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RETIFICAÇÃO n.1 - Chamada Prospectiva de Propostas de Projetos 
e Ações de Pesquisa, Inovação e Extensão para o combate à 

COVID-19 
 

No item 3.3, onde se lê: 
 

3.3 A presente chamada será regida pelo seguinte cronograma:  

 

Submissão das propostas por meio do 

formulário on-line no link  

https://forms.gle/Nbc2nuRaJjUxFhgG6  

Até as 12 horas do dia 

30/03/2020 

Publicação da lista de Inscritos 
Até as 14 horas do dia 

30/03/2020 

Questionamentos quanto à Inscrição 
Até as 12 horas do dia 

31/03/2020 

Resultado das propostas aprovadas 
A partir das 12 horas do dia 

01/04/2020 

 

Leia-se: 

3.3 A presente chamada será regida pelo seguinte cronograma:  

 

Submissão das propostas por meio do 

formulário on-line no link  

https://forms.gle/Nbc2nuRaJjUxFhgG6  

Até as 12 horas do dia 

30/03/2020 

Publicação da lista de Inscritos 
Até as 14 horas do dia 

30/03/2020 

Questionamentos quanto à Lista de 

Inscritos 

Até as 12 horas do dia 

31/03/2020 

Resultado preliminar das propostas 

aprovadas em ordem de prioridade 

Até as 12 horas do dia 

01/04/2020 

Prazo para recursos 
Até as 12 horas do dia 

02/04/2020 

Resultado final das propostas aprovadas 

em ordem de prioridade 

Até as 12 horas do dia 

03/04/2020 

 

https://forms.gle/Nbc2nuRaJjUxFhgG6
https://forms.gle/Nbc2nuRaJjUxFhgG6
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Passa a constar, na Chamada, os itens 4.4, 4.5 e 4.6, subordinados ao título “4. Seleção das 

Propostas”: 

 

4.4 Os critérios de avaliação das propostas serão: 

a) Mérito técnico-científico e/ou social do projeto de pesquisa, inovação, extensão e/ou 

serviços tecnológicos 

b) Viabilidade de realização 

c) Impacto em saúde pública devido à COVID-19 

d) Compatibilidade com demandas urgentes relativas à COVID-19 

e) Coerência entre objetivos/metas e orçamento 

 

4.5 Cada um dos critérios descritos no item 4.4 tem pontuação de 0 a 2,0. A nota final é a soma de 

todas as pontuações, totalizando um máximo de 10 pontos. 

 

4.6 A atribuição de nota 0 (zero) nos critérios “a”, “b” ou “e” do item 4.4 implica na não aprovação 

da proposta.  

  

 

 

Brasília, 27 de março de 2020. 
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