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CHAMADA FAPEMIG 04/2017 

APOIO A 
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), 
considerando a Lei 13.243/2016, a Lei 10.973/2004 e a Lei Mineira de Inovação 
17.348/2008, e atendendo à orientação programática da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SEDECTES), 
observadas as diretrizes políticas emanadas do Conselho Estadual de Ciência e 
Tecnologia (CONECIT) e de seu Conselho Curador, torna pública a presente Chamada 
e convida as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) sediadas no 
Estado de Minas Gerais e cadastradas junto à FAPEMIG, a apresentarem propostas para 
obtenção de apoio financeiro, em conformidade com o que estabelece a presente 
Chamada. 

1. OBJETIVO 

Apoiar os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), responsáveis por gerir a 
política de inovação das ICTs. 

2. NÚMERO DE PROPOSTAS E PRAZOS 

2.1 O número de propostas a se contratar está condicionado ao limite dos recursos 
disponíveis nesta Chamada. 

2.2 O prazo de execução de cada projeto contratado é de até dezoito meses, 
contados a partir da data da publicação do extrato do Termo de Outorga 
Eletrônico – TO@, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 

3. PROPOSTAS ELEGÍVEIS 

São consideradas elegíveis as propostas de Instituições Científicas, 
Tecnológicas e de Inovação sediadas no Estado de Minas Gerais e cadastradas 
junto à FAPEMIG, que atendam aos requisitos desta Chamada. 

3.1 Por parte da Proponente 

A Instituição de vínculo do autor da proposta, ora denominada Proponente, deve: 

3.1.1 Corresponder a órgão ou entidade da administração pública (direta ou indireta) 
ou organização de direito privado sem fins lucrativos dedicada, entre outras, a 
atividades de pesquisa de caráter científico ou tecnológico. 

3.1.2 Se comprometer a propiciar condições adequadas de espaço, infraestrutura, 
pessoal de apoio técnico e administrativo, bem como tempo para a equipe 
dedicar-se ao projeto proposto. 

3.1.3 Não ter tido proposta aprovada e contemplada para contratação na Chamada 
FAPEMIG 05/2016. 

3.1.4 Observar as diretrizes específicas constantes do Manual da FAPEMIG, desde a 
submissão da proposta até a prestação final de contas. 
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3.2 Por parte da Proposta 

A proposta a ser submetida deve: 

3.2.1 Estar atualizada e sintonizada com a política de Inovação Tecnológica da ICT. 

3.2.2 Ser submetida conforme descrito no item 6. 

3.2.3 Prever a elaboração de um PITCH (material de divulgação em vídeo voltado ao 

público leigo). 

3.3 Por parte do Coordenador 

Para ser Coordenador, o autor da proposta deve atender às seguintes condições: 

3.3.1 Ter vínculo com a Proponente. 

3.3.2 Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq.  

3.3.3 Estar cadastrado no sistema EVEREST da FAPEMIG. 

3.3.4 Ser o coordenador do NIT. 

3.3.5 Observar diretrizes específicas constantes do Manual da FAPEMIG, desde a 
submissão da proposta até a prestação final de contas. 

3.3.6 Apresentar e ser responsável por apenas uma proposta. 

4. RECURSOS FINANCEIROS 

4.1 Os recursos alocados para financiamento da presente Chamada serão da ordem 
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo definidos na Programação 
Orçamentária e Financeira da FAPEMIG. 

4.2 As despesas decorrentes desta Chamada correrão à conta das dotações 
orçamentárias da FAPEMIG a seguir relacionadas ou pelas que as sucederem: 

 

   2071.19.573.116.1071.0001.445042.0.101 

   2071.19.573.116.1071.0001.449039.0.101 

   2071.19.573.116.1071.0001.339039.0.101 

4.3 O valor dos recursos solicitados à FAPEMIG em cada Proposta deverá ser de, 
no máximo, R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais). 

4.4 A Proponente, se Instituição Pública, deverá, preferencialmente, indicar uma 
Gestora para gerenciamento dos recursos aprovados, a qual deverá estar 
credenciada junto à FAPEMIG.  

4.4.1 A instituição Gestora indicada deverá celebrar ou ter celebrado convênio ou 
instrumento congênere com a instituição Proponente. 

4.5 Constitui fator impeditivo à formalização do instrumento e liberação do apoio 
financeiro a existência de inadimplência ou pendências de natureza financeira ou 
técnica do Coordenador, bem como de qualquer outro membro da equipe do 
projeto, da Proponente e ainda da Gestora, caso exista. 
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4.5.1 Eventuais inadimplências deverão ser sanadas até 15 (quinze) dias após a 
divulgação dos resultados. Posteriormente a este prazo o processo será 
cancelado.   

5. ITENS FINANCIÁVEIS 

5.1 Serão financiados, desde que compatíveis com o objetivo desta Chamada, com 
o Manual da FAPEMIG e devidamente justificados, os seguintes itens de 
despesa: 

5.1.1 Passagens e diárias nacionais, conforme valores da FAPEMIG. 

5.1.2 Bolsas, na modalidade de Iniciação Científica – BIC, limitada a um máximo de 2 
(duas) bolsas, e na modalidade de Desenvolvimento Tecnológico e Incentivo à 
Inovação – BDTII, respeitados os limites financeiros estabelecidos no item 4.3. 

5.1.3 Despesas operacionais. 

5.2 Nesta Chamada, desde que devidamente justificado e pertinente com o objetivo 

da proposta, será permitido, excepcionalmente, o financiamento do item listado 

a seguir: 

5.2.1 Taxas de inscrição referentes às capacitações e a eventos realizados no Brasil 
exclusivamente para a área de Propriedade Intelectual, Transferência de 
Tecnologia e Inovação. 

6. PROPOSTAS 

6.1 As propostas devem ser submetidas, obrigatoriamente, em versão eletrônica. 

6.2 A proposta deverá ser preenchida no sistema EVEREST, clicando em 
http://everest.fapemig.br/ e deverá conter: 

6.2.1 Formulário Eletrônico do EVEREST, devidamente preenchido; 

6.2.2 Detalhamento, listado no Formulário Eletrônico, de todos os recursos 
necessários e financiáveis para a execução da proposta, inclusive despesas 
operacionais e mensalidades de bolsas, entre outros. Qualquer item não incluído, 
mesmo que necessário à proposta, será considerado pela FAPEMIG como 
contrapartida da Proponente. Não serão considerados os itens e/ou justificativas 
de recursos apresentados fora do formulário eletrônico; 

6.2.3 Descrição dos membros da equipe responsável pela execução da proposta; 

6.2.3.1 Todos os pesquisadores listados como participantes da equipe do projeto serão 
automaticamente consultados pelo seu e-mail cadastrado no sistema EVEREST 
e deverão necessariamente confirmar sua participação, dentro de um prazo de 
10 (dez) dias contados da data do encerramento desta Chamada. Caso contrário 
serão excluídos da equipe.  

6.3 Os documentos citados nos subitens 6.3.1 a 6.3.7, abaixo, deverão ser 
encaminhados na forma de arquivos eletrônicos a serem anexados ao Formulário 
Eletrônico no próprio sistema. A ausência de qualquer um desses documentos 
implicará na desclassificação da proposta. 

6.3.1 Arquivo eletrônico contendo a proposta em até 5 páginas, atendendo aos 
seguintes requisitos: 

http://everest.fapemig.br/
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a) Justificativa fundamentada para o apoio ao NIT; 

b) Objetivos da proposta; 

c) Listagem de até 5 (cinco) principais linhas e/ou projetos de pesquisa com 
potencial para transferência tecnológica; 

d) Descrição da formação ou implementação de uma rede interna por meio da 
qual o NIT atue junto às unidades da instituição, caracterizando uma atuação 
descentralizada e próxima dos pesquisadores; 

e) Identificação da contrapartida econômico-financeira da instituição e, quando 
houver, de outras fontes de financiamento para o NIT; 

f) Descrição dos resultados esperados e dos benefícios a serem gerados por 
meio da manutenção e atuação do NIT no âmbito da Proponente; 

g) Fornecer o endereço da página do NIT na Internet, para verificação de 
atualização. 

6.3.2 Arquivo eletrônico, com até 4 (quatro) páginas, contendo o planejamento das 
atividades do NIT, com cronograma das atividades e metodologia de trabalho 
pelo período de execução proposto. Para o NIT que já recebeu apoio da 
FAPEMIG, o coordenador deverá informar o impacto desse apoio na ICT. 

6.3.3 Arquivo eletrônico contendo os resultados já obtidos pelo NIT, conforme 
estruturado no Anexo II. 

6.3.4 Arquivo eletrônico contendo a Indicação do Coordenador e o compromisso 
institucional de disponibilização da infraestrutura física e de recursos humanos, 
conforme o modelo apresentado no Anexo I desta Chamada, devidamente 
assinado e carimbado pelo Representante Legal da Proponente.  

6.3.5 Arquivo eletrônico contendo os indicadores da atuação do NIT, elencados no 
Anexo III.  

6.3.6 Arquivo eletrônico contendo o(s) Plano(s) de Trabalho proposto(s) para o(s) 
bolsista(s), quando couber, evidenciando os nomes dos bolsistas que poderão 
continuar no NIT, caso a proposta seja aprovada. 

6.3.7 Arquivo eletrônico contendo o currículo do coordenador na Plataforma Lattes do 
CNPq.  

6.4 No momento da submissão das propostas, a Proponente deverá estar cadastrada 
e a Gestora, quando for o caso, credenciada na FAPEMIG. A relação das 
instituições cadastradas e credenciadas encontra-se no endereço 
http://www.fapemig.br/pt-br/instituicoes-cadastradas. 

7. JULGAMENTO E SELEÇÃO 

Esta fase compreende três etapas. 

7.1 Enquadramento: as propostas submetidas serão analisadas pelo corpo técnico 
da FAPEMIG para verificar se atendem aos termos desta Chamada. Esta etapa 
é eliminatória. 

7.2 Análise de Mérito, Relevância, Estrutura e Adequação Metodológica, 
Orçamento e Qualificação da Equipe: cada proposta enquadrada será 
analisada quanto ao mérito técnico, científico, relevância, estruturação e 
adequação metodológica, orçamento e qualificação da equipe, e será 
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classificada em ordem decrescente de acordo com a pontuação obtida nos itens 
mencionados. Serão classificadas as propostas que obtiverem pelo menos 70% 
(setenta por cento) da pontuação máxima, em cada item. 

7.3 Homologação: as propostas recomendadas e classificadas na etapa anterior 
serão homologadas pela Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da 
FAPEMIG e serão financiadas considerando a ordem decrescente da pontuação 
até alcançado o limite orçamentário.  

7.4 Os critérios específicos de julgamento das propostas submetidas são: 

7.4.1 Nível de estruturação do NIT quanto aos processos de Gestão da Informação e 
do Conhecimento. 

7.4.2 Ações da ICT no sentido de alocar pessoal dedicado às atividades do NIT. 

7.4.3 Atuação do NIT em promover e acompanhar interações de sua Instituição com 
empresas, tomando como indicadores atividades realizadas, como a 
disseminação do portfólio dos produtos/tecnologias gerados no âmbito da 
Proponente e que estão disponíveis para transferência de tecnologia (TT), 
desenvolvimento tecnológico em parceria; definição de estratégias de 
transferência de tecnologia. 

7.4.4 Contribuição do NIT para a disseminação da cultura de proteção ao 
conhecimento e de transferência tecnológica para a instituição, a sociedade e o 
Estado. 

7.4.5 Contribuição do NIT na atualização e capacitação de recursos humanos nos 
temas: propriedade intelectual, transferência e valoração de tecnologia, e 
empreendedorismo. 

7.4.6 Número de ações para a difusão da cultura de proteção intelectual, transferência 
de tecnologia e empreendedorismo, assim como para implementação e 
execução da política de inovação da ICT. 

7.4.7 Número de pedidos de proteção; de transferências de tecnologia; de contratos 
ou outro instrumento jurídico analisado pelo NIT; de atendimentos realizados a 
pesquisadores, inventores independentes e a outros NITs; número de 
capacitações realizadas nos temas proteção do conhecimento, transferência de 
tecnologia, inovação e empreendedorismo. 

7.4.8 Viabilidade de execução da proposta, por meio de adequação de pessoal, de 
infraestrutura disponível para o funcionamento e operacionalização efetiva do 
NIT existente, além de adequação metodológica, orçamentária e do cronograma 
físico-financeiro. 

7.4.9 Avaliação dos currículos do coordenador e dos membros da equipe, em relação 
às atividades previstas para a execução da proposta.  

8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

8.1 A FAPEMIG reserva-se o direito de, a qualquer tempo, acompanhar o 
desenvolvimento das atividades e, após a conclusão dos trabalhos, verificar o 
cumprimento das condições fixadas no TO@. 

8.2 A FAPEMIG adotará instrumentos de acompanhamento e avaliação final dos 
projetos com base nos critérios descritos a seguir:  
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8.2.1 Cumprimento dos objetivos propostos e apresentação dos produtos descritos na 
proposta. 

8.2.2 Cumprimento do planejamento das atividades do NIT. 

8.2.3 Cumprimento das normas contidas no Manual da FAPEMIG.  

8.2.4 Impactos diretos e indiretos gerados pela proposta, inclusive na contribuição para 
a formação de recursos humanos. 

8.2.5 Impacto da proposta no processo de difusão da cultura de proteção intelectual, 
transferência de tecnologia, inovação e empreendedorismo. 

8.2.6 Número de proteções à propriedade intelectual, transferências de tecnologia, 
atendimentos a pesquisadores e a inventores independentes realizados. 

8.2.7 Contribuição para interações com empresas. 

8.2.8 Contribuição para a difusão de tecnologia e inovação. 

8.2.9 Intercâmbio entre os NITs, propiciado pelo desenvolvimento da proposta. 

8.2.10 Subsídios para implementação de políticas públicas. 

9. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

9.1 Conforme previsão dos instrumentos jurídicos institucionais, como Chamadas e 
TOs, a FAPEMIG reserva seu direito à cotitularidade nas proteções intelectuais 
advindas dos projetos de pesquisa apoiados. Assim, o NIT possui a atribuição de 
identificar e inserir a FAPEMIG como cotitular dessas proteções, de acordo com 
a Deliberação n. 72/13 da FAPEMIG.  

9.2 A cotitularidade e a transferência das tecnologias, resultantes dos casos listados 
na Deliberação n. 72/13, deverão ser definidas nos Contratos de Cotitularidade e 
de Transferência de Tecnologia, avaliados previamente pela FAPEMIG.  

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

10.1 O resultado final da seleção das propostas será publicado no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais, em forma de extrato e, na íntegra, na página da 
FAPEMIG no endereço www.fapemig.br. 

10.2 Eventuais recursos poderão ser interpostos, oficialmente, junto ao Presidente da 
FAPEMIG, no prazo de cinco dias úteis após a publicação dos resultados, nos 
seguintes casos: 

  quando o solicitante entender que houve erro formal no julgamento do mérito 
da proposta;  

  quando o solicitante julgar que houve falha de procedimento operacional ou 
administrativo. 

10.2.1 O recurso deverá ser formalizado obrigatoriamente mediante ofício, 
encaminhado via correio ou protocolado na sede da FAPEMIG, e deverá ser 
fundamentado com base no item 10.2.  

10.2.2 Não serão aceitos os recursos submetidos fora das normas e dos prazos 

http://www.fapemig.br/
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estabelecidos. No caso do recurso ser enviado pelo correio, será considerada a 
data de postagem. 

11. CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

11.1 A contratação das propostas aprovadas por esta Chamada obedecerá à ordem 
de classificação e dar-se-á de acordo com a disponibilidade financeira, por meio 
da assinatura de TO@, que será firmado entre a FAPEMIG, a Executora, a 
Gestora e o Coordenador, todos indicados na proposta, nos termos desta 
Chamada. 

11.1.1 A Gestora, quando houver, será responsável pelo gerenciamento dos recursos. 

11.2 A liberação dos recursos far-se-á na forma estabelecida no correspondente 
TO@, devendo o repasse financeiro se iniciar após a assinatura do citado TO@ 
pelos representantes das partes interessadas, a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e a liberação dos recursos pelo Tesouro 
do Estado. 

11.3 Serão definidas no TO@ a vigência do projeto, condições para a sua realização, 
direitos e obrigações de cada um dos partícipes. 

12. ORIENTAÇÕES GERAIS 

12.1 Esta Chamada submete-se aos dispositivos legais e regulamentares vigentes e 
ao Manual da FAPEMIG. 

12.2 O Manual da FAPEMIG, incluindo os formulários e as Tabelas de diárias e de 
mensalidades de bolsas, encontra-se disponível na página da FAPEMIG, no 
endereço www.fapemig.br. 

12.3 Todos os valores deverão ser expressos em Real. 

12.4 Não é permitida a contratação ou pagamento de serviços de pessoa física. É 
vedado, também, o pagamento, a qualquer título, para servidor da administração 
pública ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, 
por serviços de consultoria ou assistência técnica. 

12.5 Todos os itens necessários ao desenvolvimento do projeto deverão estar 
previstos, não podendo ser exigida à FAPEMIG qualquer tipo de 
complementação. 

12.6 O PITCH (vídeo de curta duração) previsto no item 3.2.3 deverá ser enviado junto 
com o Formulário Síntese de Resultados (FSR), assim como o documento 
autorizando a sua divulgação, e será utilizado pela FAPEMIG como material de 
divulgação. Maiores detalhes sobre a elaboração do PITCH encontram-se 
disponibilizados na página: www.fapemig.br/pt-br/duvidas-frequentes. 

12.7 Toda correspondência emitida por qualquer das partes envolvidas, relativa às 
propostas ou aos projetos e seus respectivos processos, deverá, 
obrigatoriamente, mencionar o seu código de identificação. 

12.8 Decairá do direito de impugnar os termos desta Chamada aquele que, tendo-o 

http://www.fapemig.br/
file:///C:/Users/mvilela/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F90LPLK5/www.fapemig.br/pt-br/duvidas-frequentes
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aceito sem objeção e submetido uma proposta, venha a apontar, posteriormente, 
eventuais falhas ou imperfeições, hipótese em que sua comunicação não terá 
efeito. 

12.9 Os profissionais prestadores de serviços técnicos especializados, consultores 
científicos, consultores ad hoc, bolsistas, membros de Comissão Especial de 
Julgamento e quaisquer outros profissionais e/ou entidades envolvidas nas ações 
e atividades decorrentes desta Chamada, deverão obrigar-se, por escrito, à 
manutenção de sigilo sobre os conteúdos de todas as propostas recebidas. 

12.10 O TO@ definirá as bases em que a FAPEMIG acompanhará e supervisionará 
tecnicamente a evolução da execução das atividades objeto do projeto. 

12.11 As cláusulas de sigilo não serão objeto de renúncia, por qualquer das partes 
signatárias do TO@, enquanto vigentes os objetivos e finalidades desta 
Chamada e suas cláusulas correspondentes, resguardando-se, irrestritamente, 
eventuais direitos de propriedade intelectual das partes ou interessados. 

12.12 As partes contratadas obrigam-se a prestar contas do valor financiado nas 
épocas e condições previamente definidas no TO@. 

12.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, ouvida a Presidência da FAPEMIG. 

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

13.1 Não será concedida suplementação de recursos para fazer frente a despesas 
adicionais, ficando entendido que qualquer acréscimo de gastos será de 
responsabilidade da Executora. 

13.2 A ausência de quaisquer documentos ou informações necessárias para o 
julgamento do mérito da proposta, bem como o preenchimento incorreto do 
Formulário Eletrônico e seus anexos, implicará na desclassificação da proposta. 

13.3 Em todo material de divulgação, como releases, sites, banners, vídeos, cartilhas 
e qualquer outro material impresso relacionado com o objeto do projeto 
financiado por esta Chamada, deverá ser explicitada a logomarca ou o nome da 
FAPEMIG, que entrará sempre sob a chancela de “apoio”. 

13.4 Em entrevistas, palestras e outras atividades interativas deverá ser explicitado o 
apoio recebido da FAPEMIG. 

13.5 Outras informações poderão ser obtidas junto à Central de Informações, por meio 
do correio eletrônico ci@fapemig.br, e na página da FAPEMIG: 
www.fapemig.br/pt-br/duvidas-frequentes. 

14. CALENDÁRIO 

14.1 As propostas serão recebidas, eletronicamente, pela FAPEMIG, até as dezessete 
horas do dia 28 de março de 2017, e, desde que iniciadas dentro desse prazo, 
poderão ser finalizadas até as 23:59 horas do mesmo dia. 

14.2 A FAPEMIG não se responsabiliza por qualquer problema na submissão das 
propostas motivado por eventuais falhas de conexões com a internet, falta de 

mailto:ci@fapemig.br
http://www.fapemig.br/pt-br/duvidas-frequentes
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energia elétrica, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros 
fatores de ordem técnica que impossibilitem a conexão ou a transferência de 
dados.  Essas eventualidades não serão aceitas como argumento para a 
submissão de propostas após o prazo.  Recomenda-se que as propostas sejam 
encaminhadas com prudente antecedência. 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 Os resultados dos recursos, previstos no subitem 10.2, serão comunicados por 
escrito aos recorrentes. 

15.2 Recursos interpostos segundo o estabelecido no item 10.2 impedirão, até seu 
julgamento, o andamento normal das ações e procedimentos previstos no item 
11. 

15.3 A presente Chamada poderá ser revogada ou anulada a qualquer tempo, no todo 
ou em parte, seja por decisão unilateral da FAPEMIG, seja por motivo de 
interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à indenização 
ou reclamação de qualquer natureza. 

 

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2017. 

Prof. Paulo Sérgio Lacerda Beirão, PhD 
Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação  

Prof. Evaldo Ferreira Vilela, PhD 
Presidente  
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ANEXO I 
Chamada FAPEMIG 04/2017 

 
Indicação de Coordenador 

 

Indicamos para coordenar o projeto objeto da Proposta “incluir o título”, 

submetida no âmbito da Chamada 04/2017 da FAPEMIG, “incluir o nome do funcionário 

da Proponente”, que terá como atribuições responsabilizar-se pela execução do projeto, 

desde a submissão da proposta até a prestação de contas e apresentação do Formulário 

Síntese de Resultados/FSR. 

O mesmo será, ainda, responsável pela interlocução, junto à FAPEMIG, em 

relação a questões que porventura possam surgir durante a execução do projeto.  

Confirmo que estarão disponibilizados os equipamentos, as instalações físicas e 

os recursos humanos, descritos abaixo, para a execução das atividades previstas na 

presente proposta. 

............................................., .......... de ....................... de 2017. 

Representante Legal da Proponente 
(Assinatura e Carimbo) 

 
 
Instalações físicas: 
 
 
Equipamentos: 
 
 
Recursos humanos: 
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ANEXO II 
Chamada FAPEMIG 04/2017 

 

RESULTADOS OBTIDOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS (2012-2016) EM FACE DA 
ATUAÇÃO DO NIT 

Ações 
Descrever as atividades 

executadas ou em 
andamento, se houver 

Resultados obtidos 
decorrentes das 

atividades executadas ou 
em andamento, se 

houver 

1. Gestão da informação e do 
conhecimento no âmbito do NIT 

  

2. Recursos humanos alocados pela 
ICT no NIT 

  

3. Disseminação do portfólio dos 
produtos/tecnologias gerados no 
âmbito da ICT e que estão 
disponíveis para transferência de 
tecnologia, desenvolvimento 
tecnológico em parceria ou ainda 
para incorporação/absorção pela 
própria ICT 

  

4. Interação entre empresas e a 
Proponente 

  

5. Disseminação da cultura de 
inovação e de 
empreendedorismo no âmbito da 
Proponente 

  

6. Estratégias para transferência de 
tecnologias 

  

7. Atendimento à sociedade e aos 
inventores independentes 

  

8. Capacitação na área de 
Propriedade Intelectual, 
Transferência de Tecnologia, 
Inovação e Empreendedorismo 

  

9. Outras ações relevantes do NIT 
não incluídas nos tópicos acima 
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ANEXO III 
Chamada FAPEMIG 04/2017 

 

Indicadores 

Período entre 2012 e 2016 
Quantidade/Valor 

Cite e descreva até dois 

casos de destaque para 

cada indicador, se houver 

Atendimentos a discentes, docentes, 

pesquisadores e ou inventores independentes 

realizados pelo NIT 

  

Atendimentos a empresas realizados pelo NIT   

Atendimentos realizados a outros NITs   

Capacitações realizadas pelo NIT (incluir na 

contagem o número de palestras e cursos 

ministrados pelo NIT, seja no âmbito da própria 

ICT ou fora dela) 

  

Proteções intelectuais (software, cultivares, 

marcas, patentes, desenhos industriais, entre 

outras) realizadas 

  

Transferências de Tecnologia realizadas   

Contratos de prestação de serviços e ou serviços 

tecnológicos analisados pelo NIT  
  

Contratos de PD&I analisados pelo NIT   

Contratos de compartilhamento e ou permissão 

de uso de laboratórios analisados pelo NIT 
  

Prospecções tecnológicas realizadas pelo NIT   

Interações entre empresas e a ICT auxiliadas 

pelo NIT 
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Recursos financeiros recebidos pelo NIT em 

virtude de transferência de tecnologia e de Know 

How 

  

Outros recursos financeiros recebidos/captados 

pelo NIT em decorrência dos seus serviços 

prestados e ou de apoio de agências de fomento 

  

 


