente
Fábio Zabot Holthausen
Presidente

Florianópolis, 17 de março de 2021.
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