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Aviso nº 3/2022-FAPEMIG/CMFA

Belo Horizonte, 06 de julho de 2022.

  
Assunto: Alteração do preâmbulo da Chamada 10/2021 - Cadastramento das Fundações de Apoio.

  

CONSIDERANDO que a Chamada 10/2021 (Cadastramento das Fundações de Apoio)
estabelecia em seu preâmbulo a convocação das Fundações de Apoio localizadas no estado de Minas
Gerais; 

CONSIDERANDO que é juridicamente possível que uma fundação de apoio de
outro estado, que dê apoio às a�vidades de desenvolvimento de pesquisa cien�fica e tecnológica de
ins�tuições no Estado de Minas Gerais, celebre instrumentos jurídicos com a FAPEMIG, desde que
cumpram os requisitos do Capítulo V do Decreto 47.442/2018, inclusive no que diz respeito ao
seu credenciamento, conforme o Decreto 47.512/2018;

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais torna público o presente
aviso, referente a re�ficação do preâmbulo do instrumento editalício referente à Chamada 10/2021, cujo
extrato foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, no dia 28 de dezembro de 2021:

 

Onde se lê:

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, com o
obje�vo de alcançar maior eficiência na execução dos projetos e programas por ela
financiados, em respeito aos princípios da transparência, impessoalidade e
publicidade, dentre outros, torna pública a presente Chamada e convoca as
Fundações de Apoio, localizadas no Estado de Minas Gerais, interessadas e que
atendam aos requisitos deste instrumento convocatório, para cadastramento na
FAPEMIG para apoio na gestão administra�va e financeira dos projetos de
pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento ins�tucional, cien�fico,
tecnológico e projetos de es�mulo à inovação, assim como apoio aos programas
financiados pela FAPEMIG, bem como a concessão de bolsas, em conformidade
com a legislação aplicável, e conforme descrito neste certame.

Leia-se:

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, com o
obje�vo de alcançar maior eficiência na execução dos projetos e programas por ela
financiados, em respeito aos princípios da transparência, impessoalidade e
publicidade, dentre outros, torna pública a presente Chamada e convoca as
Fundações de Apoio interessadas e que atendam aos requisitos deste instrumento
convocatório, para cadastramento na FAPEMIG para apoio na gestão administra�va
e financeira dos projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de
desenvolvimento ins�tucional, cien�fico, tecnológico e projetos de es�mulo à
inovação, assim como apoio aos programas financiados pela FAPEMIG, bem como
a concessão de bolsas, em conformidade com a legislação aplicável, e conforme
descrito neste certame.

 

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

  

Atenciosamente,

 

Camila Pereira de Oliveira Ribeiro

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=DEC&num=47442&comp=&ano=2018&texto=consolidado
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47512&comp=&ano=2018
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Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças

 

Prof. Dr. Paulo Sérgio Lacerda Beirão

Presidente

  

Documento assinado eletronicamente por Camila Pereira de Oliveira Ribeiro, Diretora de
Planejamento, Gestão e Finanças, em 06/07/2022, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Lacerda Beirao, Presidente, em 07/07/2022,
às 12:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 49296844
e o código CRC A0D1027F.
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