
 

                                                                                     
                                                                     

RESULTADO DO EDITAL No 003/2019 

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 2019  

PROGRAMA DE POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS - POPCIÊNCIAS  

Resultado do Edital para seleção de propostas de apoio à Organização de Eventos de 

POPCIÊNCIAS em comemoração à 16a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o 

tema “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável” 

 

Em resposta ao Edital No 003/2019 – SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 

2019 PROGRAMA DE POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS - POPCIÊNCIAS, houve uma 

demanda bruta de 26 (vinte e seis) propostas, perfazendo um montante de R$ 327.374,48 

(trezentos e vinte sete mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Deste 

total, a FAPESB recebeu 24 (vinte quatro) propostas em sua sede, sendo que 02 (duas) 

propostas não chegaram à Fundação (pedidos 5422 e 5452).  

 

Das 24 (vinte e quatro) propostas recebidas, 22 (vinte e duas) foram direcionadas para Faixa 01 

e 02 (duas) propostas foram submetidas à Faixa 02. Referente à Faixa 01, 06 (seis) propostas 

foram desenquadradas; e, após avaliação de mérito, 13 (treze) foram classificadas e 

beneficiadas, 01 (uma) foi classificada – porém não vai ser beneficiada por restrição 

orçamentária – e 02 (duas) foram desclassificadas. Em relação à Faixa 02, 01 (uma) proposta 

foi desenquadrada e 01 (uma) foi classificada e beneficiada. 

 

Para o referido Edital, foram alocados recursos financeiros não-reembolsáveis no valor total de 

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) destinados ao fomento e R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) reservados aos custos operacionais com a avaliação e seleção das propostas 

encaminhadas. Como este último valor não foi utilizado em custos operacionais, ele foi 

totalmente revertido para o fomento de propostas, em cumprimento ao item 2.3 do Edital 

supramencionado.  

 

 

 

 

 



 

                                                                                     
 

Instruções aos beneficiados 

 

Os candidatos classificados e beneficiados deverão obedecer aos procedimentos 

determinados pela FAPESB, a fim de garantir o benefício previsto. Além disto, é essencial que 

eles estejam em situação de adimplência para com a Fundação e com o Estado da Bahia, bem 

como, possuir cadastro no sistema SEI! Bahia. Para cadastro no SEI! Bahia, acessar o link 

abaixo com as orientações:  

http://www.fapesb.ba.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/PrezadosPesquisadores_SEI.pdf 

 

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 No 003/2019 – Errata 01 

 

Para a contratação por meio de Termo de Outorga, em processo on-line via sistema SEI! Bahia, 

os contemplados nas Faixas 01 e 02 deverão encaminhar ao e-mail 

popciencias@fapesb.ba.gov.br,  os documentos, em arquivo (formato PDF), 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); 

Eventos Datas 

Lançamento do Edital 09/07/19 

Conclusão do Formulário online no Portal FAPESB Até 22/08/19 às 16h 

Postagem das propostas Até 23/08/19 

Divulgação do Resultado 16/09/19 

Entrega da documentação complementar De 17/09 e 18/09/19 

Contratação (Assinatura do Termo de Outorga na FAPESB) A partir de 23/09/19 

http://www.fapesb.ba.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/PrezadosPesquisadores_SEI.pdf
mailto:popciencias@fapesb.ba.gov.br
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 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, de experimentos com 

seres humanos, animais de laboratório ou material de origem humana, para as propostas 

de Evento 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 encaminhados, em formato PDF, ao e-mail 

popciencias@fapesb.ba.gov.br, impreterivelmente, até as 23:59h do dia 18/09/2019, sob pena 

de serem desclassificados. 
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