
 
 

RETIFICAÇÃO DA DIRETRIZ FAPEMIG 506/2019 N. 01/2020 
 

CHAMADA DE PROPOSTAS MCTIC/CNPq/CONFAP/CONSELHO BRITÂNICO FAMELAB 
BRASIL 2020 

 
 
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG torna pública a 
retificação dos itens 6.2.1, 8.1.1 e inclusão dos itens 6.2.2.3 e 6.2.2.4 da Diretriz FAPEMIG 506/2019 
– Chamada de Propostas MCTIC/CNPq/CONFAP/Conselho Britânico FameLab BRASIL 2020: 
 
Onde se lê: 
[...] 
6.2.1 Os Bolsistas FAPEMIG que forem selecionados como semifinalistas da primeira etapa 
presencial do concurso FameLab 2020 deverão solicitar a seus respectivos orientadores que 
submetam proposta pelo Sistema Everest até o dia 15 de abril de 2020, às 23:59 (Horário de 
Brasília - BRT) e deverão conter: 
[...] 
Leia-se: 
[...] 
6.2.1 Os Bolsistas FAPEMIG que forem selecionados como semifinalistas da primeira etapa 
presencial do concurso FameLab 2020 deverão solicitar a seus respectivos orientadores que 
submetam proposta pelo Sistema Everest até o dia 30 de junho de 2020, às 23:59 (Horário de 
Brasília - BRT) e deverão conter: 
[...] 
 
Onde se lê: 
[...] 
8.1.1 Enquadramento: as pré-propostas submetidas serão analisadas pelo corpo técnico da 
FAPEMIG para verificar se atendem aos termos destas Diretrizes. Essa etapa é eliminatória. 
[...] 
Leia-se: 
[...] 
8.1.1 Enquadramento: as pré-propostas e propostas completas submetidas serão analisadas pelo 
corpo técnico da FAPEMIG para verificar se atendem aos termos destas Diretrizes. Essa etapa é 
eliminatória. 
[...] 
 
6.2.2.3 Termo de Concordância e Declaração de Elegibilidade preenchido e assinado contendo a 
relação de contas e perfis mantidos e administrados nas plataformas YouTube, Facebook, Twitter 
e Instagram, inclusive aquelas que não sejam de caráter pessoal (conforme Anexo I); 
 
6.2.2.4 Carta de Anuência assinada pelo orientador do Bolsista FAPEMIG (conforme Anexo II): 
 
Todas as demais disposições da Diretriz FAPEMIG 506/2019 – Chamada de Propostas 
MCTIC/CNPq/CONFAP/Conselho Britânico FameLab BRASIL permanecem inalteradas. 
 
 

Belo Horizonte, 11 de maio de 2020 
 

Paulo Sérgio Lacerda Beirão 
Presidente da FAPEMIG 


