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FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DE ALAGOAS

  

MINUTA

Chamada Transnacional Conjunta ORD – Apoio à Ciência Aberta
Orientações e procedimentos FAPEAL

 

1. Elegibilidade do proponente

a) ser docente vinculado a programa de pós-graduação stricto sensu de ins�tuição pública ou privada
com sede no Estado de Alagoas que tenha a�ngido nota igual ou superior a 4 na úl�ma avaliação Capes.

2. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas financiará as seguintes despesas de viagem:

          a) Auxílio à pesquisa, considerar as limitações do Manual de Execução Financeira e Prestação de
Contas;

          b) bolsa de Iniciação cien�fica e/ou tecnológica e de Desenvolvimento

Tecnológico e Industrial, ver Resolução Nº 195, de 29 de julho de 2022;

          c) o valor total a ser financiado nessa chamada é de até € 50.000 (cinquenta mil euros), a taxa de
conversão será considerada a do dia da contratação do projeto.

3. A proposta deve obedecer aos seguintes:

          a) Os critérios e regras definidos na chamada púbica disponível no link.
h�ps://www.chistera.eu/call-ord-announcement;

          b) atender o critério de elegibilidade da Fapeal.

5. Clausula reserva

5.1 Os casos omissos nesta chamada serão resolvidos pela Diretoria Execu�va de Ciência e Tecnologia da
Fapeal.

         

Maceió, 07 de novembro de 2022.
 
 

Fabio Gomes Guedes
Diretor-Presidente da FAPEAL

 

Link da Chamada no Confap = h�ps://confap.org.br/news/lancada-chamada-transnacional-conjunta-ord-
apoio-a-ciencia-aberta/

Anúncio da chamada = h�ps://www.chistera.eu/sites/www.chistera.eu/files/CHIST-
ERA%20Call%20ORD%20-%20Announcement.pdf

Documento assinado eletronicamente por Antonio Daniel Alves Carvalho, Assessor em 07/11/2022,
às 13:50, conforme horário oficial de Brasília.

https://www.fapeal.br/wp-content/uploads/2018/03/Manual-Verso-novembro-2018.pdf
https://www.fapeal.br/wp-content/uploads/2022/08/RESOLUCAO-195-DE-29-DE-JULHO-DE-2022.pdf
https://www.chistera.eu/call-ord-announcement
https://confap.org.br/news/lancada-chamada-transnacional-conjunta-ord-apoio-a-ciencia-aberta/
https://www.chistera.eu/sites/www.chistera.eu/files/CHIST-ERA%20Call%20ORD%20-%20Announcement.pdf
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Documento assinado eletronicamente por João Vicente Ribeiro Barroso Da Costa Lima, Diretor
Execu�vo em 08/11/2022, às 07:06, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15351240
e o código CRC B0E1EEB4.
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