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Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa 
de Mato Grosso do Sul

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO

1. Trata-se de designação de servidor para acompanhamento e fiscalização da execução contratual, nos termos 
do art. 117 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

2. Ficam designados os servidores abaixo indicados para exercer a função de gestor e fiscal do contrato celebrado 
entre a FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DE MATO GROSSO 
DO SUL (FERTEL/MS) e a empresa DMNews Comércio e Serviços de informática Eireli, conforme segue:

GESTOR DO CONTRATO:
NOME: Rosimeyre Alves Rodrigues CPF nº 164.416.641-00.

FISCAL DO CONTRATO:
NOME: Magda Tebcharani CPF nº 542.069.281-34.

REFERENTE:
PROCESSO N. 51/0005722/2022 – Contrato n. 003/2022/FERTEL/MS GCONT n. 20522

OBJETO: Fornecimento de 15 (quinze) licenças de uso de software para integração do processo de produção 
telejornalística e gerenciamento do fluxo de trabalho, abrangendo o sistema de teleprompter, configuração 
do sistema com a migração dos dados do sistema de jornalismo atual, implantação do serviço, capacitação 
de utilização da plataforma e prestação de serviços de suporte técnico, conforme especificações e condições 
estabelecidas na Proposta de Preços e no Termo de Referência.

DATA DE ASSINATURA: 22/12/2022.

3. Compete ao fiscal do contrato o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto ou da prestação 
do serviço, a fim de que as normas que regulam o instrumento contratual sejam devidamente observadas, 
anotando em registro próprio todas as ocorrências e reportando-se à autoridade competente quando necessária 
providência pertinente àquela.

Campo Grande/MS, 29 de dezembro de 2022.

YOUSSIF ASSIS DOMINGOS
Diretor-Presidente da FERTEL/MS

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia
 do Estado de Mato Grosso do Sul

CHAMADA FUNDECT Nº 40/2022 – CHIST-ERA 2022
$SRLR�D�SURMHWRV�GH�SHVTXLVD�FRP�IRFR�HP�7,�	�&RPXQLFDomR��,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�H�$SUHQGL]DGR�GH�
Máquina

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul 
(FUNDECT), em parceria com a Conselho Nacional das Fundações de Amparo a Pesquisas Brasileiras (CONFAP) 
H�R�&RQVHOKR�1DFLRQDO�GH�'HVHQYROYLPHQWR�&LHQWt¿FR�H�7HFQROyJLFR��CNPq), a partir da Chamada Transnacional 
Conjunta Chist-Era 2022, publicada pelo CONFAP em parceria com CHIST-ERA e a Comissão Europeia, torna 
pública a Chamada Fundect Nº 40/2022 – Chist-Era 2022.

1. OBJETIVO

1.1 A Chamada Transnacional Conjunta Chist-Era 2022 tem o objetivo de apoiar projetos colaborativos de 
SHVTXLVD�FRP�IRFR�QDV�iUHDV�GH�7HFQRORJLD�GD�,QIRUPDomR�	�&RPXQLFDomR��,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�H�$SUHQGL]DJHP�
de Máquina, abordando as seguintes temáticas:

1.1.1 Segurança e Privacidade em Sistemas Descentralizados e Distribuídos (SPiDDS).
Os projetos devem abordar um ou mais dos seguintes tópicos para sistemas descentralizados e/ou distribuídos:
a) Desenho de soluções híbridas de segurança e privacidade software-hardware;
b) Desenvolvimento de novos protocolos de autenticação;
c) 'HVHQKR�GH�PRGHORV�GH�YHUL¿FDomR�SDUD�DSOLFDo}HV�UHDLV�GH�VROXo}HV�GH�SULYDFLGDGH�H�VHJXUDQoD�
d) Produção de casos de uso avançados;
e) 'HVHQYROYLPHQWR�GH�VLVWHPDV�DXWRFRQVFLHQWHV�SDUD�LGHQWL¿FDomR�H�DGDSWDomR�D�QRYRV�YHWRUHV�DPHDoDV�
f) 'HVHQYROYLPHQWR�GH�VLVWHPDV�UHFRQ¿JXUiYHLV�  ponta a ponta orientados a eventos;
g) Desenvolvimento de técnicas de aprendizagem federada de fácil utilização que oferecem maior segurança ou 
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privacidade;
h) Projeto de protocolos para permitir a integração de dispositivos auxiliares para alcançar altos níveis de 
privacidade e segurança.

1.1.2 Sistemas de Comunicação Baseados em Aprendizado de Máquina, Rumo a Wireless AI (WAI):
2V�SURMHWRV�GHYHP�DFHOHUDU�R�FDPLQKR�SDUD�D�,$�VHP�¿R�UHOHYDQWH��LQWHJUDQGR�FRP�VXFHVVR�VROXo}HV�EDVHDGDV�HP�
software e provas de conceito orientadas para hardware. Eles devem abordar um ou mais dos seguintes tópicos:
a) Design de técnicas aprimoradas por IA para otimização de recursos em Redes de Acesso Rádio;
b) Implementação de ML no processamento de sinais da camada física;
c) Desenvolvimento de técnicas aprimoradas por IA para processamento e formação de feixe MIMO;
d) Projeto de redes de rádio cognitivas aprimoradas;
e) 'HVHQYROYLPHQWR� GH� WpFQLFDV� GH� KDUGZDUH� H�RX� VRIWZDUH� SDUD�PHOKRUDU� D� H¿FLrQFLD� HQHUJpWLFD� HP� UHGHV�
wireless;
f) 'HVLJQ�GH�SURWRFRORV�SDUD�SURFHVVDPHQWR�GH�ERUGD�EDVHDGR�HP�$,�FRQ¿iYHO�H�FRQ¿iYHO�
g) Uso de sistemas de comunicação para melhor detecção;
h) *HUDomR�H�JDUDQWLD�GH�GDGRV�GH�WUHLQDPHQWR�FRQ¿iYHLV�  para ML;
i) Desenvolvimento de testbeds de acesso aberto;
j) Projeto de casos de uso para aproveitar essas tecnologias.

1.2 Os consórcios do projeto devem ter um mínimo de 3 parceiros elegíveis e independentes solicitando 
¿QDQFLDPHQWR�GH�SHOR�PHQRV���GRV�VHJXLQWHV�SDtVHV��ÈXVWULD��%pOJLFD��%UDVLO��%XOJiULD��5HS~EOLFD�7FKHFD��(VW{QLD��
Finlândia, França, Irlanda, Israel, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Polônia, Romênia, Eslováquia, Espanha, Suíça, 
Taiwan, Türkiye, Reino Unido. 

1.3 Considerando que a Fundect aderiu à Chamada Transnacional Conjunta Chist-Era 2022, lançada no Brasil 
pelo CONFAP, as Diretrizes aqui descritas têm o objetivo de descrever o regramento para que os pesquisadores 
de Mato Grosso do Sul possam participar da referida Chamada com recursos da Fundect.

1.4 Os proponentes deverão seguir na íntegra os critérios de elegibilidade disponíveis na Chamada Transnacional 
Conjunta Chist-Era 2022.

2. CHAMADA CHIST-ERA 2022.

2.1 Pesquisadores interessados nesta oportunidade deverão consultar as orientações gerais da Chamada 
Transnacional Conjunta Chist-Era 2022 no site: https://www.chistera.eu/call-2022-announcement.

2.2 Quanto ao envio das propostas, o proponente deverá atentar ao cronograma apresentado na Chamada 
publicada pelo CONFAP, bem como à data/horário limite de submissão, que será 17h00 Central European Time 
(CET).

3. CRONOGRAMA

ETAPA DATAS

3UD]R�¿QDO�SDUD�VXEPLVVmR�GH�SURSRVWD��HP�OtQJXD�LQJOHVD��QD�SODWDIRUPD�
http://www.chistera.eu

02/02/2023 (17h CET)

'LYXOJDomR�SHOR�&21)$3�GD�OLVWD�¿QDO�GDV�SURSRVWDV�DSURYDGDV A partir de 01/07/2023 

Convocação dos coordenadores com propostas aprovadas para submeter no 
SIGFUNDECT o projeto em língua Portuguesa

Após a divulgação do 
UHVXOWDGR�¿QDO�SHOR�&21)$3

Execução das atividades A partir de 01/10/2023
1R�VLWH�GD�)XQGHFW��KWWSV���ZZZ�IXQGHFW�PV�JRY�EU�HGLWDLV���H�QR�'LiULR�2¿FLDO�GR�(VWDGR�GH�0DWR�*URVVR�GR�
Sul.

4. RECURSOS FINANCEIROS E PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

4.1 Esta seleção tem o valor global de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em recursos do Estado de Mato 
Grosso do Sul (Fundect), para despesas de custeio que correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
fonte 1500000001; Programa de Trabalho/Funcional Programática: 10.71207.19.573.2068.4466.0017 Natureza 
da Despesa: 33902001 – Auxílio Pesquisador – Custeio.

4.2 No máximo uma proposta será contratada com recurso disponível nesta Chamada que poderá solicitar o valor 
máximo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

4.3 O prazo de execução do Termo de Outorga será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado 
PHGLDQWH�MXVWL¿FDWLYD�PRWLYDGD�SHOR�RXWRUJDGR��FRP�YLVWD�j�FRQWLQXLGDGH�H�RX�FRQFOXVmR�GR�SURMHWR�

4.4�&DVR�KDMD�GLVSRQLELOLGDGHV�RUoDPHQWiULD�H�¿QDQFHLUD�H�SURSRVWDV�DSURYDGDV��D�)XQGHFW�SRGHUi�DSRLDU�PDLV�
de uma proposta.

https://www.chistera.eu/call-2022-announcement
about:blank
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5. RECURSOS FINANCIÁVEIS E NÃO FINANCIÁVEIS

5.1�2V�UHFXUVRV�GHVWD�&KDPDGD�VHUmR�GHVWLQDGRV�DR�¿QDQFLDPHQWR�GH� itens de custeio para a execução do 
SURMHWR��2V� UHFXUVRV�¿QDQFLiYHLV�GHYHP�HVWDU�HVWULWDPHQWH� UHODFLRQDGRV�j�H[HFXomR�GH�DWLYLGDGHV�YLQFXODGDV�
diretamente ao projeto.

5.2 RECURSOS FINANCIÁVEIS:
a) material de consumo nacional e/ou importado;
b)� SDVVDJHQV� QDFLRQDLV� RX� LQWHUQDFLRQDLV� SDUD� SHVTXLVDGRUHV� GD� HTXLSH� GH� H[HFXomR�� D� ¿P� GH� IRUWDOHFHU� R�
consórcio, realizar reuniões e apresentar trabalhos aceitos em congressos, seminários ou em outros eventos 
FLHQWt¿FRV�QDFLRQDLV�RX�LQWHUQDFLRQDLV�
c) diárias nacionais ou internacionais para os pesquisadores da equipe de trabalho de acordo com a Tabela de 
Diárias da Fundect;
d) serviços de terceiros:
d.1) pessoa física: pagamento para pessoa física em serviço de caráter eventual e temporário. Qualquer 
pagamento à pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação em vigor, de forma a não estabelecer 
vínculo empregatício de qualquer natureza com a Fundect. Assim, a mão de obra empregada na execução do 
projeto não terá vínculo de qualquer natureza com a Fundect e não poderá demandar quaisquer pagamentos, 
permanecendo na exclusiva responsabilidade do coordenador/outorgado.
d.2) pessoa jurídica: 
d.2.1)�GLYXOJDomR�FLHQWt¿FD�GR�SURMHWR��
d.2.2) hospedagem nacional para pesquisadores da equipe de execução, para realizar atividades relacionadas 
DR� SURMHWR� RX� DSUHVHQWDU� WUDEDOKRV� DFHLWRV� HP� FRQJUHVVRV�� VHPLQiULRV� RX� HP� RXWURV� HYHQWRV� FLHQWt¿FRV�
nacionais. A hospedagem deverá incluir despesas de estadia e de alimentação, substituindo as diárias. Não 
poderão ser pagas diárias e hospedagem para o mesmo pesquisador em um mesmo período do evento; 
d.2.3) GHVSHVDV�SDUD�VROLFLWDomR�GH�SDWHQWHV��VHUYLoRV�GH�HGLWRUDomR�SXEOLFDomR�WUDGXomR�GH�DUWLJRV�FLHQWt¿FRV��
GH� PDWHULDLV� H� RXWURV� VHUYLoRV� HVVHQFLDLV� GH� FRQVXOWRULD� RX� DVVLVWrQFLD� WpFQLFD�� GHYLGDPHQWH� MXVWL¿FDGDV�� H 
d.2.4) quando aplicável, a proposta deve incluir as despesas acessórias decorrentes da importação de material 
de consumo, na razão de até 18% (dezoito por cento) do montante previsto para tais gastos. A Fundect não 
responderá por quaisquer suplementações de recursos para fazer frente a qualquer despesa decorrente de 
TXDLVTXHU�IDWRUHV�H[WHUQRV�DR�VHX�FRQWUROH��FRPR�ÀXWXDomR�FDPELDO�

5.3 ITENS NÃO FINANCIÁVEIS:
a) Construção e/ou adaptação de estruturas físicas em geral;
b) Aquisição de veículos;
c) Aquisição de equipamentos ou qualquer material permanente;
d) Pagamento de salários ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo ou quaisquer outras 
vantagens para servidor da administração pública, ou empregado de empresa pública ou privada, ou de sociedade 
de economia mista, conforme determina a Lei vigente, bem como as normas da FUNDECT;
e)�'HVSHVDV�GH�URWLQD��WDLV�FRPR��FRQWDV�GH�OX]��iJXD��WHOHIRQH��FRUUHLRV��UHSURJUD¿D��PDQXWHQomR�GH�HTXLSDPHQWRV�
e infraestrutura física e administrativa, entendidas como despesas de contrapartida obrigatória das instituições 
participantes e das colaboradoras;
f)�'HVSHVDV�FRP�FRϑHH�EUHDN�H�SURPRomR�GH�HYHQWRV�WpFQLFR�FLHQWt¿FRV�
g)�$TXLVLomR�GH�OLYURV�H�PDWHULDLV�ELEOLRJUi¿FRV��H
h) Taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária.

5.4 A Fundect não assume qualquer compromisso de suplementação de recursos para fazer frente a despesas 
DGLFLRQDLV�GHFRUUHQWHV�GH�TXDLVTXHU� IDWRUHV�H[WHUQRV�D� VHX�FRQWUROH�� FRPR�SRU�H[HPSOR�� LQÀDomR�H�ÀXWXDomR�
cambial.

6. REQUISITOS E CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA CONCORRER AO APOIO DA FUNDECT

6.1 Para a Instituição Executora:
a) estar localizada no estado de Mato Grosso do Sul;
b) ser do tipo:
- Instituição de ensino superior, pública ou privada;
- Instituição ou centro de pesquisa e desenvolvimento, público ou privado;
c) garantir ao coordenador e à equipe do projeto aprovado permissão de uso das instalações de laboratórios;
d) comprometer-se a oferecer condições adequadas de espaço, infraestrutura, tempo de dedicação à pesquisa e 
apoio técnico e administrativo para execução e gestão do projeto;
e)�HP�FDVR�GH�IDOWD�RX�LPSHGLPHQWR�GR�FRRUGHQDGRU��FDEHUi�j�LQVWLWXLomR�H[HFXWRUD�QRWL¿FDU�LPHGLDWDPHQWH�D�
Fundect; 
f) estar cadastrada no SIGFUNDECT.

6.2 Para o Coordenador da proposta: 
a) ser o coordenador principal da proposta;
b) possuir título de doutorado;
c) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro que esteja em situação regular no país;
d) residir no Estado de Mato Grosso do Sul;
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e) possuir cadastro atualizado no sistema SIGFUNDECT (https://sigfundect.ledes.net/);
f) possuir curriculum vitae cadastrado na Plataforma Lattes (CNPq);
g) possuir vínculo empregatício (celetista ou estatutário) com instituição de ensino superior (IES) e/ou de pesquisa 
VHGLDGD�QR�(VWDGR�GH�0DWR�*URVVR�GR�6XO��TXH�¿JXUDUi�QR�WHUPR�GH�RXWRUJD�FRPR�LQWHUYHQLHQWH��e�UHVHUYDGR�j�
FUNDECT o direito de solicitar, se julgar necessário, documentos que comprovem a atuação legal da instituição 
HP�DWLYLGDGHV�GH�SHVTXLVD�FLHQWt¿FD�H�WHFQROyJLFD�
h) QmR�VHU�SURIHVVRU�SHVTXLVDGRU�VXEVWLWXWR��YLVLWDQWH�RX�'&5��'HVHQYROYLPHQWR�&LHQWt¿FR�5HJLRQDO��
i) não possuir qualquer restrição/pendência com o Estado de Mato Grosso do Sul e com a União no momento de 
formalizar o termo de outorga;
j) não possuir qualquer restrição/pendência com a Fundect no momento de envio da proposta pelo Sigfundect; 
k) não possuir qualquer restrição com as fazendas públicas (Municipal, Estadual e Federal) no momento da 
formalização do Termo de Outorga.

6.3 Quanto à Proposta:

a) Seguir integralmente o solicitado no “Critérios de elegibilidade” da Chamada Transnacional Conjunta Chist-Era 
2022.

7. ADMISSÃO, ANÁLISE E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 As propostas de pesquisa serão avaliadas em duas fases:

a) Fase 1 (proposta) - Esta fase será conduzida pelo Comitê de Direção da Chamada, de acordo com os critérios 
GH¿QLGRV�SHOD�Chamada Transnacional Conjunta Chist-Era 2022, na qual serão avaliados com base nos critérios: a) 
3HUWLQrQFLD�DR�WHPD��E��4XDOLGDGH�FLHQWt¿FD�H�WHFQROyJLFD��F��,PSDFWR�H�G��,PSOHPHQWDomR��FRQIRUPH�FURQRJUDPD��
A Fundect auxiliará o CONFAP nos critérios de elegibilidade.

b) Fase 2 - Após a divulgação da Lista de Projetos recomendados para recebimento do fomento, à Fundect 
convocará, seguindo o cronograma, as propostas do Estado de Mato Grosso do Sul recomendadas pelo CONFAP e 
que estejam de acordo com todas as regras destas diretrizes, para o envio eletrônico dos documentos e proposta 
em português no SIGFUNDECT.

8. CADASTRO NO SIGFUNDECT DAS PROPOSTAS APROVADAS APÓS RESULTADO FINAL

8.1 O Coordenador Proponente deverá enviar apenas uma proposta, exclusivamente pelo SIGFUNDECT, seguindo 
os passos abaixo:
a) ler atentamente estas Diretrizes para conhecimento das normas reguladoras desta Seleção;
b) acessar o endereço https://sigfundect.ledes.net e logar no sistema com o CPF e senha cadastrados inicialmente;
c) clicar em Editais Abertos e escolher a CHAMADA FUNDECT Nº 40/2022 – CHIST-ERA 2022;
d) clicar no botão “+” para criar uma proposta de inscrição;
e) preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição, anexando todos os documentos obrigatórios; e
f)� FOLFDU�HP�(QYLDU�3URSRVWD�SDUD� -XOJDPHQWR��6H�KRXYHU�HUURV�� FRUULJL�ORV��&DVR�QmR�KDMD�HUURV��YHUL¿FDU� VH�
recebeu um e-mail de inscrição realizada e se na sua área do SIGFUNDECT aparece a sua inscrição em “Minhas 
3URSRVWDV�6XEPHWLGDV �́�&DVR�QmR�UHFHED�H�PDLO�GH�FRQ¿UPDomR�GH�HQYLR�GH� LQVFULomR��FRQWDWH�D�*HUrQFLD�GH�
Projetos da FUNDECT. O candidato terá exclusiva responsabilidade sobre as informações cadastrais fornecidas.

8.2 DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA CADASTRO DE PROPOSTA NO SIGFUNDECT:

8.2.1 Preenchimento obrigatório do Formulário Eletrônico pelo coordenador (proponente) no SIGFUNDECT, 
anexando os seguintes documentos:
8.2.2.1 Projeto Completo de Pesquisa em português, idêntico ao que foi submetido na plataforma do CHIST-
ERA;
8.2.2.2 Projeto Completo de pesquisa idêntico (em inglês) ao que foi submetido a plataforma do CHIST-ERA;
8.2.2.3 Declaração de Anuência da Instituição Executora;
8.2.2.4 Declaração de Anuência das Instituições Parceiras;
8.2.2.5 Documentação digitalizada (no formato PDF) a ser obrigatoriamente anexada na área de ‘Dados Pessoais’ 
do pesquisador no SIGFUNDECT, no link denominado ‘Envio de Documentos Pessoais’:
a) RG;
b) CPF;
c) Comprovante de residência atualizado (máximo de três meses) em nome do proponente ou Declaração de 
Residência, conforme modelo disponível no site da FUNDECT; e
d) Cópia frente-e-verso de diploma de doutorado.

9. ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE OUTORGA

9.1 2V� FRRUGHQDGRUHV� GDV� SURSRVWDV� DSURYDGDV�� DSyV� YHUL¿FDomR� GH� GRFXPHQWDomR� HQYLDGD� SHOR� VLVWHPD�
6,*)81'(&7�VHUmR�FRQYRFDGRV�SRU�SXEOLFDomR�QR�'LiULR�2¿FLDO�GH�0DWR�*URVVR�GR�6XO�D�HQWUHJDUHP�RV�VHJXLQWHV�
documentos impressos na sede da FUNDECT para formalização do Termo de Outorga, no prazo indicado na 
convocação:

about:blank
about:blank
about:blank
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a) proposta aprovada pela FUNDECT gerado em formato PDF no SIGFUNDECT, devidamente assinado e datado 
pelo coordenador;
b) projeto completo de Pesquisa em português, idêntico ao que foi submetido na plataforma do CHIST-ERA;
c) projeto completo de pesquisa idêntico (em inglês) ao que foi submetido a plataforma do CHIST-ERA;
d) declaração de Anuência original com a assinatura do representante legal da IES executora que comprove o 
vínculo do coordenador com a instituição;
e) cópia do RG ou documento de estrangeiro, CPF, Comprovante de Residência atualizado (máximo três meses) 
do coordenador e Diploma de doutorado;
f) parecer do comitê de ética em pesquisa correspondente, se for o caso, ou protocolo de submissão do projeto 
ao referido comitê;
g) certidões de regularidade com as Fazendas Públicas e com a Justiça do Trabalho, dentro do prazo de validade e 
em nome próprio. As certidões positivas com efeitos de negativas serão aceitas pela FUNDECT, desde que dentro 
do prazo de validade;
h) certidões de regularidade com as Fazendas Públicas e com a Justiça do Trabalho, dentro do prazo de validade e 
em nome da ICT da qual é vinculado. As certidões positivas com efeitos de negativas serão aceitas pela FUNDECT, 
desde que dentro do prazo de validade.

9.2 O não cumprimento dos prazos para entrega dos documentos acima implicará no cancelamento da contratação 
GR�SURMHWR�H�FRQVHTXHQWH�FRQYRFDomR�GH�SURSRVWDV�HP�OLVWD�GH�HVSHUD��SRU�RUGHP�GH�FODVVL¿FDomR�

9.3 As propostas aprovadas serão contratadas mediante assinatura de Termo de Outorga com a FUNDECT, que 
estabelecerá os direitos e obrigações entre as partes.

9.4 A existência de alguma inadimplência do coordenador, ou da instituição proponente, com as Fazendas Públicas 
e/ou com a Justiça do Trabalho no momento da assinatura do Termo de Outorga impedirá sua formalização, 
GHFDLQGR�R�FRRUGHQDGRU�GR�GLUHLWR�GH�¿UPDU�R�LQVWUXPHQWR�MXUtGLFR��SRGHQGR�D�)81'(&7�FRQYRFDU�R�FRRUGHQDGRU�
GH�RXWUR�SURMHWR�DSURYDGR��HP�RUGHP�GHFUHVFHQWH�GH�FODVVL¿FDomR��SDUD�¿UPDU�WHUPR�GH�RXWRUJD�

9.5 O Termo de Outorga será liberado pela Fundect de forma online na área restrita de cada coordenador no 
SIGFUNDECT, o qual deverá ser impresso em uma via, devidamente assinado pelos responsáveis, não datado e 
entregue pessoalmente na FUNDECT ou postado via correio.

9.6 $�FRQFHVVmR�GR�DSRLR�¿QDQFHLUR�SRGHUi�VHU�FDQFHODGD�SHOD�'LUHWRULD�([HFXWLYD�GD�)81'(&7�SRU�RFRUUrQFLD��
GXUDQWH�VXD�LPSOHPHQWDomR��GH�IDWR�FXMD�JUDYLGDGH�MXVWL¿TXH�R�FDQFHODPHQWR��VHP�SUHMXt]R�GH�RXWUDV�SURYLGrQFLDV�
cabíveis.

9.7 A liberação dos recursos será efetuada conforme cronograma de desembolso aprovado pela Diretoria 
3UHVLGrQFLD�H�'LUHWRULD�&LHQWt¿FD�GD�)XQGHFW�

10. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

10.1 Todas as etapas de execução do projeto deverão ser avaliadas e acompanhadas mediante:
a) 5HODWyULRV� WpFQLFR�FLHQWt¿FRV� �SDUFLDLV�H�¿QDO���SUHHQFKLGRV�HOHWURQLFDPHQWH�QR�6,*)81'(&7��GHYLGDPHQWH�
DVVLQDGRV� H� HQWUHJXHV� D� )81'(&7�� FRQIRUPH� FURQRJUDPD� GH¿QLGR� QR� 7HUPR� GH� 2XWRUJD� H� FDOHQGiULR� QR�
SIGFUNDECT.

10.2�$�)81'(&7�DGRWDUi�LQVWUXPHQWRV�GH�DFRPSDQKDPHQWR�H�DYDOLDomR�¿QDO�GRV�SURMHWRV�FRP�EDVH�QRV�FULWpULRV�
descritos a seguir:
a) cumprimento dos objetivos propostos, apresentação dos resultados e das publicações geradas;
b) impactos ambientais, econômicos e sociais, diretos e indiretos, gerados pela proposta, inclusive na viabilização 
de linhas de pesquisa das Instituições participantes e na contribuição para internacionalização do programa de 
Pós-Graduação ao qual o coordenador está vinculado;
c) interações interinstitucionais ocorridas;
d)�LPSDFWR�GR�SURMHWR�QD�SURGXomR�WpFQLFR�FLHQWt¿FD�GR�FRRUGHQDGRU�H�GD�HTXLSH�LQVWLWXFLRQDO�

10.3 $�QmR�DSUHVHQWDomR�GDV�GRFXPHQWDo}HV�QR�SUD]R�HVWLSXODGR�VLJQL¿FDUi�TXHEUD�GR�7HUPR�GH�2XWRUJD�H�D�
imediata suspensão do projeto.

10.4 A FUNDECT, durante a vigência do projeto, poderá solicitar informações/relatórios adicionais.

10.5 Caso os resultados do projeto, ou mesmo o relatório técnico, venham a ter valor comercial ou possam 
levar ao desenvolvimento de um produto ou método, envolvendo o estabelecimento de uma patente, a troca 
de informações e a reserva dos direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com o Termo de Outorga assinado, 
bem como no estabelecido no Decreto Estadual Nº 15.116, de 13 de dezembro de 2018; e no Decreto Federal Nº 
9.283, de 7 de fevereiro de 2018.

10.6 Toda publicação resultante do projeto deverá citar, obrigatoriamente, o apoio da FUNDECT, CHIST-ERA e 
CONFAP. O não cumprimento desta exigência por si só oportunizará à FUNDECT o direito unilateral de cancelamento 
do projeto e dos benefícios concedidos. Os comprovantes de publicação deverão ser entregues juntamente com 
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os demais documentos na Prestação de Contas Final do Projeto e anexados no SIGFUNDECT.

11. PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS

11.1 Cabe ao coordenador adotar todas as providências que envolvam permissões e autorizações especiais de 
caráter ético ou legal, necessárias à execução do projeto.

11.2 Para os casos de projetos de pesquisa, relacionados à biodiversidade, deve-se observar a legislação em vigor 
(MP nº 2.186, Decreto nº 3.945/01, Decreto nº 98.830/90, Portaria MCT nº 55/90 e Decreto nº 4.946/03) para 
autorizações de acesso, coleta e remessa de amostras e concessão de vistos de entrada no País aos estrangeiros 
participantes do projeto.

11.3 Todos os documentos de permissões e autorizações deverão ser mantidos sob a guarda do coordenador, 
para que sejam apresentados, caso solicitado.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 O coordenador que aderir às condições apresentadas nesta Diretriz para o que contemplem a Fundect não 
poderá arguir qualquer vício ou irregularidade do mesmo, sendo a apresentação de sua proposta considerada 
como concordância irretratável nas condições aqui estabelecidas.

12.2 A veracidade das informações prestadas, bem como os documentos apresentados serão de responsabilidade 
do proponente, respondendo por elas, na forma da Lei.

12.3�$V�GHFLV}HV�¿QDLV�GD�'LUHWRULD�([HFXWLYD�GD�)XQGHFW�VmR�WHUPLQDWLYDV�

12.4 Toda e qualquer comunicação com a Fundect poderá ser feita por meio do e-mail: internacional@fundect.
ms.gov.br ou via telefone (67) 3316-6725.

12.5 O horário de atendimento da Fundect é de 2ª a 6ª feira, de 7h30 às 17h30 horas.

12.6 Não serão aceitas documentações incompletas ou entregues fora do prazo estabelecido no item 3 desta 
Chamada.

12.7 A Fundect reserva-se o direito de arbitrar sobre os casos omissos e as situações não previstas nesta 
Chamada para o que contemplem a Fundect.

12.8 Questões gerais e técnicas sobre a Chamada podem ser esclarecidas com o Ponto de Contato Nacional do 
CONFAP: Elisa Natola (elisa.confap@gmail.com).

12.9 Para informações gerais sobre a chamada transnacional conjunta: Chist-Era 2022, entre em contato com o 
Secretariado da Chamada: E-mail: anna.ardizzoni@anr.fr (Anna Ardizzoni).

12.10 Para esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo destas Diretrizes, acesse https://www.
fundect.ms.gov.br/editais/abertos/internacionais/, ou via e-mail: internacional@fundect.ms.gov.br.

Campo Grande, MS, 29 de dezembro de 2022.
  

MÁRCIO DE ARAÚJO PEREIRA
Diretor-Presidente da FUNDECT

Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 075/2022 – Processo n. 51/009.464/2021
Partes: FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL CNPJ/MF sob o nº 26.857.516/0001-
40, doravante denominada Cedente e MUNICÍPIO DE ANGÉLICA, CNPJ/MF, sob o nº 03.747.649/0001-69, 
doravante denominada Cessionária.
Objeto: O presente termo tem por objeto a cessão de uso, a título gratuito do total de 1 (um) módulo pertencente 
(s) à Cedente, os quais ficarão alocados em favor da Cessionária, no local indicado por esta.
Valor total do bem cedido: R$ 343.890,00 (trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa reais)
Vigência: 20 (vinte anos) a contar da assinatura.

Data da Assinatura: 29 de dezembro de 2022.
Assinam: Silvio Lobo Filho – CPF n. 027.757.601-63 e Edison Cassuci Ferreira – CPF n° 960.997.631-04.
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