
 
 

 

Respostas às perguntas referentes à Chamada de Projetos nº 10/2022  

“Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro - 

Apoio à Maricultura no Estado do Rio de Janeiro” 

Número da Pergunta Data de Publicação da Resposta 

1 a 3 17/06/2022 

4 01/07/2022 

 

 

1. O valor da Chamada n° 10/ 2022 é o total de R$ 1.375.247,80 sendo R$ 999.875,00 como 

valor da chamada e R$ 375.372,80 como contrapartida da FIPERJ. A dúvida é: o valor da 

gestão dos recursos deve estar dentro desse valor total, sem ultrapassá-lo, ou o valor da 

gestão é o equivalente igual ao valor total do projeto, que seria somado a mais no 

projeto? 

 

O valor dedicado a gestão financeira e operacional do projeto não faz parte do orçamento presente 

no Anexo E, este deverá ser calculado considerando os custos da instituição proponente para a gestão 

financeira e administrativa do projeto e o valor atualizado na planilha. 

 

2. Tentei acessar o form de submissão, mas foi indicado que não aceita mais submissão. 

Por favor, poderiam me orientar?  

Resolvemos um pequeno problema técnico que estava impedindo o envio do formulário. Poderia 

tentar acessar o formulário e caso o problema persista peço para entrar em contato novamente. 

 

3. Onde posso acessar os modelos dos documentos :Anexo 1 - Plano de Trabalho; Anexo 2 

- Política de Compras e Contratações; Anexo 3 - Minuta de Contrato de Apoio; Anexo A 

- Dados Cadastrais e Currículo da Instituição Proponente; Anexo E - Orçamento e 

Cronograma de Desembolso; Anexo F - Formulário de Apreciação Institucional Nível 2 e 

Anexo G - Planilha de Avaliação? 

 

Os referidos anexos podem ser encontrados no link: Chamada de Parceria n° 10 2022 Maricultura 

 

4. Sobre o credenciamento solicitado da instituição proponente no Ministério da Educação 

e no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações mencionado na 

Chamada. Este é obrigatório ou facultativo? 

 

https://funbio-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ana_bevilacqua_funbio_org_br/EmIYN6BdQ9JEg1RaWvesYQUB4QcWeff4rKIExPwEVzqK7g?e=MdFaiE


 
 

 

O credenciamento no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações é facultativo e solicitado que apresente credencial caso haja. 

 

 

 


