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Objetivos do Sistema EMBRAPII

Contribuir para:

– Aumentar o investimento privado e intensidade 
tecnológica/conhecimento em inovação no Brasil

– Diminuir o risco do investimento em Inovação

– Aumentar a interação entre Empresas e ICTs

– Foco na demanda empresarial

– Busca de modelo de cooperação flexível e ágil



• Rede de Centros/laboratório de Pesquisa  tecnológica: 

Unidade EMBRAPII

• Foco em áreas que tenham demanda por inovação e potencial de 

impacto.

• Apoio Institucional: Unidade EMBRAPII possui Plano de Ação para 

período de 6 anos

- Metas  pré-estabelecidas

- Demanda de recursos para realização de projetos com empresas

Sistema EMBRAPII
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• EMBRAPII antecipa parte dos recursos para a Unidade 

contratar projetos com empresas  custeio do projeto

• Agilidade, Flexibilidade e velocidade na utilização de 

recursos e para mudança de escopo de projetos

Liberação de Recursos

• Projeto é negociado diretamente entre EMPRESA e 

Unidade EMBRAPII



• Identifica novas oportunidades (visitas 
e eventos com empresas)

• Elabora proposta para atender a 
necessidade das empresas

• Contrata projetos com empresas

• Gerencia recursos financeiros
• Gerencia aquisições e contratações
• Gerencia pessoas

• Conhece e avalia competências da UE
• Expõe as necessidades
• Avalia propostas de solução 

tecnológica em parceria com as UE
• Contrata projetos com a UE

• Aporta e acompanha o uso de seus 
recursos (conforme necessidade)

Unidade EMBRAPII Empresa

Interação UE e empresas

Desenvolvimento de 
oportunidades de negócios

Gestão Financeira
e Administrativa

• Gerencia projetos individuais
• Gerencia seu portfólio de projetos
• Desenvolve a área de competência da 

UE

• Acompanha desenvolvimento do 
projeto

• Participa do projeto (conforme julgar 
necessário)

• Avalia e dá aceite para macro 
entregas dos projetos

Gestão de PD&I



Empresas: menor risco e custos 

– Aumentar complexidade do desenvolvimento 

tecnológico

– Atrair novas empresas para realizar P,D&I

– Parceria com instituições com competência em  

P,D&I

Sistema EMBRAPII



As unidades EMBRAPII

Área de Competência Instituição

Engenharia Submarina
Instituto Alberto Luiz Coimbra de PG e Pesquisa de Engenharia-
COPPE/UFRJ

Manufatura Aeronáutica Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA 

Comunicações Ópticas Fundação CPqD – CPqD

Sistemas inteligentes para bens 
de consumo e eletromédicos

Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras – CERTI

Processamento de biomassa Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM

Tecnologia de Dutos Laboratório de Metalurgia Física da Escola de Engenharia – UFGRS

Tecnologias em Refrigeração
POLO - Laboratórios de Pesquisa em Refrigeração e Termofísica -
UFSC 

Polímeros ISI - Engenharia de Polímeros – SENAI

Software e Automação Centro de Energia Elétrica e Informática - UFCG

Eletrônica Embarcada Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC

Manufatura Integrada SENAI/CIMATEC

Materiais de Alto Desempenho Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT

Tecnologia Química Industrial Instituto Nacional de Tecnologia – INT



seleção e credenciamento de até 2 Unidades EMBRAPII em 
áreas selecionadas
Pré-requisito: comprovação de contratação de R$ 5 milhões 
de recursos de empresas, no período 2012-2014, sendo que 
no mínimo 50% destes recursos são de projetos na área 
candidata

seleção e credenciamento de até 5 Unidades EMBRAPII
Pré-requisito: comprovação de contratação de R$ 7 milhões de 
recursos de empresas, no período 2012-2014.

Chamada 01/2015

Chamada 02/2015

Chamadas Públicas 2015



Condições

• As atuais UEs podem se candidatar a Chamada 01/2015, desde que definam 
uma nova área de competência circunscrita às áreas de conhecimento 
selecionadas.

• As atuais UEs não podem se candidatar a Chamada 02/2015

• As candidatas que ainda não são UE, podem se candidatar às duas Chamadas 
(01/2015 e 02/2015). Neste caso, é obrigatório que as áreas de competência, 
definidas no Plano de Ação, sejam distintas em cada um dos processos. 



A área de competência caracteriza a especialização temática da UE 

Não são consideradas áreas de competência: a) setores industriais, por exemplo, Petróleo e 

Gás, TIC, Automotivo; b) grandes temas, como Biotecnologia, Química, Materiais, Energia; 

c) políticas, como Políticas de C&T.

Área de Competência

Deve permitir um entendimento claro do seu eixo de atuação para o

desenvolvimento de projetos de inovação.

Sua delimitação não deve ser tão estrita, de forma a restringir sua atuação e seu

mercado, nem tão genérica que configure um conjunto de especializações

dispersas.

O credenciamento será exclusivo para o segmento da candidata responsável pela

área de competência definida no plano de ação.



Condições

Cada Unidade candidata poderá enviar somente uma proposta por chamada

Podem candidatar-se a Unidade EMBRAPII:
• Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica que desenvolvam projetos de PD&I em 

parceria com empresas industriais

São elegíveis:
i. Segmento ou agrupamento de instituto ou centro de pesquisa público – federal, estadual 

ou municipal – de pesquisa tecnológica; 
ii. Segmento ou agrupamento de instituto ou centro de pesquisa privado sem fins lucrativos 

voltado à pesquisa tecnológica e não cativo de uma empresa ou grupo empresarial; 
iii. Grupo ou núcleo de pesquisa de universidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, de 

unidade do SENAI ou de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do MEC.

• Credenciamento exclusivo para o segmento da candidata responsável pela área de 
competência definida no plano de ação. 

• No âmbito das Universidades, pode ser apresentada mais de uma proposta de 
credenciamento, em áreas de competência bem definidas, já que não é a Universidade que 
será credenciada e sim o/os laboratório/s de um departamento dos institutos, faculdades, 
escolas e/ou centros que a compõem, que demonstrem histórico de trabalhar junto.



Pré-requisitos para enquadramento

1

2

Definição da área de competência inserida na Política de Ciência,
Tecnologia e Inovação - Plano Brasil Maior, Estratégia Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação – ou na Política Nacional de Educação.

Experiência no desenvolvimento de projetos de PD&I, por meio da
comprovação de contratação de recursos de empresas, no período 2012-
2014.

3
Política de Propriedade Intelectual aprovada



Chamada Pública 01/2015:

áreas de conhecimento selecionadas

Diagnósticos in vitro (biologia  molecular; robótica; reagentes químicos; sensores; 
adutores)

Biologia sintética (engenharia genética; reconstrução genômica)

Biomateriais (engenharia de tecidos; cerâmicos, metálicos)

Bioengenharia e Implantes (robótica; neurociência; biomecânica; 
eletroestimulação; órtese e prótese de mobilidade)

Biodispositivos e biosensores (implantáveis com materiais bioabsorvíveis; 
dispositivos com microeletrônica embarcada; com sensores e transdutores para 
sinais biomédicos; nano instrumentação)

Biotecnologia Ambiental (bioremediação, biodegradáveis, Resíduos sólidos)

Bioquímica de Renováveis (Enzimas; biocombustíveis)

1

3

4

5

6

7

2

Biofármacos e Farmoquímicos8



Condições da Chamada Pública 01/2015

ou 

A área de competência bem definida é condição fundamental para o credenciamento

A área de competência pode ser um conjunto de algumas 
competências das áreas de conhecimento selecionadas 

Incluir na área de competência linhas de atuação das demais 
áreas de conhecimento, desde que estejam ligadas à 

experiência da Instituição e mantenham foco. 



Itens financiáveis com recursos da EMBRAPII

Os recursos da EMBRAPII destinados ao financiamento dos projetos de PD&I, poderão ser
utilizados nos seguintes itens de despesa:

Pessoal

Serviços de terceiros (pessoa física e jurídica)

Passagens e despesas de locomoção

Diárias

Material de consumo

Despesas de suporte administrativo

Despesas gerais e operação - RET

3

4

5

6

7

2

Outras despesas correntes8

1



Contrapartida da Unidade candidata

Poderá ser financeira ou não financeira. Na primeira alternativa, não poderão ser utilizados
recursos não reembolsáveis de origem pública. Na segunda, são considerados os recursos
existentes na Unidade candidata, empregados na execução do projeto.

São admitidas apropriações de custos relativas aos seguintes itens:

Pessoal

Serviços de terceiros (pessoa física e jurídica)

Passagens e despesas de locomoção

Diárias

Material de consumo

Despesas de suporte administrativo

Despesas gerais e operação

3

4

5

6

7

2

Uso de equipamento laboratorial próprio8

1



Apresentação de propostas

Todos os documentos devem ser enviados em 2 arquivos: 1) arquivo .pdf, limitado a 10Mb e; 2) 
arquivo excel. A apresentação desses documentos deverá seguir os modelos disponíveis no site da 
EMBRAPII (www.embrapii.org.br)

Envio de 
documentos 

Carta de Manifestação de Interesse – identifica a área de competência e 
linhas de ação pretendida no credenciamento. 

Formulário sobre a candidata a Unidade EMBRAPII – apresenta informações 
gerais, sobre o perfil e experiência da Unidade e sobre a área de 
competência proposta.

Plano de ação – Descreve a relevância da área de competência para o setor 
industrial, o potencial do mercado de PD&I da área de competência, a 
estratégia, o planejamento, a prospecção, a execução e gestão de projetos de 
inovação tecnológica para o setor industrial, e,  a razoabilidade de recursos 
para custeio demandado, para um período de 6 anos.

Planilha de Dados Quantitativos – Identifica a experiência na área de 
competência proposta e projeta indicadores e metas para o período 2016 a 
2021

Documentação complementar – (i) Política de Propriedade Intelectual 
aprovada; e (ii) Regimento Interno ou Estatuto ou Ato Constitutivo, 
necessário somente para ICT privada; (iii) Currículo de seis líderes do plano 
de ação da unidade candidata.



Processo de seleção

O julgamento da proposta de credenciamento envolverá:

 Avaliação técnica dos Planos de Ação, por comissão constituída por profissionais 
de reconhecida capacidade técnica, conhecimento das áreas de atuação 
envolvidas e do Sistema EMBRAPII. 

 A comissão técnica poderá sugerir alterações nos Planos de Ação e realizar 
visitas com o objetivo de avaliar in loco as condições informadas no Formulário e 
Plano de Ação.

 Análise de viabilidade de credenciamento da Unidade, a partir da análise dos 
pareceres técnicos, da disponibilidade de recursos financeiros e as prioridades 
de alocação destes recursos estabelecidos pelo Conselho de Administração da 
EMBRAPII. 



 Infraestrutura de PD&I existente para a execução do Plano de Ação na área de 
competência proposta

 Experiência no desenvolvimento de projetos de PD&I com empresas industriais, na área 
de competência proposta

 Estrutura jurídica, financeira, administrativa e de PI para a execução dos projetos 

 Foco da área de competência proposta

 Adequação do orçamento proposto

 Existência de demanda industrial para projetos de PD&I e perspectiva de resultados 
relevantes na área de competência proposta

 Capacidade da equipe de PD&I da Unidade candidata para a execução do Plano de Ação

 Estrutura de gestão de projetos compatível com o Plano de Ação

Critérios de avaliação



Chamada Pública 01/2015 Datas

Abertura do processo de seleção 19/08/2015

Envio da Carta de Manifestação de Interesse até meio-dia Até 14/09/2015

Envio da proposta de credenciamento até meio-dia Até 13/10/2015 

Previsão de divulgação do resultado preliminar 14/12/2015 

Interposição de recurso ao resultado preliminar Até 21/12/2015

Previsão Divulgação do resultado final 08/01/2016

Chamada Pública 02/2015 Datas

Abertura do processo de seleção 19/08/2015

Envio da Carta de Manifestação de Interesse, até meio-dia Até 21/09/2015

Envio da proposta de credenciamento, até meio-dia Até 03/11/2015

Previsão de divulgação do resultado preliminar 29/02/2016

Interposição de recurso ao resultado preliminar Até 11/03/2016

Previsão de Divulgação do resultado final 16/03/2016

Cronogramas



Até 30 páginas, sem considerar os anexos, organizado de acordo com a estrutura a seguir:

Plano de ação

Apresenta a experiência e a capacidade da Unidade candidata, e principalmente a 
estratégia para alcançar uma serie de objetivos futuros. Ele deve estabelecer a condição 
atual da candidata, e a condição futura ano a ano, para um período de 6 anos. 

Estrutura do documento

1. Sobre a Unidade candidata

2.    Sobre a área de competência proposta

3.    Sobre a estrutura técnica e organizacional da candidata a Unidade EMBRAPII

4.    Sobre a captação de projetos de PD&I

5.    Sobre o financiamento de projetos de PD&I

6.    Sobre os resultados esperados

Todos os documentos devem ser enviados em 2 arquivos: 1) arquivo .pdf, limitado a 
10Mb e; 2) arquivo excel. A apresentação desses documentos deverá seguir os 
modelos disponíveis no site da EMBRAPII (www.embrapii.org.br)



Documentação Complementar

Política de Propriedade Intelectual

Currículos resumidos (apenas dos 6 principais profissionais)

Regimento Interno ou Estatuto ou Ato Constitutivo

3

2

1



Planilha de Dados Quantitativos:

Identificação de experiência na área de competência

Nome da (s) 
empresa(s) 
parceira(s)

Título do Projeto 
ou Serviço 
Inovador

Valor total do 
projeto

Valor contratado 
pela(s) empresa(s) 

parceira(s)
Data de Término

Data de Início 
(2012 – 2014)

Nome do 
responsável 

técnico

Projeto inserido na 
área de 

competência?
(Chamada 01)



Site EMBRAPII – www.embrapii.org.br

Facebook - https://www.facebook.com/embrapii

Chamada 01/2015 – chamada01_2015@embrapii.org.br

Chamada 02/2015 – chamada02_2015@embrapii.org.br

Contatos



Obrigado
assessoria.embrapii@embrapii.org.br


