
 

INSTITUTO DE INOVAÇÃO, PESQUISA, EMPREENDEDORISMO, 

INTERNACIONALIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - IPÊ 

NÚCLEO DE PESQUISA - NUPESQ 

 

CHAMADA INTERNA 07/2022-NUPESQ/IPÊ 

 

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/CT-INFRA/ENERGIAS 

RENOVÁVEIS 2022 

 

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA O APOIO FINANCEIRO PARA 

PROJETOS INSTITUCIONAIS DE DE USO RACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA E ADOÇÃO DE FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA NAS 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E 

DE INOVAÇÃO (ICTs) 

 

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), por intermédio do 

Núcleo de Pesquisa (NUPESQ) do Instituto de Inovação, Pesquisa, Empreendedorismo, 

Internacionalização e Relações Institucionais (IPÊ), torna público o presente edital 

interno e convida os interessados a apresentarem suas candidaturas nos termos aqui 

estabelecidos e em conformidade com a CHAMADA PÚBLICA 

MCTI/FINEP/FNDCT/CT-INFRA/ENERGIAS RENOVÁVEIS 2022 SELEÇÃO 

PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DE USO RACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA E ADOÇÃO DE FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA NAS 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE 

INOVAÇÂO (ICTs) (http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/699), 

a qual se destina a selecionar propostas projetos que promovam o uso racional de energia 

elétrica e incentivem a adoção de fontes alternativas e sustentáveis de energia nas 

instituições científicas, tecnológicas, de inovação públicas federais, estaduais e 

municipais (ICTs Públicas) 

Para inscrição os interessados deverão apresentar: 

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/699


• Detalhamento da proposta, conforme item 10 da Chamada Pública  

MCTI/FINEP/FNDCT/CT-INFRA/ENERGIAS RENOVÁVEIS 2022 Seleção Pública 

para apoio financeiro a projetos de uso racional de energia elétrica e adoção de fontes 

renováveis de energia nas instituições públicas de pesquisa científica, tecnológica e de 

inovação (ICTs) 

 

• As inscrições, esclarecimentos e envio de recurso ocorrerão por e-mail: 

chamado.ipe@ufrpe.br. 

 

Cronograma do processo seletivo 

O processo seletivo seguirá o seguinte cronograma: 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO DATAS 

Lançamento da chamada interna 05 de agosto de 2022 

Período de inscrição  08 a 09 de agosto de 2022 

Homologação das inscrições  10 de agosto de 2022 

Prazo recursal da homologação da 

inscrição  

11 de agosto de 2022 

Julgamento  12 de agosto de 2022 

Resultado preliminar  15 de agosto de 2022 

Prazo recursal do resultado  16 de agosto de 2022 

Análise dos recursos e divulgação do 

resultado final  

17 de agosto de 2022 

Término do prazo para envio do 

Cadastro na plataforma da Finep 

(itens 9.3 e 10.3) 

Até às às 23:59:59  - horário de Brasília de 

18 de agosto de 2022 

Data final para recebimento do 

FAP/FORMS no sistema da Finep1 

(itens 9.4 e 10.1) 

Até às 17:00 - horário de Brasília de 02 de 

setembro de 2022 

1
 Os coordenadores dos 2 (dois) subprojetos mais bem classificados na LT01 (Projetos técnicos para 

aumento da eficiência energética e redução dos custos com consumo energético nas edificações de ICTS 

públicas.), sendo um subprojeto por edificação; e o coordenador com o subprojeto mais bem avaliado na 

LT02 (Projetos técnicos para implantação ou ampliação de métodos de geração/cogeração de energia 

sustentável em ICTs públicas), sendo um campus por subprojeto, deverão fazer a submissão no formato de 

proposta única no sistema da Finep  

mailto:chamado.ipe@ufrpe.br

