Informativo NIPE - nº. 02 –Inconfidentes, 21 de janeiro de 2013
A FAPEMIG
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) é uma fundação do Governo Estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com a missão
de induzir e fomentar a pesquisa e a inovação científica e tecnológica para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.
EDITAL
FAPEMIG
01/2013
Demanda
universal
OBJETIVO
Financiar projetos
de pesquisa científica e tecnológica
e de inovação nas
diversas áreas do
conhecimento.
V AL O R
POR
PROJETO
O valor dos recursos solicitados à
FAPEMIG em cada projeto deverá
ser de, no máximo, R$ 50.000,00.
QUEM PODE SOLICITAR
Pesquisador com
título de doutor.
ITENS
FINANCIÁVEIS
Equipamentos e
material
permanente; material de
c o n s u m o
(incluindo aquisição de livros); serviços de terceiros
(consultoria limitada a 20% do total
solicitado); software; passagens e

diárias, conforme valores da
FAPEMIG.

Data de Encerramento: 01/04/2013
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EDITAL FAPEMIG 02/2013
Manutenção
de equipamentos de
custo elevado
para o desenvolvimento da
pesquisa científica e tecnológica
OBJETIVO
Apoiar financeiramente a cobertura de
gastos com reparos e manutenção de
equipamentos de laboratórios existentes, fora do período de garantia, cujo
custo de aquisição tenha sido superior a
R$ 100.000,00, destinados ao desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica no Estado de Minas Gerais.
VALOR POR PROJETO
O valor individual dos recursos solicitados à FAPEMIG, em cada proposta, não
poderá ser superior a R$ 100.000,00.
QUEM PODE SOLICITAR
Pesquisador com título de doutor.
ITENS FINANCIÁVEIS
Contratação de pessoa física ou empresas especializadas em manutenção de
equipamentos, que deverão englobar
todos os elementos necessários à prestação do serviço; pagamento de frete;
uma Bolsa de Apoio Técnico à Pesquisa
– BAT por proposta; despesas acessórias de importação; despesas operacionais; bolsas, limitadas a duas por projeto, nas modalidades de Iniciação Científica e Tecnológica – BIC, Apoio Técnico
à Pesquisa – BAT e Desenvolvimento
Tecnológico Industrial – BDTI; manutenção de equipamentos; despesas acessórias de importação; despesas operacionais. Não serão financiados recursos
destinados à publicação de artigos em
revistas, participações em eventos e visitas técnicas.
Data de Encerramento: 08/04/2013

EDITAL FAPEMIG
03/2013
Programa Pequisador
Mineiro - PPM VII
OBJETIVO
Apoiar, através da concessão de cotas financeiras
mensais (grants), os planos de trabalho coordenados por pesquisadores ou tecnólogos
inerentes a projetos de pesquisa científica,
tecnológica ou de inovação em desenvolvimento, financiados por instituições de fomento à pesquisa.
VALOR POR PROJETO
O valor da proposta encaminhada por pesquisador beneficiário do Adicional de Bancada concedido pelo CNPq será de R$
24.000,00, composto por vinte e quatro parcelas mensais de R$ 1.000,00. O valor da
proposta encaminhada por tecnólogos e pesquisadores não beneficiários do Adicional de
Bancada concedido pelo CNPq será de R$
48.000,00, composto por vinte e quatro parcelas mensais de R$ 2.000,00.
QUEM PODE SOLICITAR
Pesquisador com título de doutor e tecnólogo
(nível superior).
ITENS FINANCIÁVEIS
Mensalidades. Os recursos desta modalidade de apoio são de uso, pessoal e intransferível, pelo coordenador da proposta. O uso
dos recursos é flexível, desde que compatível com o objeto do presente Edital e que
atenda ao estabelecido no Programa Pesquisador Mineiro, conforme Manual da FAPEMIG. Os recursos não poderão ser utilizados
para custear apoios específicos de outras
modalidades de fomento da FAPEMIG, exceto participação em eventos e publicações em
periódicos científicos, devendo ser observadas as diretrizes específicas constantes no
Manual da FAPEMIG. O pagamento das despesas operacionais será oriundo das cotas
concedidas.
Data de Encerramento: 08/03/2013
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EDITAL FAPEMIG
05/2013
Programa de apoio a
publicações científicas
e tecnológicas
Publicação de periódicos científicos institucionais
OBJETIVO
Financiar a editoração e
a publicação de periódicos científicos brasileiros, impressos ou por via
eletrônica, em todas as
áreas do conhecimento,
mantidos e editados por
ECTIs sediadas em Minas Gerais e cadastradas na FAPEMIG, visando ampliar a divulgação
de resultados das
pesquisas
científicas
e tecnológicas.
QUEM
PODE
SOLICITAR

EDITAL FAPEMIG 07/2013
Apoio a
projetos
de extensão em
interface
com a
pesquisa

Programa Santos Dumont

OBJETIVO
Financiar projetos de extensão,
em interface com a pesquisa científica e/ou com o desenvolvimento tecnológico, a serem executados em Minas Gerais, com a
finalidade de fortalecer a ação
transformadora da pesquisa sobre os problemas sociais e estabelecer uma relação de diálogo
entre pesquisadores e sociedade.
VALOR POR PROJETO
O valor dos recursos solicitados à
FAPEMIG, em cada projeto, deverá ser de, no máximo, R$
50.000,00.
QUEM PODE SOLICITAR
Pesquisador com título de doutor.

ITENS FINANCIÁVEIS
Periódicos impressos:
serviços de terceiros
(revisão, editoração, gráficos de arte final, impressão); material de
consumo (material fotográfico, papel);despesas
operacionais. Periódicos
eletrônicos: serviços de
terceiros (revisão, editoração, gráficos de arte
final, impressão); material de consumos; despesas operacionais.

ITENS FINANCIÁVEIS
Equipamentos e material permanente; material de consumo; software; passagens e diárias, conforme valores da FAPEMIG; bolsas, nas modalidades de Iniciação Científica e Tecnológica –
BIC, Apoio Técnico à Pesquisa –
BAT, Desenvolvimento Tecnológico Industrial – BDTI e Especialista Visitante – EV; despesas
operacionais. Neste Edital, será
permitido, excepcionalmente,
desde que devidamente justificado e pertinente com o objetivo do
projeto, o financiamento dos itens
listados a seguir: três bolsas por
projeto; locação de veículo e de
equipamentos (incluindo multimídia); material gráfico para a elaboração de textos e similares;
material de divulgação.

Data de Encerramento:
06/05/2013

Dat a d e
29/04/2013

Instituições que mantenham e publiquem revistas de caráter científico
ou tecnológico.
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EDITAL FAPEMIG
08/2013

E nc er r am ent o:

OBJETIVO
Financiar projetos de
iniciação tecnológica que permitam ao discente testar as teorias acadêmicas por meio da execução de projetos de cunho prático
e possibilitar a participação das equipes
discentes em competições tecnológicas de
caráter educacional.
VALOR POR PROJETO
O valor individual dos recursos solicitados
à FAPEMIG, em cada proposta, não poderá ser superior a R$ 25.000,00.
QUEM PODE SOLICITAR
Pesquisador com título de doutor.
ITENS FINANCIÁVEIS
Equipamentos e material permanente; material de consumo; material bibliográfico;
software; serviços de terceiros e manutenção de equipamentos; passagens e diárias,
conforme valores da FAPEMIG; bolsas, até
doze mensalidades por discente, na modalidade de Iniciação Científica e Tecnológica
– BIC; despesas acessórias de importação;
despesas diversas; despesas operacionais.
Neste Edital, desde que devidamente justificado e pertinente com o objetivo da proposta do projeto, será permitido, excepcionalmente, o financiamento dos itens listados a seguir: passagens e diárias para participação em competição específica; pagamento de taxa de inscrição da equipe em
competição especifica; número de bolsas
superior ao previsto no Manual da FAPEMIG; material de divulgação, inclusive camisetas.
Data de Encerramento: 08/05/2013
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