
 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 1.1 Objetivo 

1.2  Cronograma 

1.4  Recursos Financeiros 

Data limite para envio das propostas-------------------------11/07/2014 

Divulgação dos resultados---------------------------------------18/07/2014 

1.3 Proponentes 

EDITAL BIOSSEGURANÇA UFF 2014 

Este Edital normatiza a apresentação de propostas que visem apoiar a modernização da 
infraestrutura  de  Biossegurança  dos  laboratórios  que  realizem  experimentos  com 
organismos geneticamente modificados e/ou células tronco da UFF.

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, PROPPI, torna pública através deste edital, a 
chamada  para  submissão  de  Projetos  visando  apoiar  a  modernização  da  infraestrutura  de 
Biossegurança dos laboratórios da UFF, preferencialmente  laboratórios multiusuários com projetos 
que atendam à indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, e que tenham como prerrogativa 
marcar uma política de crescimento qualitativo das atividades experimentais desenvolvidas na UFF. 
Para fins deste Edital, será considerada a Biossegurança de laboratórios que realizem experimentos  
com organismos geneticamente modificados e/ou células tronco.

Poderão se candidatar ao auxilio, grupos de pesquisadores que colaboram em projetos 
científicos, preferencialmente integrantes de um ou mais programas de pós-graduação. 
No projeto deve constar o nome do Coordenador,  responsável por todas as etapas de 
implementação  e  gerenciamento  do  projeto  junto  à  PROPPI.  Cada  pesquisador  só 
poderá  participar  de  uma  única  proposta  de  auxilio,  seja  como  coordenador  ou 
membro da equipe. 

Os recursos disponibilizados neste Edital foram aprovados no âmbito do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) para 2014 e somam R$R$ 68.963,10 no total, sendo R$ 47.000,00 em custeio e R$ 
21.963,10 em capital. Assim, serão apoiados até três projetos, com valor máximo de R$ 25.000,00 
cada.

As propostas deverão apresentar um orçamento total máximo de R$ 25.000,00, 
incluindo itens de capital  (equipamentos nacionais)  e material  de consumo,  de 
acordo com as necessidades de cada projeto.  

Lançamento do Edital---------------------------------------------17/06/2014 



2. CARACTERÍSTICAS OBRIGATÓRIAS DAS PROPOSTAS 

  As propostas apresentadas deverão seguir os requisitos abaixo. O não atendimento 
resultará na desqualificação da proposta. 

Quanto ao Projeto: 

Quanto à documentação complementar: 

Os projetos poderão conter até 10 páginas e apresentar obrigatoriamente: 

(b) Possibilidades do uso compartilhado de equipamentos adquiridos e laboratórios/grupos 
beneficiados;

(a) Orçamento dentro do período de validade, exclusivamente para  solicitações de equipamentos. 

  3.  Avaliação das Propostas  

(c) Contexto no qual o auxílio solicitado se insere na infra-estrutura dos Laboratórios e dos 
Programas  de  Pós-Graduação  da  UFF,  e  sua  necessidade  para  dar  suporte  ao 

desenvolvimento dos projetos de pesquisa dos participantes. 

4. Disposições transitórias 

 
A execução deste Programa estará sujeita à disponibilidade financeira e os casos omissos 
serão analisados e resolvidos pela Coordenadoria de Pesquisa da PROPPI. 

(a) Breve justificativa  explicitando as necessidades em relação á Biossegurança da proposta;

Os  projetos  devem  ser  entregues  até  às  17  horas  do  dia  11/07/2014  na  secretaria  da 

 

Niterói, 14 de junho de 2014. 

PROPPI.  Os  projetos  submetidos  à  PROPPI  serão  avaliados  com  base  no  mérito
 científico,  efetivo  caráter  multiusuário,  impacto  institucional  e  seu  impacto  na 
 melhoria  das  condições  de  Biossegurança.   A  lista  dos  projetos  apoiados  será  
construída  com  base  em  análise  comparativa   realizada   por   um   comitê   que   
incluirá   membros   da   comissão  CIBio/UFF  de  reconhecida  expertise  no  tema  e 
competência acadêmica. A Coordenadoria de Pesquisa da PROPPI ficará responsável pela 
coordenação do processo e pela divulgação dos resultados.

mailto:infralabpesq@proppi.uff.br



	Untitled

