A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC, torna pública a
presente nota de esclarecimento, referente ao Edital de Chamada Pública FAPESC Nº 25/2021 - Seleção
Estadual de Candidaturas para Submissão ao Prêmio CONFAP de Ciência, Tecnologia e Inovação - Francisco
Romeu Landi - Edição 2021.
1. SOBRE O PRÊMIO
1.1 A Chamada Pública FAPESC Nº 25/2021 corresponde, no estado de Santa Catarina, ao instrumento que
regulamenta a execução pela FAPESC, da seleção de candidaturas na Etapa Estadual, do Prêmio
CONFAP de Ciência, Tecnologia e Inovação - Francisco Romeu Landi - Edição 2021. Os finalistas deste
certame, além de reconhecimento em nível estadual, serão inscritos pela FAPESC na Etapa Nacional do
referido Prêmio.
2. SOBRE AS CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS E NÚMERO DE INDICAÇÕES POR ICT
2.1 Após a seleção interna, realizada a partir de critérios próprios e isonômicos, as ICTs poderão efetuar: 1
indicação por categoria quando esta não se desdobrar em subcategorias e, 1 indicação por subcategoria
quando estas existirem.
2.2 Ao todo as ICTs podem indicar 6 (seis) candidaturas à Etapa Estadual:
•
•
•

3 (três) na categoria Pesquisador(a) Destaque, 1 (uma) por subcategoria;
2 (duas) na categoria Pesquisador(a) Inovador(a), 1 (uma) por subcategoria; e
1 (uma) na categoria Profissional de Comunicação, que não possui subcategorias.

Quadro 1 – Categoria Pesquisador(a) Destaque
Subcategorias
Áreas do conhecimento
Ciências da Vida
Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; Ciências
Agrárias
Ciências Exatas
Ciências Exatas e da
Terra; Engenharias; Tecnologia
Ciências Humanas
Ciências Sociais
Aplicadas; Ciências Biológicas; Ciências Humanas;
Artes; Letras; Linguística
Quadro 2 - Categoria Pesquisador(a) Inovador(a)
Subcategorias
Descrição
Inovação para o setor Inovação com pedido de patente, de registro de
empresarial
modelo de utilidade, de registro de software ou de
indicação geográfica, no Brasil ou no exterior, relativos
ao produto ou processo inovador, e/ou tenham
promovido transferência de tecnologia ou a criação de
novas empresas/startups.
Inovação para o setor Inovação que tenha gerado políticas públicas,
público
otimizado processos e/ou fluxos, melhorado o

Nº de indicações
1 indicação
1 indicação
1 indicação

Nº de indicações
1 indicação

1 indicação
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Quadro 3 - Categoria Profissional de Comunicação
Categoria Profissional de Comunicação
1 indicação
Os(As) Profissionais indicados(as) para esta categoria, poderão apresentar materiais jornalísticos
que tenham sido veiculados em: mídia impressa ou internet ou telejornalismo.
3. SOBRE A SUBMISSÃO NA PLATAFORMA FAPESC
3.1 Para realizar a submissão das candidaturas na Plataforma de CTI da FAPESC, a ICT e os(as)
candidatos(as), deverão estar previamente cadastrados(as) na Plataforma de CTI da FAPESC.
3.2 O Representante Legal da ICT, com perfil de proponente, deverá fazer a(s) submissão(ões) da(s)
candidaturas conforme Cronograma previsto na Chamada Pública, anexando os documentos abaixo
elencados:
3.2.1

Categoria Pesquisador(a) Destaque

a) Arquivo ou link do Currículo atualizado do(a) candidato(a), na Plataforma Lattes do CNPq
(www.lattes.cnpq.br/);
b) Documento com a descrição da trajetória profissional do(a) candidato(a) e das principais pesquisas
científicas, tecnológicas e de inovação, em que se evidenciem os benefícios, diretos ou indiretos dos
resultados, para o desenvolvimento e o bem-estar das populações brasileiras.
3.2.2

Categoria Pesquisador(a) Inovador(a)

a) Arquivo ou link do Currículo atualizado do(a) candidato(a), na Plataforma Lattes do CNPq
(www.lattes.cnpq.br/);
b) Documento com a descrição da trajetória profissional do(a) candidato(a) e das inovações, radicais ou
incrementais, transferências de tecnologia, políticas públicas e/ou criação de empresas/startups em que
se evidencie significativa contribuição para o fortalecimento do Ecossistema Nacional de Inovação, ao aliar
o conhecimento científico e tecnológico às demandas do setor empresarial ou do setor público.
c) Documento que comprove pedido ou concessão de patente, de registro de modelo de utilidade, de
registro de software, de indicação geográfica ou outro ativo de PI, no Brasil ou no exterior, relativos ao
produto ou processo inovador; ou
d) Documento que comprove contribuição para a geração e/ou implementação de políticas públicas ou de
soluções para o setor público; ou
e) Comprovante da efetivação da transferência de tecnologia e/ou da criação de empresas/startups.
3.2.3 Categoria Profissional de Comunicação
a) Declaração assinada por órgão de imprensa, comprovando a veiculação, a autoria e a data de
publicação do material jornalístico;
b) Comprovação de que é profissional de Comunicação com atuação no território catarinense por meio da
apresentação de documentos como: registro profissional, carteira profissional, carteira de trabalho,
contrato de trabalho e/ou declaração;
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desempenho organizacional do Estado, ampliando o
acesso e direitos a bens públicos, democratizado a
gestão conferindo maior transparência à administração
pública e/ou contribuído para a solução de problemas
existentes na esfera pública.

64

3.3 Na última etapa do formulário online, o(a) proponente deverá anexar em formato PDF e de forma legível,
a seguinte documentação:
a) Documento que comprove a titulação compatível com a categoria do(a) indicado(a), quando pertinente;
b) Comprovante de residência atualizado do(a) indicado(a);
c) Ofício de anuência do(a) Representante Legal da ICT da seleção do(a) candidato(a) na categoria;
d) Documento que comprove o cadastro atualizado da ICT na Receita Federal, pelo link:
www.servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?c
e) Documento que comprove a regularidade de prestação de contas à FAPESC e de adimplência em
órgãos estaduais (CIASC; EPAGRI; CASAN; COHAB; FMPI) do(a) indicado(a), disponível em
www.sc.gov.br/cge/dart/.
3.4 Não há necessidade de incluir um projeto na Plataforma, a seleção será efetuada a partir da análise e
avaliação dos documentos acima listados. Assim, orientamos que o preenchimento na Plataforma de CTI da
FAPESC seja efetuado da seguinte forma:
a. Dados do proponente e da instituição devem ser preenchidos normalmente.
b. Os campos da estrutura de projeto de pesquisa, quando obrigatório (marcados com asterisco),
devem ser preenchidos com o texto “Não se aplica”, ou preenchidos com a opção mais pertinente
apresentada na lista suspensa.
c. Na aba de Etapas e Metas deve ser aberta uma etapa, com prazo hipotético e preenchidos o título,
descrição e a meta com o texto “Não se aplica”, além de ser habilitado objetivo específico
disponível.
d. Na aba de Despesas do Projeto deve ser adicionada uma despesa corrente hipotética com valor
de R$ 1,00 (um real), incluindo o preenchimento da justificativa com o texto “Não se aplica”, para
que seja possível criar um cronograma de repasse hipotético.
e. Após esse preenchimento basta inserir os anexos exigidos para cada categoria.
Para outros esclarecimentos entrar em contato pelo e-mail: pesquisa@fapesc.sc.gov.br.
3.4 Para todos os efeitos, a FAPESC prorrogará o prazo final para submissão dos projetos até 16 de agosto
de 2021.
Florianópolis (SC), 08 de agosto de 2021.

Fábio Zabot Holthausen
Presidente da FAPESC
(assinado digitalmente)
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c) Arquivo da reportagem, para os trabalhos inscritos em “Mídia impressa”;
d) Link de acesso ao vídeo, para os trabalhos inscritos em “Telejornalismo”. Os vídeos deverão ser
postados no YouTube ou outro repositório de acesso livre;
e) Link de acesso a reportagem, para os trabalhos inscritos em “Internet”.
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