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EDITAL INTERNO ESPECIAL 

Projetos SARS-CoV-19  

 

 A Coordenação Científica do INCT-INOFAR faz saber aos seus participantes sem 

pendências com o INCT-INOFAR, através deste Edital Interno Especial que estará aceitando 

propostas de projetos de pesquisas para apoio financeiro exclusivamente em custeio, 

envolvendo aspectos relacionados ao tratamento do CoV-19, através de abordagens que 

envolvam pequenas moléculas, com nítida aderência ao tema CoV-19. 

1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

1.1. As propostas deverão conter no máximo 5 páginas (A4, Arial 12, espaço 1,5) com os 

seguintes itens:  

 a) Apresentação e objetivos; 

 b) Caracterização da aderência e originalidade; 

 c) Metas & Cronograma de execução para 12 meses; 

 d) Equipe envolvida discriminando as atividades principais de cada participante, todos 

                 já membros do INCT-INOFAR; 

 e) Orçamento descritivo do montante solicitado.  

 

1.2. As propostas deverão ser apresentadas até 05 de maio de 2020, impreterivelmente,  

Enviadas (doc ou docx) ao e-mail: secexec.inofar@ccsdecania.ufrj.br 

 

1.3. Dentre as possibilidades de recursos disponíveis pelo INCT-INOFAR poderão ser  

acolhidas, em razão a análise de mérito conduzida pelo CGA/INCT-INOFAR, até 3 propostas 

de diferentes grupos de pesquisa participantes; 

 

1.4. O valor de cada apoio será no total de até R$ 15.000,00, em três parcelas quadrimestrais 

Iguais, que serão distribuídas em consecutivamente em função da aprovação pelo CGA/INCT- 
INOFAR dos relatórios de acompanhamento quadrimestrais encaminhados. 

 

1.5. Os resultados serão divulgados pela página do INCT-INOFAR a partir de 15 de maio. 

 

1.6. Os beneficiados comprometem-se a apresentar relatórios quadrimestrais dos resultados 

obtidos e sobre as atividades efetivamente realizadas, atualizando sempre a equipe 

participante.  

 

1.7. Não haverá tempo hábil, nem infraestrutura na atual Secretaria do INCT-INOFAR, para 

processar/avaliar e responder a eventuais recursos. 

 

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2020. 

Eliezer J. Barreiro / Coordenador Científico do INCT-INOFAR   


