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O	  que	  é	  a	  EMBRAPII	  
•  A	  EMBRAPII	  é	  a	  Empresa	  Brasileira	  de	  Pesquisa	  e	  
Inovação	  Industrial	  (Associação	  Brasileira	  de	  
Pesquisa	  e	  Inovação	  Industrial)	  

•  Modelo	  inspirado	  na	  Embrapa	  
•  Qualificada	  como	  uma	  Organização	  Social	  
•  Possui	  contrato	  de	  gestão	  com	  o	  MCTI	  como	  
insOtuição	  interveniente	  

•  Atua	  por	  meio	  da	  cooperação	  com	  as	  ICTs,	  
públicas	  e	  privadas,	  para	  atender	  às	  demandas	  
empresariais	  com	  foco	  no	  comparOlhamento	  de	  
risco	  na	  fase	  pré-‐compeOOva	  da	  inovação	  
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Como	  funciona?	  

•  Financiamento	  comparOlhado	  
•  Centralização	  da	  gestão	  na	  EMBRAPII	  
•  Redução	  dos	  custos	  de	  transação	  e	  
negociação	  dos	  contratos/convênios	  	  

•  No	  caso	  da	  contraparOda	  da	  Unifesp:	  uso	  das	  
instalações	  Zsicas/equipamentos/horas	  de	  
dedicação	  dos	  pesquisadores	  no	  projeto	  	  
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Financiamento	  dos	  projetos	  

No	  financiamento	  da	  carteira	  de	  projetos	  da	  Unidade	  
EMBRAPII,	  aplica-‐se	  a	  seguinte	  regra	  geral	  de	  composição	  
de	  recursos	  financeiros:	  
	  
(i)  a	  parcela	  de	  contribuição	  da	  EMBRAPII	  é	  no	  máximo	  

equivalente	  a	  1/3	  do	  valor	  total	  da	  carteira	  de	  projetos	  
contratada	  pela	  UE	  (Unidade	  Embrapii);	  

(ii)  	  os	  2/3	  restantes	  devem	  ser	  negociados	  entre	  a	  UE	  –	  
contraparOda	  financeira	  ou	  não	  financeira	  -‐	  e	  empresas	  
parceiras	  –	  aportes	  exclusivamente	  financeiros	  -‐,	  
observando	  a	  exigência	  de	  que	  a	  soma	  dos	  aportes	  das	  
empresas	  não	  seja	  inferior	  a	  1/3	  do	  valor	  total.	  
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(i)  EMBRAPII:	  o	  aporte	  financeiro	  da	  EMBRAPII	  não	  pode	  ser	  inferior	  a	  
10%	  do	  valor	  do	  projeto.	  

(ii)  EMPRESA(S):	  o	  aporte	  financeiro	  da(s)	  empresa(s)	  parceira(s)	  também	  
não	  pode	  ser	  inferior	  a	  10%	  do	  valor	  do	  projeto;	  Nos	  casos	  em	  que	  os	  
recursos	  aportados	  pela	  empresa	  decorrerem	  de	  obrigação	  de	  
invesOmento	  em	  P&D,	  sua	  parOcipação	  não	  pode	  ser	  inferior	  a	  50%	  
do	  valor	  do	  projeto.	  Em	  qualquer	  caso,	  a	  empresa	  não	  pode	  financiar	  
sua	  parOcipação	  no	  projeto	  com	  recursos	  de	  subvenção	  econômica.	  

(iii)  UNIDADE	  EMBRAPII:	  A	  contraparOda	  da	  UE	  pode	  ser	  financeira	  ou	  
não	  financeira.	  A	  contraparOda	  não	  financeira	  refere-‐se	  a	  recursos	  
existentes	  na	  insOtuição,	  empregados	  na	  execução	  do	  projeto.	  A	  
contraparOda	  financeira	  da	  UE	  não	  pode	  ser	  proveniente	  de	  recursos	  
não	  reembolsáveis	  de	  origem	  pública,	  a	  não	  ser	  que	  haja	  acordo	  entre	  
a	  EMBRAPII	  e	  a	  agência	  de	  fomento.	  

Regras	  para	  financiamento	  
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Unidades	  EMBRAPII	  
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Porgolio	  de	  Projetos	  da	  EMBRAPII	  
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Porgólio	  de	  Projetos	  EMBRAPII	  
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CHAMADA	  PÚBLICA	  01/2015	  
EMBRAPII	  
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Chamada	  Pública	  01-‐2015	  

•  Seleção	  de	  2	  InsOtuições	  de	  Pesquisa	  Cienlfica	  
e	  Tecnológica,	  públicas	  ou	  privadas	  sem	  fins	  
lucraOvos,	  para	  consOtuir	  Unidades	  EMBRAPII	  

	  
•  Credenciamento	  exclusivo	  para	  o	  segmento	  da	  
unidade	  candidata	  responsável	  pela	  área	  de	  
competência	  (especialização	  temáOca	  da	  UE)	  
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•  No	  âmbito	  das	  Universidades,	  pode	  ser	  
apresentada	  mais	  de	  uma	  proposta	  de	  
credenciamento	  de	  Unidade	  EMBRAPII,	  em	  
áreas	  de	  competência	  bem	  definidas,	  já	  que	  
não	  é	  a	  Universidade	  que	  será	  credenciada	  
como	  Unidade	  EMBRAPII	  e	  sim	  o	  laboratório	  
de	  um	  departamento	  dos	  insZtutos,	  
faculdades,	  escolas	  e/ou	  centros	  que	  a	  
compõem.	  

Chamada	  Pública	  01-‐2015	  
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Pré-‐requisitos	  para	  enquadramento	  

•  Pré-‐requisito	  1:	  definição	  da	  área	  de	  competência	  inserida	  na	  
PolíOca	  de	  Ciência,	  Tecnologia	  e	  Inovação	  -‐	  Plano	  Brasil	  Maior,	  
Estratégia	  Nacional	  de	  Ciência,	  Tecnologia	  e	  Inovação	  –	  ou	  na	  
PolíOca	  Nacional	  de	  Educação.	  

•  Pré-‐requisito	  2:	  experiência	  no	  desenvolvimento	  de	  projetos	  
de	  PD&I,	  por	  meio	  da	  comprovação	  de	  contratação	  de	  R$	  5	  
milhões	  de	  recursos	  de	  empresas,	  no	  período	  2012-‐2014,	  
sendo	  que,	  no	  mínimo,	  50%	  dos	  recursos	  sejam	  de	  projetos	  na	  
área	  de	  competência	  proposta.	  	  

•  Pré-‐requisito	  3:	  PolíOca	  de	  Propriedade	  Intelectual	  aprovada,	  
conforme	  documentação	  prevista	  na	  seção	  7	  desta	  Chamada	  
Pública.	  
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Áreas	  de	  conhecimento	  	  
•  DiagnósOcos	  in	  vitro:	  biologia	  molecular,	  robóOca,	  reagentes	  

químicos,	  sensores,	  adutores;	  
•  BiodisposiOvos	  e	  Biosensores:	  disposiOvos	  implantáveis	  com	  

materiais	  bioabsorvíveis,	  disposiOvos	  com	  microeletrônica	  
embarcada,	  com	  sensores	  e	  transdutores	  para	  sinais	  biomédicos,	  
nano	  instrumentação;	  

•  Bioengenharia	  e	  Implantes:	  robóOca,	  neurociência,	  biomecânica,	  
eletroesOmulação,	  órtese	  e	  prótese	  de	  mobilidade;	  

•  Biomateriais:	  engenharia	  de	  tecidos,	  cerâmicos,	  metálicos;	  
•  Biologia	  SintéOca:	  engenharia	  genéOca,	  reconstrução	  genômica;	  
•  Biotecnologia	  Ambiental:	  bioremediação,	  biodegradáveis,	  Resíduos	  

sólidos;	  
•  Bioquímica	  de	  Renováveis:	  Enzimas,	  biocombuslveis;	  
•  Biofármacos	  e	  Farmoquímicos.	  
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Chamada	  1:	  Prazos	  e	  calendário	  	  
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CHAMADA	  PÚBLICA	  02/2015	  
EMBRAPII	  
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Chamada	  Pública	  02/2015	  

•  Seleção	  de	  até	  5	  InsOtuições	  de	  Pesquisa	  
Cienlfica	  e	  Tecnológica,	  públicas	  ou	  privadas	  
sem	  fins	  lucraOvos,	  para	  consOtuir	  Unidades	  
EMBRAPII	  

	  
•  Credenciamento	  exclusivo	  para	  o	  segmento	  
da	  Unidade	  candidata	  segundo	  sua	  
competência	  definida	  no	  plano	  de	  ação	  
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Pré-‐requisitos	  

•  Pré	  requisito	  1:	  área	  de	  competência	  inserida	  na	  PolíOca	  
de	  C&T&I	  –	  Plano	  Brasil	  Maior,	  Estratégia	  Nacional	  de	  
C&T&I	  ou	  PolíOca	  Nacional	  de	  Educação	  

•  Pré-‐requisito	  2:	  experiência	  no	  desenvolvimento	  de	  
projetos	  de	  P&D&I,	  na	  área	  de	  competência,	  por	  meio	  
da	  comprovação	  de	  contratação	  de	  R$	  7	  milhões	  de	  
recursos	  de	  empresas	  entre	  2012	  e	  2014	  

•  Pré-‐requisito	  3:	  PolíOca	  de	  Propriedade	  Intelectual	  
aprovada	  
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Chamada	  2	  –	  Prazos	  e	  Calendário	  
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Chamadas	  Públicas	  EMBRAPII	  2015	  
•  Mais	  informações	  podem	  ser	  consultadas	  em:	  
hop://embrapii.org.br/categoria/chamadas-‐publicas/	  	  
	  
•  Vídeo	  explicaZvo:	  	  
hop://embrapii.org.br/embrapii-‐realiza-‐nova-‐selecao-‐de-‐unidades/	  
	  
•  Para	  preparação	  da	  documentação	  e	  alinhamento	  interno	  na	  

Unifesp	  a	  coordenação	  será	  realizada	  pelo	  NIT	  e	  a	  comunicação	  
através	  do	  email	  nit@unifesp.br	  ou	  acesso	  aos	  prof.	  Jair	  Chagas	  e	  
profa.	  Pollyana	  Varrichio	  
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Manuais	  de	  apoio	  

1.  Carta	  de	  manifestação	  de	  interesse	  
2.  Modelo	  de	  proposta	  para	  Unidade	  Candidata	  
3.  Planilha	  de	  dados	  quanOtaOvos	  
4.  Manual	  de	  operação	  das	  Unidades	  Embrapii	  4.0	  
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Fluxo	  na	  Unifesp	  

NIT	  

Diretorias/Campi	  

Workshop	  com	  potenciais	  
interessados	  

Elaboração	  de	  
proposta/comprovação	  
pré-‐requisitos	  

Estratégia	  Unifesp	  –	  competência	  
específica	  selecionada/	  reitoria/	  

Consu	  
21	  


