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1. Definições

Este edital dispõe os regramentos para submissão de propostas para a promoção de Evento

nacional, com possibilidade de captação de recursos de até R$ 40.000,00, intitulado “Energia:

tendências e inovações para o setor” em Florianópolis/SC, no contexto do EDITAL DE CHAMADA

PÚBLICA FAPESC Nº 23/2022 PROEVENTOS 2023 (acesso pelo link

https://fapesc.sc.gov.br/06/06/edital-de-chamada-publica-fapesc-no-23-2022-proeventos-2023/

2022/).

2. Propósito

A promoção do evento tem por objetivo reunir os principais players para discutir as inovações e

tendências tecnológicas do setor de energia - e os desafios de desenvolvimento de projetos -

entre especialistas e principais atores do mercado.

3. Disposições para submissão de propostas
3.1. Apresentar proposta de plano de trabalho e cronograma para organização do

evento;
3.2. Quanto ao Proponente/Beneficiário:

3.2.1. Ser pessoa física (e obrigatoriamente será o coordenador da proposta
submetida ao Edital FAPESC Nº 23/2022 PROEVENTOS 2023);

3.2.2. Ter qualificação compatível com o tema do Evento proposto;
3.2.3. Possuir, preferencialmente, titulação mínima de Mestre;
3.2.4. Residir no Estado de Santa Catarina;
3.2.5. Ter currículo atualizado nas Plataformas FAPESC, disponível no link

http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc/#/public/login e Lattes do CNPq -
http://lattes.cnpq.br/, atualizados até a data limite da submissão;

3.2.6. Não ter pendências de qualquer natureza com a FAPESC e/ou outro órgão
da Administração Pública Direta ou Indireta do Estado;

3.2.7. Possuir documento oficial da ICT, comprovando a aprovação/seleção do
Evento pré selecionado, o qual será exigido quando da submissão junto à
Plataforma de CTI da FAPESC.

3.3. A proposta deve prever Evento de CTI realizado em Santa Catarina,  entre 01 de
julho de 2023 a 31 de dezembro de 2023;

3.4. O evento deve ter abrangência nacional e estar correlacionado a um ou mais
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU);
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3.5. A proposta deve ser submetida exclusivamente através do formulário
(https://forms.gle/8fM5bj65BPJ1yakG9).

4. Cronograma

O processo seguirá as seguintes etapas:

● LANÇAMENTO (03/02) – o Prêmio e seu regulamento serão lançados nos canais online da
Fundação CERTI.

● SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS (Entre 03/02 a 20/02) – a submissão de candidaturas.
● SELEÇÃO (Entre 22/02 – 27/02).
● Divulgação da proposta vencedora (01/03).

Após a divulgação da proposta vencedora, o proponente deverá seguir o cronograma abaixo,
estipulado previamente pela FAPESC:

● Submissão das propostas de Eventos selecionadas pelas ICTs na Plataforma de CTI da
FAPESC (online) 01/03/2023 - 27/03/2023

● Resultado de admissibilidade pela FAPESC 29/03/2023
● Período para apresentação de recursos de admissibilidade 29/03/2023 - 04/04/2023
● Resultado final de admissibilidade pela FAPESC 07/04/2023
● Análise e seleção da avaliação de mérito pela FAPESC 29/03/2023 30/04/2023
● Resultado parcial dos aprovados no site da FAPESC 03/05/2023
● Período para apresentação de recursos administrativos 03/05/2023 - 09/05/2023
● Resultado do julgamento dos recursos e resultado final 12/05/2023
● Celebração dos Termos de Outorgas A partir de 22/05/2023

5. Disposições Finais:
5.1. As assinaturas eventuais serão coletadas digitalmente;
5.2. O proponente, juntamente com a Fundação CERTI, deverão seguir, a partir do

aceite da FAPESC pela proposta submetida conjuntamente, aceitar e respeitar os
regramentos da proposta, inclusive em relação ao regramento de recursos;

5.3. Não serão financiados Eventos com caráter de curso, ação extensionista ou outra
modalidade de treinamento;
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