
                                                                     

RESULTADO DO EDITAL N o 004/2018 

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 2018  

PROGRAMA DE POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS - POPCIÊNCIA S  

Resultado do Edital para seleção de propostas de ap oio à Organização de Eventos de 

POPCIÊNCIAS em comemoração à 15 a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o 

tema “Ciência para a Redução das Desigualdades” 

Em resposta ao Edital No 004/2018 – SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 

2018 PROGRAMA DE POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS - POPCIÊNCIAS, existiu uma 

demanda de 13 (treze) propostas, sendo 01 (uma) proposta submetida na Faixa 02 e 12 (doze) 

propostas direcionadas para Faixa 01, que totalizaram um montante de demanda bruta de R$ 

229.985,33 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e três 

centavos).  

O período de submissão das propostas cumpriu o cronograma previsto na Errata 01 ao referido 

Edital, de 25/07/2018 até o dia 10/09/2018. Para o referido Edital foram alocados recursos 

financeiros não-reembolsáveis no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

destinado ao fomento e R$ 10.000,00 (dez mil reais) reservado aos custos operacionais com a 

avaliação e seleção das propostas encaminhadas. 

Instruções aos beneficiados  

Os candidatos classificados e beneficiados deverão obedecer aos procedimentos determinados 

pela FAPESB a fim de garantir o benefício previsto. Além disso, é essencial que os mesmos 

estejam em situação de adimplência  para com a Fundação e com o Estado da Bahia. Caso não 

sejam cumpridas quaisquer das etapas definidas no cronograma abaixo, nos prazos 

estabelecidos, ou nos casos de inadimplência, os candidatos serão automaticamente 

desclassificados. Esclarecimentos podem ser obtidos pelo endereço eletrônico: 

popciencias@fapesb.ba.gov.br 

 

 

 

 



Cronograma do Edital N o 004/2018 – Errata 01 

 

Para a contratação por meio de Termo de Outorga os contemplados nas Faixas 01 e 02  
deverão encaminhar à FAPESB os documentos abaixo listados: 

• Cópia do documento de identidade do coordenador do Evento; 

• Cópia do CPF do coordenador do Evento; 

• Cópia do comprovante de residência atualizado do coordenador do Evento (últimos 03 
meses); 

• Contrato de abertura de conta corrente no Banco do Brasil, exclusiva para o Evento; 

• Extrato zerado da conta corrente contendo os números da Agência e Conta, com os 
respectivos dígitos verificadores; 

• Documento comprobatório da aprovação, por Comissão de Ética, para eventos que 
realizem experimentos com seres humanos, animais de laboratório ou material de origem 
humana, para propostas que envolvam esse tipo de abordagem; 

• Declaração de concordância com a realização do Evento emitida pela instituição 
executora, assinada pelo seu Representante Legal. 

Os documentos acima solicitados deverão ser entregues na Central de Atendimento ao 
Público – CAP/FAPESB , de 08h às 13h, ou pelos Correios para o endereço da FAPESB, via 
SEDEX, devendo chegar na sede da FAPESB até o dia 25/09/2018 : 

 

Rua Aristides Novis, n o 203, Colina de São Lázaro - Federação. 

CEP: 40.210-720 - Salvador - Bahia 

Os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado com as seguintes informações:  

 

 

Eventos  Datas 
Lançamento do Edital 25/07/18 

Conclusão do Formulário online no Portal FAPESB Até 10/09/18 às 17h 

Postagem das propostas Até 11/09/18 

Divulgação do Resultado Até 21/09/18 

Entrega da documentação complementar De 24/09 até 25/09/18 

Contratação (Assinatura do Termo de Outorga na FAPESB) A partir de 27/09/18 

Ao Programa de P opularização das Ciências - POPCIÊNCIAS      
Documentação Complementar Edital N o 004/18 – Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia 2018 


