RESULTADO CHAMADA CONFAP – ERC 2019
A FAPESB, no uso de suas atribuições torna público o resultado da avaliação das propostas
submetidas à Chamada CONFAP – ERC 2019. Os recursos financeiros disponibilizados para
esta Chamada somam R$30.000,00 (trinta mil reais), provenientes de recursos da Fapesb, cujos
valores serão repassados em parcela única, R$15.000,00 para cada Pesquisador a ser apoiado.
Propostas Recomendadas
Projeto
Integrando a neoecologia e a paleoecologia para
entender processos sucessionais, estados alternativos e
pontos de inflexão em sistemas terrestres
02 Análise cartométrica de mapas antigos: uma proposta de
colaboração de pesquisa entre Brasil e Portugal

Nome do Pesquisador

Instituição

Doriedson Ferreira Gomes

UFBA

Julio Cesar Pedrassoli

UFBA

01

1.Requisitos para a Contratação das Propostas Aprovadas:
I) A FAPESB, através da Diretoria Científica, entrará em contato com os coordenadores das
propostas, visando dar conhecimento dos ajustes a serem feitos nos planos de trabalho a serem
aprovados;
II) Para a contratação, caberá aos coordenadores das propostas declararem a anuência aos
ajustes finais recomendados pela FAPESB.
III) Será necessário preenchimento de formulário específico da FAPESB para espelhamento da
proposta recomendada no sistema interno da Fundação.
2.Instruções aos Proponentes Contemplados
Os candidatos contemplados deverão obedecer aos procedimentos determinados pela FAPESB a
fim de garantir a aprovação do projeto. Além disso, é essencial que os coordenadores das
propostas 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 desclassificados.
3.Cronograma:
Entrega dos ajustes solicitadas pela FAPESB

A ser definido via e-mail aos
coordenadores
Aceite dos ajustes recomendados pela FAPESB
A ser definido via e-mail aos
coordenadores
Contratação das propostas aprovadas**
A partir de 20/02/2020*
* Datas que podem ser alteradas pela FAPESB independente de aviso prévio. Quaisquer
modificações serão comunicadas através de informe no Portal da Fundação.
**A contratação da proposta estará condicionada à aceitação dos ajustes pelos proponentes.
Informações Adicionais
Esclarecimentos:
Sobre os ajustes orçamentários da proposta: diretoriacientífica@fapesb.ba.gov.br

