
Edital MCTI/CNPq/FINEP nº 02/2013 - Apoio Financeiro para a 
Realização de Eventos 
 
 
 
Descrição 
 
A Chamada MCTI/CNPq/FINEP nº 02/2013 tem como objetivo apoiar a realização, no Brasil, de 
congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclos de conferências e outros eventos 
similares, de abrangência nacional ou internacional, relacionados necessariamente à Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 
 
A Chamada contempla o financiamento às duas Linhas de eventos, assim definidas: 
 
    Linha 1: Eventos Nacionais e Internacionais; 
    Linhas 2: Eventos Mundiais, entendidos como aqueles promovidos por sociedades 
científicas e/ou tecnológicas mundiais, sediadas ou não no Brasil, que ocorram em diferentes 
países a cada edição.  
 
Data Limite 
 
Cronograma 1: até às 23h59min do dia 5 de abril de 2013 (para eventos a serem realizados 
entre 1º de julho de 2013 a 31 de dezembro de 2013). 
Cronograma 2: até às 23h59min do dia 31 de outubro de 2013 (para eventos a serem 
realizados entre 1º de janeiro de 2014 a 30 de junho de 2014). 
Nota: o formulário do Cronograma 2 será disponibilizado apenas em 20 de setembro de 2013. 
 
Nos Cronogramas 1 e 2, haverá apoio a eventos mundiais que venham a ocorrer no Brasil, no 
período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2015 (esse período vale exclusivamente 
para a Linha 2). 
Elegibilidade 
 
Poderão apresentar propostas: 
 
    Pesquisadores, professores e especialistas com vínculo formal com: 
        Instituições de ensino superior (IES), públicas ou privadas sem fins lucrativos; 
        Centros e institutos de pesquisa e desenvolvimento, públicos ou privados sem fins 
lucrativos; 
        Empresas públicas, que executem atividades de pesquisa em Ciência, Tecnologia ou 
Inovação.  
    Pesquisadores aposentados, desde que mantenham atividades acadêmico-científicas 
vinculadas a IES, centros e institutos de pesquisa e desenvolvimento, públicos ou privados sem 
fins lucrativos; 
    Dirigentes de Associação Científica ou Tecnológica de âmbito nacional. 
 
A equipe técnica poderá ser constituída por pesquisadores, alunos e técnicos. Outros 
profissionais poderão integrar a equipe na qualidade de colaboradores. 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. 
 
Valor Financiado 
 
As propostas aprovadas serão financiadas no valor global estimado de R$20 milhões. Os 
projetos terão o valor máximo de financiamento de R$150.000,00. 
Itens Financiáveis 
 
Os itens financiáveis e não financiáveis estão descritos no item II.1.4 (página 7) da Chamada. 



Prazo de Execução 
 
As propostas a serem apoiadas pela Chamada deverão ter seu prazo máximo de execução 
estabelecido em doze meses. Excepcionalmente, mediante apresentação de justificativa, o 
prazo de execução poderá ser prorrogado. 
Requisitos 
 
A instituição de vínculo do proponente deverá constar como promotora ou participante da 
proposta e ser constituída sob as leis brasileiras e ter sua sede e administração no Brasil. 
 
O proponente será, necessariamente, o pesquisador coordenador do projeto. 
 
A proposta deverá ser apresentada na forma de projeto de pesquisa, contendo as seguintes 
informações, de forma a permitir sua adequada análise por parte dos Comitês Julgadores: 
 
    Conter a programação preliminar do evento; 
    Conter o orçamento detalhado, com discriminação dos recursos solicitados de Custeio; 
    Informar a existência de financiamento de outras fontes, quando for o caso. 
 
Forma de Solicitação 
 
As propostas devem ser acompanhadas de arquivo contendo o projeto e devem ser 
encaminhadas ao CNPq exclusivamente via Internet, por intermédio do Formulário de 
Propostas Online, disponível na Plataforma Carlos Chagas. 
 
Nota: Para ter acesso ao formulário na Plataforma Carlos Chagas, o candidato deve usar as 
mesmas informações (CPF e senha) utilizadas para acesso à Plataforma Lattes. Após o login, 
o candidato deve selecionar 'Clique aqui' no quadro 'Aviso e Pendências' e localizar o 
formulário relacionado à chamada. Os formulários para a Chamada MCTI/CNPq/FINEP nº 
02/2013 estão localizados no item Fomento à Pesquisa/Apoio a Projetos de Pesquisa. 
 
Para submeter proposta de Eventos Mundiais, o proponente deve selecionar a seguinte linha 
de financiamento no Formulário de propostas Online: Chamada MCTI/CNPq/FINEP nº 02/2013 
- Apoio à Realização de Eventos – ARC – LINHA 2 Eventos Mundiais e anexar um cronograma 
para o uso dos recursos que justifique a liberação. 
Observações 
 
Clique aqui para verificar as perguntas mais frequentes. 
Contatos 
 
Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada podem ser 
obtidos encaminhando mensagem para o endereço: chamadaarc2013@cnpq.br. 
 
O atendimento a proponentes com dificuldades no preenchimento do Formulário de Propostas 
Online será feito por: 
E-mail: atendimento@cnpq.br ou 
Telefone: (61) 0800 619697, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h30min às 18h30min. 
 
Atenciosamente, 
 
Pró-Reitoria de Extensão 
Coordenadoria de Apoio à Gestão de Extensão 
Fone: +55 (31) 3409.4637/3928 
Endereço: Av. Antônio Carlos, 6627 - Sala 6024 - 6º andar - Prédio da Reitoria - Bairro Pampulha 
CEP 31270-901 - Belo Horizonte - MG 
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