
 
 
 
 

 
 

EDITAL 02/2021 – PROPESP/UNIVERSITEC 
RESULTADO PRELIMINAR 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP) e a Agência de Inovação (UNIVESITEC) tornam 
público o resultado preliminar referente à seleção interna de proposta, promovida por meio do EDITAL 
02/2021 – PROPESP/UNIVERSITEC, visando ao credenciamento de Unidade EMBRAPII, nos termos da 
Chamada Pública EMBRAPII 01-2021.  
  
O processo seletivo decorreu entre os dias 17 e 18 de março de 2021 e contou com a participação de 04 
(quatro) propostas candidatas. 
   
Seguindo os parâmetros, previamente estabelecidos e divulgados no EDITAL 02/2021 – 
PROPESP/UNIVERSITEC, foram avaliados os seguintes requisitos: (1) Infraestrutura de P,D&I existente 
para a execução do Plano de Ação na área; (2) Experiência no desenvolvimento de projetos de P,D&I com 
empresas industriais na área; (3)Estrutura jurídica, financeira, administrativa e de PI para a execução dos 
projetos; (4) Foco da área de competência proposta; (5) Adequação do orçamento proposto; (6) Demanda 
industrial para projetos de P,D&I na área de competência; (7) Capacidade da equipe de P,D&I para 
execução do Plano de Ação; (8) Qualificação da equipe; (9) Estrutura de gestão de projetos; (10) Programa 
de Formação de RH para P,D&I. 
 
Integraram a Comissão de Avaliação os seguintes consultores ad hoc: 
 

• Geraldo Robson Mateus – UFMG/Unidade EMBRAPII DCC 
• Leandro Michels - UFSM/Unidade EMBRAPII INRI 
• André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho – USP/ICMC/Conselheiro da Rede MCTI-

EMBRAPII de Inovação em Inteligência Artificial 
• Hélio Leães Hey – UFSM/Unidade EMBRAPII INRI 
• Odir Antônio Dellagostin – UFPEL/FAPERGS/Presidente do Conselho Nacional das Fundações 

Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) 
 
A proposta selecionada com o melhor desempenho nesta etapa, e que segue para a fase final da seleção a 
ser realizada pela EMBRAPII, foi: 
  

• Bioeconomia de Produtos Não-Madeireiros (BIONOMA) – Coordenador Prof. Hervé Rogez 
  
 
A Comissão de Avaliação Externa ressaltou o alto nível de competência de todas as propostas submetidas. 
 
As avaliações individualizadas para cada proposta serão enviadas, via e-mail, para cada coordenador. 
 
  
 
Belém, 19 de março de 2021. 
 
Maria Iracilda da Cunha Sampaio 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
 
Carlos Renato Lisboa Francês  
Diretor da Agência de Inovação   
 


