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EDITAL FACEPE 13/2014 
APOIO À INTERAÇÃO DE PESQUISA ENTRE O CETENE E 

PESQUISADORES DA REGIÃO NORDESTE 
Convênio INT/MCT-FACEPE 

 

 

O Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, e a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), resolvem dar 

continuidade à parceria firmada em 2010 e, com o apoio institucional de outras Fundações de Amparo à Pesquisa 

dos estados do Nordeste, tornam público o presente Edital e convidam pesquisadores de universidades e 

instituições de pesquisa da Região Nordeste a apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos e em 

conformidade com o REGULAMENTO, parte integrante deste Edital. 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

O Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE), sediado na cidade de Recife, é um centro 

de pesquisas vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que tem por missão desenvolver 

pesquisas e inovações tecnológicas que tenham caráter estratégico para o desenvolvimento do Nordeste 

brasileiro, promovendo cooperações baseadas em redes de conhecimento e nos agentes da economia 

nordestina. Suas áreas de atuação são principalmente Biotecnologia, Biocombustíveis, 

Nanotecnologia e Gestão/Inovação Tecnológica. 

É muito importante para o CETENE estabelecer laços de interação com especialistas de alto nível que 

desenvolvem pesquisas nas áreas finalísticas de atuação do Centro, com a perspectiva de nuclear 

relações de médio/longo prazo em torno de objetivos comuns. Dentro desta perspectiva, os laboratórios 

do CETENE são de caráter multiusuário e o estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de 

projetos em cooperação é essencial. 

Em dezembro de 2010, o INT/MCT e a FACEPE firmaram convênio visando disponibilizar bolsas de 

estudo e pesquisa aos grupos de pesquisa da região interessados na utilização dos laboratórios e 

equipamentos do CETENE (Convênio CETENE/FACEPE SICONV nº 750.362). Em novembro de 2013 as 

instituições firmaram o 1º Termo Aditivo ao Convênio para dar continuidade à parceria com o objetivo 

de conceder novas bolsas de estudo e pesquisa aos grupos de pesquisa que tenham o mesmo interesse. 

Tais bolsas serão financiadas com recursos do CETENE e serão concedidas pela FACEPE com base na 

seleção das propostas de trabalho de pesquisa a serem desenvolvidas no CETENE, apresentadas pelos 

grupos de pesquisa interessados. Este é o propósito da presente chamada pública, cuja divulgação conta 

com o apoio do conjunto das Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados do Nordeste, 

nomeadamente a FUNCEMA, a FAPEPI, a FUNCAP, a FAPERN, a FAPESQ, a FAPEAL, a FAPITEC e a 

FAPESB, além da FACEPE. 
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2. OBJETIVO 

O presente Edital tem por objetivo apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, 

mediante a seleção de propostas para concessão de quotas de bolsas de estudo e pesquisa a projetos 

relacionados ao objeto abaixo indicado, em conformidade com as condições estabelecidas no 

REGULAMENTO, que determinará, também, condições e requisitos relativos ao proponente, cronograma, 

recursos financeiros a serem aplicados nas propostas aprovadas, origem dos recursos, itens financiáveis, 

prazo de execução dos projetos, critérios de elegibilidade, critérios e parâmetros objetivos de 

julgamento e demais informações necessárias. 

 

OBJETO 

Apoiar projetos de pesquisa de pesquisadores dos estados da região Nordeste, nas áreas de 

Biotecnologia, Biocombustíveis, Nanotecnologia e Gestão/Inovação Tecnológica, mediante a 

concessão de quotas de bolsas de estudo e pesquisa para o desenvolvimento de atividades no 

CETENE. 

3. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

3.1. À Facepe, as propostas deverão ser submetidas exclusivamente através do preenchimento e envio do 

formulário de solicitação de auxílio a projeto de pesquisa (modalidade APQ), disponível no sistema 

AgilFAp (http://agil.facepe.br). Para chegar ao formulário no Sistema AgilFAP, dentro da modalidade 

“APQ – Projeto de Pesquisa” o solicitante deverá cadastrar-se  e em seguida se logar no sistema, 

quando então poderá selecionar no menu “Bolsas e Auxílios” a modalidade “APQ - auxílio a projeto de 

pesquisa” e como natureza da solicitação a opção “Edital FACEPE 13/2014 - CETENE”. 

3.2. Além do envio do formulário eletrônico, a submissão da proposta requer também a entrega de 

Documentação Complementar, como detalhado adiante. 

3.3. As propostas devem ser transmitidas à FACEPE, até as 17h00 (dezessete horas), horário de Recife, da 

data limite de submissão das propostas, descrita no subitem 1.3 (CRONOGRAMA) do REGULAMENTO. 

O proponente receberá, após o envio, um recibo eletrônico de protocolo da sua proposta, o qual 

servirá como comprovante da transmissão.  

3.4. A proposta deve ser apresentada em conformidade com o descrito no item 2 (CRITÉRIOS DE 

ELEGIBILIDADE) do REGULAMENTO, contendo rigorosamente todos os itens previstos neste Edital. O 

texto do projeto deve ser gerado fora do Formulário de Propostas online e anexada a este, nos 

formatos “doc” ou “pdf”. Recomenda-se evitar o uso de figuras, gráficos etc, que comprometam a 

capacidade do arquivo, pois propostas que excedam o limite de 2 Mb (dois megabytes) não serão 

recebidas pelo guichê eletrônico da FACEPE. 

3.5. Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio. 

3.6. Será aceita uma única proposta por proponente. Na hipótese de envio de uma segunda proposta pelo 

mesmo proponente, respeitando-se o prazo limite estipulado para submissão das propostas, esta será 
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considerada substituta da anterior, sendo levada em conta para análise apenas a última proposta 

recebida. 

3.7. Em se constatando propostas idênticas apresentadas por proponentes distintos, todas serão 

desclassificadas. 

4. ADMISSÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO 

A seleção das propostas submetidas à FACEPE, em atendimento a este Edital, será realizada por 

intermédio de análises e avaliações comparativas. Para tanto, são estabelecidas as seguintes etapas: 

4.1. Etapa I – Análise pela Área Técnica da FACEPE (Enquadramento) 

Esta etapa, a ser realizada pela área técnica da FACEPE, consiste no enquadramento e na pré-análise 

das propostas apresentadas. Será verificado o atendimento aos CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE e às 

recomendações para ITENS FINANCIÁVEIS do REGULAMENTO, sendo efetuada a análise quanto à 

adequação da proposta ao presente Edital. 

4.2. Etapa II – Análise, julgamento e Classificação pelo Comitê Avaliador 

4.2.1. Esta etapa consistirá na análise e julgamento de mérito e relevância das propostas, por um Comitê 

Avaliador ao qual caberá avaliar e pontuar os tópicos relacionados no item 3 (CRITÉRIOS PARA 

JULGAMENTO) do REGULAMENTO. 

4.2.2. Após a análise de mérito e relevância de cada proposta e da adequação de seu orçamento, o Comitê 

Avaliador poderá recomendar: 

a) a aprovação da proposta, com ou sem ajuste na quota de bolsas; ou 

b) a não aprovação da proposta. 

4.2.3. O parecer do Comitê sobre as propostas, dentro dos critérios estabelecidos, será registrado em 

planilha eletrônica, contendo a relação das propostas julgadas, recomendadas e não recomendadas, 

com as respectivas pontuações finais, em ordem decrescente, assim como outras informações e 

recomendações julgadas pertinentes. Para propostas recomendadas, será indicado o valor adequado 

para financiamento das bolsas a serem concedidas e as justificativas para os cortes orçamentários 

(se houver). Para propostas não recomendadas, será emitido parecer consubstanciado contendo as 

justificativas para a não recomendação. Os formulários deverão ser assinados pela maioria de 

membros do Comitê Avaliador. 

4.2.4. Não é permitido integrar o Comitê Avaliador o pesquisador que tenha apresentado propostas a este 

Edital, ou que participe da equipe do projeto. 

4.2.5. É vedado a qualquer membro do Comitê Avaliador julgar propostas de projetos em que: 

a) haja interesse direto ou indireto seu; 

b) esteja participando da equipe do projeto seu cônjuge, companheiro ou parente, consangüíneo 

ou afim, em linha reta ou na colateral, até o terceiro grau; ou 

c) esteja litigando judicial ou administrativamente com qualquer membro da equipe do projeto ou 

seus respectivos cônjuges ou companheiros. 
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4.3. Etapa III – Homologação pelo Comitê Gestor FACEPE- CETENE 

4.3.1. Um Comitê Gestor composto paritariamente por representantes da FACEPE e por representantes do 

CETENE será a instância final de julgamento das propostas. 

4.3.2. Essa etapa consistirá na análise, pelo Comitê Gestor, da ata de julgamento com a relação dos 

projetos recomendados e não recomendados, e contemplará: 

a) ratificação do parecer das propostas não recomendadas pelo Comitê Avaliador; 

b) aprovação, com ou sem ajuste na quota de bolsas, ou não aprovação, devidamente justificada, 

da lista final das propostas recomendadas pelo Comitê Avaliador. 

5. RESULTADO DO JULGAMENTO 

5.1. A relação das propostas aprovadas para apoio com recursos financeiros do presente Edital será 

divulgada nas páginas eletrônicas da FACEPE (www.facepe.br) e do CETENE (www.cetene.gov.br), 

além de ser publicada no Diário Oficial do Estado. 

5.2. Todos os proponentes do presente Edital tomarão conhecimento do parecer do Comitê Avaliador sobre 

sua proposta por intermédio de correspondência eletrônica. 

5.3. O resultado publicado poderá vir a ser modificado em função de deliberação ulterior sobre os recursos 

administrativos eventualmente interpostos após a publicação. 

6. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

6.1. Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado do julgamento das propostas, poderá 

apresentar recurso em formulário específico, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data em 

que lhe for dado conhecimento do parecer relativo à sua proposta. 

6.2. O recurso deverá ser dirigido à Diretoria Científica da FACEPE por meio do sistema AgilFAP, seguindo o 

roteiro disponível no link: http://www.facepe.br/editais/recursos-administrativos. 

6.3. Após o exame pela comissão designada para a análise, os recursos interpostos serão encaminhados 

para deliberação da Diretoria Científica e Presidência da FACEPE. 

7. CONTRATAÇÃO DAS PROPOSTAS APROVADAS 

7.1. As propostas aprovadas serão contratadas pela FACEPE na modalidade de Auxílio Individual, em nome 

do coordenador/proponente, mediante assinatura de Termo de Outorga de Auxílio a Projeto de 

Pesquisa (APQ), onde estará (ão) especificada(s) a(s) quota(s) de bolsas aprovada(s) para apoio, a 

serem implementadas de acordo com os requisitos, condições e valores especificados no 

REGULAMENTO. 

7.2. Para a realização dos projetos, os coordenadores das propostas aprovadas estabelecerão vínculo 

formal com o CETENE, mediante a assinatura de termo de compromisso, passando a se caracterizar 

como “pesquisadores do CETENE” no sentido dado na cláusula primeira do Convênio INT/FACEPE. 
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7.3. A existência de alguma inadimplência do proponente com a FACEPE, não regularizada no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a divulgação dos resultados, constituirá fator impeditivo para a 

contratação do projeto. 

7.4. Serão cancelados os projetos não contratados após 60 (sessenta) dias da divulgação do resultado 

deste Edital. 

8. CANCELAMENTO DA CONCESSÃO 

A concessão do Auxílio a Projeto de Pesquisa (APQ) ou de qualquer das quotas de bolsas dele 

integrantes poderá ser cancelada pela Diretoria da FACEPE, por ocorrência, durante sua implementação, 

de fato cuja gravidade justifique o cancelamento, sem prejuízo de outras providências cabíveis em 

decisão devidamente fundamentada. 

9. PUBLICAÇÕES 

As publicações científicas e qualquer outro meio de divulgação de trabalho de pesquisa, apoiados pelo 

presente Edital, deverão citar, obrigatoriamente, o apoio da FACEPE e do CETENE. 

10. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

10.1. Caso os resultados do projeto ou o relatório em si venham a ter valor comercial ou possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente, a troca de 

informações e a reserva dos direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com o estabelecido na Lei de 

Inovação, nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11 de 

outubro de 2005. 

10.2. Havendo criação protegida (patente ou registro de software) derivada do projeto, a Instituição 

Executora (CETENE) e a instituição de vínculo do coordenador firmarão acordo sobre os direitos de 

propriedade intelectual. 

11. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

11.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o proponente que não o fizer até o segundo dia 

útil anterior ao prazo final estabelecido para recebimento das propostas. Ademais, não terá efeito de 

recurso a impugnação feita por aquele que, em o tendo aceito sem objeção, venha apontar, 

posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições. 

11.2. A impugnação deverá ser dirigida à Diretoria Científica da FACEPE, por correspondência eletrônica, 

para o endereço: diretoria@facepe.br. 

12. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 

A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por 

decisão unilateral da Diretoria da FACEPE, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, em 

decisão fundamentada, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer 

natureza. 
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13. PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS 

É de exclusiva responsabilidade de cada proponente adotar todas as providências que envolvam 

permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal, necessárias para a execução do projeto. 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Durante a fase de execução do projeto, toda e qualquer comunicação com a FACEPE deverá ser feita 

por meio de correspondência eletrônica à Diretoria Científica. 

14.2. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada à FACEPE por seu 

coordenador, acompanhada da devida justificativa, devendo a mesma ser autorizada antes de sua 

efetivação. 

14.3. O projeto será avaliado em todas as suas fases, nos termos definidos no Termo de Outorga. 

14.4. Ao final da vigência, o proponente deverá apresentar relatório técnico final, em conformidade com 

estabelecido no Termo de Outorga do APQ e demais normas da FACEPE. 

14.5. À FACEPE reserva-se o direito de, durante a execução do projeto, promover visitas técnicas ou solicitar 

informações adicionais visando aperfeiçoar o sistema de Avaliação e Acompanhamento. 

14.6. As informações cadastrais das propostas selecionadas (título, valor, etc.) serão disponibilizadas na 

página internet da FACEPE, preservada a divulgação de informações confidenciais. 

14.7. O presente Edital regula-se pelos preceitos de direito público e, em especial, pelas disposições da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que couber, pelas normas internas da FACEPE. 

15. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS ACERCA DO CONTEÚDO DO EDITAL E DO 

PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE PROPOSTA ONLINE 

Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital e sobre o preenchimento 

do Formulário de Proposta online poderão ser obtidos por intermédio do endereço eletrônico e telefones 

indicados em item específico do REGULAMENTO anexo a este edital. 

16. CLÁUSULA DE RESERVA 

A Diretoria da FACEPE reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no 

presente Edital. 

 

Recife, 19 de dezembro de 2014. 

 

 

Abraham Benzaquen Sicsu 

Diretor Presidente 

Paulo Cunha 

Diretor Científico 
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EDITAL FACEPE 13/2014 
APOIO À INTERAÇÃO DE PESQUISA ENTRE O CETENE E 

PESQUISADORES DA REGIÃO NORDESTE 
Convênio INT/MCT-FACEPE 

 

REGULAMENTO 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

O presente REGULAMENTO tem por finalidade definir as atividades a serem apoiadas financeiramente, e as 

condições para implementação do apoio, mediante a seleção, por edital, de propostas para execução de 

projetos. 

1. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS: 

1.1. OBJETO 

Apoiar projetos de pesquisa de pesquisadores dos estados da região Nordeste nas áreas de Biotecnologia, 

Biocombustíveis, Nanotecnologia e Gestão/Inovação Tecnológica, mediante a concessão de quotas de 

bolsas de estudo e pesquisa para o desenvolvimento de atividades no CETENE. 

1.2. PROPONENTE 

1.2.1. Poderão apresentar propostas pesquisadores doutores, doravante denominados “proponentes”, que 

tenham vínculo formal com uma universidade ou instituição de pesquisa situada em um dos estados 

da região Nordeste.  

1.2.2. O proponente será, necessariamente, o coordenador do projeto. 

1.2.3. Ao apresentar a proposta o proponente assume o compromisso de manter, durante a execução do 

projeto, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito 

cumprimento do seu objeto, preservando atualizados os seus dados cadastrais juntos aos registros 

competentes. 
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1.3. CRONOGRAMA 

Atividades Data 

Lançamento do Edital nas páginas eletrônicas da FACEPE e do 
CETENE e no Diário Oficial do Estado 19/08/2014 

1ª RODADA  

Disponibilização do formulário eletrônico no sistema AgilFAP 26/08/2014 

Limite para envio, ao CETENE, de formulário-consulta sobre a 
disponibilidade de equipamentos 26/09/2014 

Limite para submissão eletrônica das propostas Até às 17h00 do dia 06/10/2014 

Divulgação dos resultados nas páginas eletrônicas da FACEPE e do 
CETENE e no Diário Oficial do Estado A partir de 03/11/201 

Contratação das propostas aprovadas A partir de 17/11/2014 

2ª RODADA  

Disponibilização do formulário eletrônico no sistema AgilFAP 19/12/2014 

Limite para envio, ao CETENE, de formulário-consulta sobre a 
disponibilidade de equipamentos 23/01/2015 

Limite para submissão eletrônica das propostas Até às 17h00 de 06/02/2015 

Divulgação dos resultados nas páginas eletrônicas da FACEPE e do 
CETENE e no Diário Oficial do Estado A partir de 20/03/2015 

Contratação das propostas aprovadas A partir de 03/04/2015 

3ª RODADA  

Disponibilização do formulário eletrônico no sistema AgilFAP 18/05/2015 

Limite para envio, ao CETENE, de formulário-consulta sobre a 
disponibilidade de equipamentos 26/06/2015 

Limite para submissão eletrônica das propostas Até às 17h00 de 24/07/2015 

Divulgação dos resultados nas páginas eletrônicas da FACEPE e do 
CETENE e no Diário Oficial do Estado A partir de 28/08/2015 

Contratação das propostas aprovadas A partir de 12/10/2015 

1.4. RECURSOS FINANCEIROS 

1.4.1. As propostas aprovadas serão financiadas no valor global estimado de R$ 1.450.000,00 (um milhão 

e quatrocentos e cinquenta mil reais) destinados exclusivamente ao pagamento de bolsas de estudo 

e pesquisa em apoio a atividades de pesquisa desenvolvidas no CETENE, sendo tais recursos 

oriundos do convênio INT/MCT-FACEPE, a serem desembolsados nos exercícios de 2014, 2015 e 

2016. 

1.4.2. Estão previstas três rodadas sucessivas de submissão, julgamento e contratação de propostas, 

conforme indicado no subitem 1.3 (CRONOGRAMA) deste REGULAMENTO. Propostas não aprovadas 

em uma rodada podem ser reformuladas e reapresentadas numa rodada subsequente 

1.4.3. Serão reservados inicialmente R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) para cada rodada de 

julgamento. Os recursos não utilizados em uma rodada poderão ser transferidos para a rodada 
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subseqüente em função dos resultados das avaliações. Inversamente, sempre em função do 

resultado das avaliações, um montante maior do que o reservado inicialmente poderá ser aplicado 

numa dada rodada. 

1.5. ITENS FINANCIÁVEIS E VALOR MÁXIMO DAS PROPOSTAS 

1.5.1. Poderão ser solicitadas exclusivamente bolsas de estudo e pesquisa da modalidade BCT (Bolsa de 

Cooperação Técnica) da FACEPE com os valores e níveis discriminados no Anexo I, e vigência 

compreendida entre 2 e 6 meses. 

1.5.2. .Para cada quota de bolsa solicitada será disponibilizada uma quota de bolsa complementar da 

modalidade BCT no valor fixo de R$ 1.000,00 (mil reais) para uso exclusivo do beneficiário com o 

seu deslocamento para o CETENE. 

1.5.3. Os proponentes poderão solicitar uma ou mais quotas de bolsas disponíveis, desde que o valor 

global da proposta não exceda R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).  

1.5.4. Além da concessão de bolsas, os projetos aprovados serão apoiados com a disponibilização, pelo 

CETENE, da infraestrutura física e de equipamentos mencionada na consulta prévia encaminhada 

pelo proponente. Para isso, os coordenadores dos projetos aprovados estabelecerão vínculo formal 

com o CETENE, mediante a assinatura de termo de compromisso, passando a se caracterizar como 

“pesquisadores do CETENE” no sentido dado na cláusula primeira do Convênio INT/FACEPE. 

1.5.5. Proponentes vinculados às instituições de Pernambuco poderão submeter suas propostas e indicar 

candidatos que residam na Região Metropolitana de Recife, no entanto estes terão acesso ao 

laboratório do CETENE, mas não serão beneficiados com bolsas de estudo e pesquisa. 

1.5.6. As demais despesas do projeto, incluindo material de consumo, serão de responsabilidade do 

proponente, que deverá comprovar dispor dos recursos necessários. 

1.6. IMPLEMENTAÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO E PESQUISA 

1.6.1. As bolsas serão concedidas na forma de quota ao coordenador do projeto, a quem caberá fazer as 

indicações nominais dos beneficiários das bolsas integrantes da quota concedida, respeitados os 

prazos de implantação, bem como demais requisitos, condições e critérios próprios da modalidade 

BCT da FACEPE. Não é necessário indicar na proposta os nomes dos candidatos às bolsas; os 

bolsistas serão selecionados pelo coordenador após a contratação da proposta. 

1.6.2. O beneficiário da quota deverá, obrigatoriamente, residir fora da Região Metropolitana do Recife 

(RD12-RMR).  

1.6.3. As substituições de bolsistas, quando justificadas, serão possíveis apenas para o mesmo projeto e 

plano de trabalho aprovados inicialmente e as bolsas dos substitutos serão implantadas apenas pela 

duração correspondente ao período remanescente da bolsa concedida inicialmente. 

1.6.4. As bolsas não poderão ser utilizadas para pagamento de prestação de serviços, nem para a 

execução de atividades administrativas, uma vez que tal uso estaria em desacordo com a finalidade 

das bolsas da FACEPE. 



 10/23

1.6.5. No momento das indicações nominais dos beneficiários das bolsas integrantes da quota concedida, o 

coordenador do projeto deverá, obrigatoriamente, apresentar Carta de Anuência do CETENE para 

receber o bolsista no período proposto (Conforme Anexo III). 

1.6.6. O coordenador do projeto deverá indicar o(s) beneficiário(s) da(s) bolsa(s) até o dia 15 do mês 

anterior para que o início da vigência da(s) bolsa(s) seja no mês seguinte, sob pena da implantação 

da bolsa sofrer atraso. 

1.6.7. Bolsistas regularmente matriculados em programas de pós-graduação e que residam fora da Região 

Metropolitana do Recife (RD12-RMR) poderão ser beneficiados com bolsas deste edital, a fim de 

complementar o valor da bolsa de mestrado ou doutorado a ser pago ao bolsista com recursos do 

CETENE. 

1.7. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

As propostas a serem apoiadas pelo presente Edital deverão ter seu prazo máximo de execução 

estabelecido em 10 (dez) meses. 

2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios. O atendimento aos mesmos é 

considerado imprescindível para o exame da proposta, seu enquadramento, análise e julgamento. A 

ausência ou insuficiência de informações sobre quaisquer deles resultará na desclassificação da 

proposta. 

2.1. QUANTO AO PROPONENTE E A EQUIPE DE APOIO 

2.1.1. O proponente deve atender aos itens abaixo: 

a) ser pesquisador doutor; 

b) possuir vínculo formal com uma universidade ou instituição de pesquisa situada em um dos 

estados da região Nordeste. Vínculo formal é entendido como toda e qualquer forma de 

vinculação, seja ela empregatícia/funcional ou não, existente entre o pesquisador proponente e a 

instituição. Na inexistência de vínculo empregatício/funcional, o vínculo formal estará 

caracterizado por meio de documento emitido por autoridade competente, que comprove haver 

concordância da instituição de vínculo do pesquisador para o desenvolvimento, no CETENE, das 

atividades previstas na proposta; 

c) ter seu curriculum vitae cadastrado na plataforma Lattes; 

d) ser obrigatoriamente o coordenador do projeto; 

e) ter produção científica ou tecnológica relevante, nos últimos 5 (cinco) anos, na área específica 

do projeto de pesquisa. 

2.1.2. A equipe técnica do projeto poderá incluir outros pesquisadores, na qualidade de colaboradores. 

2.1.3. Somente deverão ser incluídos na equipe do projeto aqueles que tenham prestado anuência formal 

escrita. 
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2.1.4. É obrigatório que os membros da equipe técnica caracterizados como pesquisadores tenham seus 

currículos cadastrados na Plataforma Lattes. Essa exigência não se aplica a pesquisadores 

estrangeiros. 

2.2. QUANTO À PROPOSTA 

2.2.1. O projeto deve estar claramente caracterizado como pesquisa científica, tecnológica ou de inovação, 

dentro de uma das áreas finalísticas do CETENE: Biotecnologia, Biocombustíveis, Nanotecnologia e 

Gestão/Inovação Tecnológica. A proposta deve ressaltar a importância da infraestrutura do CETENE 

para a realização do projeto. 

2.2.2. A proposta deverá conter uma declaração fornecida pelo CETENE confirmando dispor da 

infraestrutura física e de equipamentos necessária à execução das atividades do projeto. A 

declaração será emitida pelo CETENE em resposta a uma consulta previamente formulada pelo 

proponente utilizando o formulário específico indicado no Anexo II deste edital. 

2.2.3. As propostas deverão ser apresentadas na forma de um resumo expandido do projeto de pesquisa. 

Recomenda-se que o texto do projeto apresente as seguintes informações, de forma a permitir sua 

adequada análise por parte do Comitê Avaliador: 

a) identificação da proposta, incluindo o Título de projeto em vigência aprovado por órgão de 

fomento, com número do processo, ou da tese/dissertação de aluno bolsista com indicação do 

Programa de Pós-Graduação; 

b) qualificação do principal problema a ser abordado; 

c) objetivos e metas a serem alcançados; 

d) metodologia a ser empregada; 

e) cronograma de atividades; 

f) justificativa para o uso das instalações e equipamentos do CETENE no projeto; 

g) planos de trabalho para cada uma das quotas de bolsa solicitadas (não é necessário identificar 

os candidatos na proposta), indicando as atividades, período e infraestrutura a ser utilizada pelo 

bolsista; 

h) Outras informações relevantes, por exemplo as principais contribuições científicas ou 

tecnológicas da proposta, o grau de interesse e comprometimento de empresas com o escopo da 

proposta (quando for o caso), a identificação dos demais participantes da equipe com suas 

respectivas atividades no projeto e a indicação de colaborações ou parcerias já estabelecidas 

com outros centros de pesquisa na área; 

2.3. QUANTO À INSTITUIÇÃO EXECUTORA 

Será considerada como Instituição Executora dos projetos aprovados o Centro de Tecnologias 

Estratégicas do Nordeste (CETENE). 
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2.4. QUANTO À DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

A documentação complementar requerida para a etapa de avaliação deverá conter os seguintes itens 

a serem digitalizados e anexados no sistema AgilFap no momento da submissão da proposta em 

formato .doc ou .pdf: 

 

a) Resumo expandido do projeto de pesquisa, contendo até 10 (dez) páginas, nas seguintes 

especificações obrigatórias: 

 Formato A4, margens superior 1,5 cm; inferior 2,5 cm; esquerda e direita 2,0 cm; 

 Parágrafos com espaçamento: 0 pt (Antes), 6 pt (Depois) e Simples (Entre linhas); 

 Fonte dos títulos e subtítulos: Arial 12, negrito, alinhamento à esquerda; 

 Fonte do corpo de texto: Arial 10, não negrito, alinhamento justificado. 

Obs.: Resumos fora dessas especificações serão automaticamente desenquadrados pela área 

técnica da FACEPE. 

b) Declaração emitida pelo CETENE em resposta à consulta prévia feita pelo interessado, informando 

que existe no Centro infraestrutura adequada para a realização do projeto. Ao fornecer a 

declaração, o CETENE anexará a consulta recebida do proponente, conforme modelo indicado no 

Anexo II; 

c) Declaração do proponente afirmando dispor dos recursos de custeio necessários à execução das 

atividades propostas, tendo em vista que o apoio disponibilizado pelo presente edital limita-se à 

concessão de bolsas e ao acesso às instalações físicas do CETENE; 

d) Cartas de anuência de outros pesquisadores integrantes da equipe quanto à sua participação no 

projeto; 

e) Carta de anuência da instituição de vínculo do proponente, assinada por dirigente da instituição, 

concordando com a participação do proponente no projeto a ser desenvolvido no CETENE; 

f) Cópia do protocolo de submissão do projeto ao comitê de ética em pesquisa e de outras 

autorizações/permissões de caráter ético ou legal, quando for o caso. 

3. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

3.1. PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS 

3.1.1. São os seguintes os critérios para classificação das propostas quanto ao mérito técnico-científico, 

adequação orçamentária e aderência aos critérios de priorização: 

Critérios de análise e julgamento Peso Nota 

A Mérito, originalidade e relevância do plano de trabalho. 2,0 0 a 10 

B Relevância do uso das instalações e equipamentos do CETENE no projeto 2,0 0 a 10 

C Adequação do orçamento (bolsas) aos objetivos, atividades e metas propostas 1,0 0 a 10 
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3.1.2. A pontuação final de cada projeto será aferida pela média ponderada das notas atribuídas a cada 

critério. Para estipulação das notas poderão ser utilizadas até duas casas decimais. 

4. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO FINAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

4.1. O Coordenador deverá encaminhar em formulário online específico e impresso, em até 60 (sessenta) 

dias após o término da vigência do projeto, em conformidade com o Termo de Outorga e demais 

normas da FACEPE o relatório técnico final, com detalhamento de todas as atividades desenvolvidas 

durante a execução do projeto e o registro de todas as ocorrências que afetaram o seu 

desenvolvimento. O não cumprimento deste item acarretará no impedimento de novas 

solicitações. 

4.2. O bolsista deverá elaborar um Relatório de Acompanhamento da execução de suas atividades para ser 

entregue ao CETENE no momento da conclusão de suas atividades, referente a cada período da bolsa 

(quota), conforme modelo no Anexo IV. O não cumprimento deste item acarretará no impedimento da 

implantação de novas quotas. 

4.3. A execução dos projetos aprovados será acompanhada por meio da participação dos Coordenadores 

em seminários anuais de acompanhamento e avaliação dos projetos, organizados pelo Comitê Gestor 

FACEPE/CETENE. Para os coordenadores radicados a uma distância superior a 200 km da cidade do 

Recife, serão pagas pela FACEPE, com recursos de custeio do convênio CETENE/FACEPE, passagens 

aéreas ou terrestres e diárias, a fim de viabilizar sua participação nos seminários. 

4.4. Quando solicitado pela FACEPE, o Coordenador deverá preencher formulário de avaliação e 

acompanhamento do projeto de pesquisa aprovado, em preparação aos seminários de 

acompanhamento e avaliação. 

4.5. Nos Seminários de acompanhamento e avaliação, os Coordenadores convocados deverão apresentar 

as atividades desenvolvidas e resultados alcançados em cada projeto, a fim de que estes sejam 

avaliados por consultores indicados pelo Comitê Gestor. Os coordenadores deverão indicar um 

substituto em caso de impedimento de participação em eventos de avaliação dos projetos. 

4.6. O não comparecimento do coordenador em eventos de avaliação dos projetos o impedirá de realizar 

novas submissões em rodadas e chamadas subsequentes organizadas com recursos do CETENE. 

4.7. Em conformidade com o Termo de Outorga e demais normas da FACEPE, no prazo de até 

60 (sessenta) dias após o término da vigência do projeto, o Coordenador do projeto deverá 

encaminhar através do Sistema AgilFAP, o relatório técnico final contendo o detalhamento de todas as 

atividades desenvolvidas durante a execução do projeto e a descrição de seus resultados e produtos. 

5. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS ACERCA DO CONTEÚDO DO EDITAL E DO 

PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE PROPOSTA ONLINE 

5.1. Sobre o conteúdo do Edital 

Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital podem ser obtidos 

encaminhando mensagem para o endereço: diretoria@facepe.br. 
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5.2. Sobre o preenchimento do formulário de propostas online 

O atendimento a proponentes com dificuldades no preenchimento do Formulário de Propostas online 

será feito pelo endereço agil@facepe.br ou pelo telefone (81) 3181-4617, de segunda a sexta-

feira, no horário das 8h00 às 12h00. 

5.3. Sobre a infraestrutura disponível no CETENE 

O atendimento a proponentes com dúvidas acerca da infraestrutura e equipamentos disponíveis no 

CETENE será feito pelo endereço ascom@cetene.gov.br ou pelo telefone (81) 3334-7251, de 

segunda a sexta-feira, no horário das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30. 
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EDITAL FACEPE 13/2014 
APOIO À INTERAÇÃO DE PESQUISA ENTRE O CETENE E 

PESQUISADORES DA REGIÃO NORDESTE 
Convênio INT/MCT-FACEPE 

 

ANEXO I 

BOLSAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (BCT) DISPONIBILIZADAS NESTE EDITAL 

 

Nível Requisitos Valor mensal 
(R$) 

BCT-1 
- Doutorado: mínimo de 6 anos 
- Experiência comprovada em coordenação e desenvolvimento de 
projeto científico e/ou tecnológico 

5.200,00 

BCT-2 

- Doutorado: mínimo de 4 anos ou; 
- Mestrado: mínimo de 8 anos 
- Experiência comprovada em coordenação e desenvolvimento de 
projeto científico e/ou tecnológico 

4.200,00 

BCT-4 

- Doutorado ou; 
- Mestrado: mínimo de 4 anos ou; 
- Graduado: mínimo de 8 anos 
- Experiência comprovada em desenvolvimento de projeto científico 
e/ou tecnológico 

2.880,00 

BCT-5 

- Mestrado: mínimo de 2 anos ou; 
- Graduado: mínimo de 4 anos 
- Experiência comprovada em desenvolvimento de projeto científico 
e/ou tecnológico 

2.200,00 

BCT-6 

- Mestrado ou; 
- Graduado há no mínimo 2 anos 
- Experiência comprovada em projeto de desenvolvimento científico 
e/ou tecnológico. 

1.680,00 
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EDITAL FACEPE 13/2014 
APOIO À INTERAÇÃO DE PESQUISA ENTRE O CETENE E 

PESQUISADORES DA REGIÃO NORDESTE 
Convênio INT/MCT-FACEPE 

 

 

ANEXO II 

ORIENTAÇÕES PARA OBTENÇÃO DE DECLARAÇÃO DO CETENE  

SOBRE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE EQUIPAMENTOS 

 

1. CONSULTA PRÉVIA AO CETENE 

1.1. Durante a montagem de suas propostas, os pesquisadores poderão se informar sobre infraestrutura e 

os equipamentos disponíveis no CETENE, conforme indicado no item 5.3 do regulamento.  

1.2. Para submeter sua proposta à FACEPE, o pesquisador deverá obrigatoriamente anexar uma 

declaração formal do CETENE confirmando a viabilidade de execução de seu projeto nas 

instalações do Centro. Para isso, o pesquisador deverá enviar ao endereço editalfacepe@cetene.gov.br 

mensagem contendo um formulário-consulta com o modelo indicado adiante (disponível em 

http://www.facepe.br/pub_files/EDITAL_FACEPE_13_2014_consulta_cetene.doc). 

1.3. Se a consulta for positiva, o CETENE emitirá uma declaração conforme modelo ilustrado adiante, a 

qual será encaminhada ao proponente em formato “pdf” para ser impressa e entregue à FACEPE como 

parte da documentação complementar necessária à submissão de propostas. 

1.4. Do contrário, a resposta à consulta se limitará a informar sobre a impossibilidade de desenvolver o 

projeto no CETENE, e neste caso a proposta não poderá ser submetida à FACEPE. 

2. MODELO DO FORMULÁRIO-CONSULTA 

2.1. O formulário reproduzido abaixo pode ser obtido através do seguinte endereço eletrônico: 

http://www.facepe.br/pub_files/EDITAL_FACEPE_13_2014_consulta_cetene.doc. Após o 

preenchimento deve ser enviado (até a data limite estipulada no item 1.3 do REGULAMENTO) ao 

endereço editalfacepe@cetene.gov.br. 
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CONSULTA AO CETENE SOBRE  

DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE EQUIPAMENTOS 
 

Este formulário deverá ser preenchido e enviado como anexo de e-mail para o endereço 

editalfacepe@cetene.gov.br, a fim de solicitar ao CETENE declaração formal sobre a disponibilidade de 

infraestrutura para o desenvolvimento da pesquisa. Esta consulta será anexada pelo CETENE à resposta que 

enviará ao proponente. 

 

1. Título do Projeto: 

 

2. Nome do Coordenador (proponente) e Universidade/Instituição de Pesquisa: 

 

3. Áreas(s) de pesquisa do CETENE à(s) qual(is) se vincula o projeto:  

(    ) Biotecnologia 

(    ) Biocombustíveis 

(    ) Nanotecnologia 

(    )    Gestão/Inovação Tecnológica 

 

4. Infraestrutura do CETENE necessária para a execução da pesquisa: 

(    ) Laboratório químico 

(    ) Laboratório de microbiologia 

(    ) Laboratório de cultura de tecidos vegetais e sala de crescimento de plantas 

(    ) Estufas de aclimatização de plantas 

(    ) Preparação de material e utilização de equipamentos da Central Analítica (cromatografias gasosa e 
líquida, espectrometria de massas) 

(    ) Preparação de amostras e caracterização por Microscopia Eletrônica 

(    ) Laboratório Multiusuário de Nanotecnologia 

(    ) Biofábrica de plantas 

(    ) Usina experimental de produção de biodiesel 

(    ) Outros. Especifique: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
[  ] Declaro estar ciente da lista com o detalhamento da infraestrutura disponível no CETENE para a 
execução da pesquisa como consta do Anexo V. 
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3. MODELO DE DECLARAÇÃO DO CETENE 

 

 

 
 

 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 

Em resposta à consulta em anexo, informo que existe no Centro de Tecnologias 

Estratégicas do Nordeste - CETENE a infraestrutura demandada para a execução do 

projeto de pesquisa intitulado [título do projeto], o qual será submetido por [nome 

do pesquisador proponente] ao Edital FACEPE nº 13/2014 (APQ-CETENE). 

 

 

 

__________________________________________ 

André Galembeck 

Coordenador Geral Regional 

Campus Tecnológico MCT/NE 

CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDESTE 

Av. Prof. Luiz Freire, 01 – Cidade Universitária, CEP: 50740-540 – Recife/PE 

Telefone: 81 3334-7200 / 81 3334-7215 
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EDITAL FACEPE 13/2014 
APOIO À INTERAÇÃO DE PESQUISA ENTRE O CETENE E 

PESQUISADORES DA REGIÃO NORDESTE 
Convênio INT/MCT-FACEPE 

 

 

ANEXO III 

ORIENTAÇÕES PARA OBTENÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA DO CETENE 

PARA RECEBIMENTO DO BOLSISTA NO PERÍODO PROPOSTO 

 

1. CONSULTA PARA OBTENÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA DO CETENE 

1.1. Durante a indicação nominal de bolsista, o coordenador do projeto deverá solicitar ao CETENE 

anuência sobre o recebimento do bolsista no período proposto, conforme indicado no item 1.6.5 do 

regulamento.  

1.2. Para submeter sua indicação nominal de bolsista à FACEPE, o coordenador do projeto deverá 

obrigatoriamente anexar a Carta de Anuência formal do CETENE confirmando a viabilidade de 

receber o bolsista no período proposto. Para isso, o coordenador do projeto deverá enviar ao endereço 

editalfacepe@cetene.gov.br mensagem contendo o formulário-consulta com o modelo indicado 

adiante (disponível em 

http://www.facepe.br/pub_files/EDITAL_FACEPE_13_2014_formulario_recebimento_bolsista_2.doc). 

1.3. Se a consulta for positiva, o CETENE emitirá a Carta de Anuência para Recebimento de Bolsista 

conforme modelo ilustrado adiante, a qual será encaminhada ao coordenador do projeto em formato 

“pdf” para ser impressa e entregue à FACEPE como parte da documentação necessária à indicação 

nominal de bolsista. 

1.4. Do contrário, a resposta à consulta se limitará a informar sobre a impossibilidade de receber o bolsista 

no período proposto, e neste caso a indicação nominal de bolsista não poderá ser submetida à 

FACEPE. 

2. MODELO DO FORMULÁRIO-CONSULTA 

2.1. O formulário reproduzido abaixo pode ser obtido através do seguinte endereço eletrônico: 

http://www.facepe.br/pub_files/EDITAL_FACEPE_13_2014_formulario_recebimento_bolsista_2.doc. 

Após o preenchimento deve ser enviado ao endereço editalfacepe@cetene.gov.br. 
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CONSULTA SOBRE CARTA DE ANUÊNCIA DO CETENE 

PARA RECEBIMENTO DO BOLSISTA NO PERÍODO PROPOSTO 
 

Este formulário deverá ser preenchido e enviado como anexo de e-mail para o endereço 

editalfacepe@cetene.gov.br, a fim de solicitar ao CETENE declaração formal confirmando a viabilidade de 

receber o bolsista no período proposto. A Carta de Anuência será anexada pelo CETENE à resposta que 

enviará ao coordenador do projeto. 

 

1. Título do Projeto: 

 

2. Nome do coordenador do projeto: 

 

3. Nome do bolsista: 
 

4. Período proposto ao CETENE para recebimento do bolsista:  

 

Data de início 

(dd/mm/aaaa) 

Data de término 

(dd/mm/aaaa) 
Infraestrutura 

Atividade 

(conforme plano de trabalho do bolsista) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Declaro que possuo, conforme item 1.5.6 do REGULAMENTO, material de consumo necessário à 
realização da(s) atividade(s) proposta(s) para uso da infraestrutura (equipamento) do CETENE. 

 

 

_______________, _____ / _____ /______              _____________________________________ 

       Local                         Data                                     Assinatura do coordenador do projeto 
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3. MODELO DE CARTA DE ANUÊNCIA DO CETENE PARA RECEBIMENTO DO BOLSISTA NO 

PERÍODO PROPOSTO 

 

 

 
 

 
CARTA DE ANUÊNCIA PARA RECEBIMENTO DO BOLSISTA 

NO PERÍODO PROPOSTO 
 

 

Em resposta à consulta em anexo, informo que existe no Centro de Tecnologias 

Estratégicas do Nordeste - CETENE a viabilidade de receber o bolsista [nome do 

bolsista] no período proposto pelo coordenador do projeto [nome do pesquisador 

proponente] conforme normas do Edital FACEPE 13/2014 – CETENE. 

 

 

 

__________________________________________ 

André Galembeck 

Coordenador Geral Regional 

Campus Tecnológico MCT/NE 

CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDESTE 

Av. Prof. Luiz Freire, 01 – Cidade Universitária, CEP: 50740-540 – Recife/PE 

Telefone: 81 3334-7200 / 81 3334-7215 

_________________________________________________________________________ 
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EDITAL FACEPE 13/2014 
APOIO À INTERAÇÃO DE PESQUISA ENTRE O CETENE E 

PESQUISADORES DA REGIÃO NORDESTE 
Convênio INT/MCT-FACEPE 

 
ANEXO IV 

MODELO DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA 

NO PERÍODO 

1. Título do Projeto: 

 

2. Nome do coordenador do projeto: 

 

3. Nome do bolsista: 
 

4. Período de atividades do bolsista no CETENE:  

 

Data de início 

(dd/mm/aaaa) 

Data de término 

(dd/mm/aaaa) 
Infraestrutura  

Atividade 

(conforme plano de trabalho do bolsista) 

    

    

    

    

    

    
 

5. Relevância do uso das instalações e equipamentos do CETENE no projeto. 
 

 

 

6. Interações técnicas realizadas durante o período das atividades desenvolvidas com o 
CETENE, formalização de Acordo de Cooperação Institucional e outras informações técnicas 
relevantes. 

 

 

_______________, _____ / _____ /______              _____________________________________ 

       Local                         Data                                             Assinatura do bolsista 
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EDITAL FACEPE 13/2014 
APOIO À INTERAÇÃO DE PESQUISA ENTRE O CETENE E 

PESQUISADORES DA REGIÃO NORDESTE 
Convênio INT/MCT-FACEPE 

 

ANEXO V 

Lista com o Detalhamento da Infraestrutura Disponível no CETENE para a Execução da 
Pesquisa 

 
Laboratório Equipamento Marca Modelo
Laboratório químico Capela, bancadas e armários Não se aplica Não se aplica

Cabine de segurança biológica ESCO Airstream AC2-4S3
Autoclave vertical com pedal – descontaminação Prismatec CS 100
Autoclave vertical com pedal - esterilização Phoenix AV 100
Estufa de esterilização e secagem Marconi MA 033-5
Incubadora com agitação orbital Marconi MA 420
Câmara de germinação com fotoperíodo Tecnal TE 402
Estufa de secagem com circulação e renovação de ar Marconi MA 035-1
Liofilizador Terroni Enterprise II
Centrífuga refrigerada para tubos de 15 e 50 ml HERMLE Z383K
Microcentrífuga Quimis Q222E
Espectrofotômetro para cubetas BIOSPECTRO SP 220
Microscópio binocular ótico Leica CME
Cuba e fonte para eletroforese para proteínas Biometrix CL300V
Macromoinho de facas Marconi MA 680
Autoclave para esterilização Phoenix AVPlus
Câmara de fluxo laminar para manipulação de material 
biológico vegetal

Veco CSLH-09 Clean Plus

Sala de crescimento para cultivo de tecidos e células 
vegetais (uma estante) Não se aplica Não se aplica

Estufas de aclimatização de plantas Bancadas de aclimatização de mudas Não se aplica Não se aplica

Extração sistema Sohxlet Mazzochini
Extratora Automática Dionex Ase 350
Viscosímetro Stabinger Anton Paar SVM 3000
Titulador potenciométrico Mettler Toledo C-20 CoulometricKF Titrator
Cromatografia gasosa Agilent Techonologies 7890 A

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (LSD, UV-Vis e IR)

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência UV Semi-
preparativo

Waters 1525

Espectrômetro de Massa MALDI TOF/TOF Bruker Daltonics Autoflex III
Espectroscopia Raman Confocal, Microscopias de Campo 
Próximo e Força Atômica

WITec DV401 A-BV-352

Microscópio Óptico LEICA - DM 500 ICC50 HD / C. 
Câmera

Leica DM500

Microscópio de fluorescência - ZEISS Observer Z.1 Apo 
Tome

Zeiss AXIO OBSERVER Z1

Microscópio eletrônico de varredura FEI Quanta 200F
Microscópio eletrônico de transmissão (100 kV) FEI Morgagni 268D
Microscópio eletrônico de transmissão (200 kV) FEI Tecnai G2
Analisador de Porosidade e Área Superficial (BET) micromeritics ASAP 2420
Analisador de Tamanho de Partícula (Granulometria a 
laser)

microtrac S3500

Analisador Térmico Netzsch STA 449 F3 Jupiter
Difração de Raio-X Bruker D8 Advance
Espectrofotômetro de Absorção no UV-visível e Dicroísmo 
Circular

Jasco J-815

Espectrômetro de infravermelho FTIR e Raman com 
microscópio de infravermelho

Bruker Vertex 70

Potencial ZETA/ Analisador de Tamanho de Partícula microtrac Zetatrac
Reômetro Anton Paar Physica MCR 301

Biofábrica de plantas
Linha de produção para escala piloto de multiplicação de 
mudas Não se aplica Não se aplica

Reator para processamento de reações químicas, de até 
300l por batelada

Não se aplica Não se aplica

Decantadores para separação de produtos reagidos, 
capacidade de 2000l

Não se aplica Não se aplica

Evaporador de álcool, capacidade de 300l por batelada Não se aplica Não se aplica
Centrífuga de pratos para separação de líquidos. 
Capacidade de até 800l/hora

Não se aplica Não se aplica

Coluna de destilação de 5 estágios com recheio, de 8m Não se aplica Não se aplica
Prensa contínua para processamento de sementes 
oleaginosas, de 100kg/hora

Não se aplica Não se aplica

Degomador de óleo vegetal, capacidade de 1000l por 
batelada

Não se aplica Não se aplica

Neutralizador de óleo vegetal, capacidade de 1000l por 
batelada

Não se aplica Não se aplica

Desumidificador de óleos por sistema de pressão reduzida, 
capacidade d 1000l

Não se aplica Não se aplica

Planta piloto de produção de biodiesel e glicerina para 
escalonamento de processo

Não se aplica Não se aplica

Planta piloto de extração de óleos vegetais para 
escalonamento de processo Não se aplica Não se aplica

Usina experimental de produção de 
Biodiesel

Laboratório de microbiologia

Laboratório de cultura de tecidos 
vegetais e sala de crescimento de 
plantas

Preparação de material e utilização 
de equipamentos da Central 
Analítica (cromatografias gasosa e 
líquida, espectrometria de massas)

Preparação de amostras e 
caracterização por Microscopia 
Eletrônica

Laboratório Multiusuário de 
Nanotecnologia

 


