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Ofício-Circular nº 108/2018/GAB/SETEC/SETEC-MEC
Brasília, 25 de setembro de 2018.
Aos(Às) Senhores(as) Dirigentes das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica
Assunto: Chamada CNPq/MCTIC/MDS nº. 36/2018 - Tecnologia Social.
Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.031136/2018-02.
Senhores Dirigentes,
1.
Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para
solicitar a divulgação, no âmbito da instituição sob sua governança,
da Chamada CNPq/MCTIC/MDS nº. 36/2018 - Tecnologia Social, promovida em
conjunto pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
CNPq, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações –
MCTIC, por intermédio da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e
Desenvolvimento – SEPED, e pelo Ministério do Desenvolvimento Social – MDS,
por intermédio da Secretaria de Inclusão Social e Produtiva – SISP.
2.
O objetivo da ação é apoiar projetos que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e
social do País, por meio de Tecnologias Sociais que, em alinhamento com o
cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Organização das Nações Unidas (ONU), com a Estratégia Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) e com o Plano Progredir, contribuam
para o alcance das metas da Agenda 2030.
3.
Serão
apoiados
projetos
de
desenvolvimento,
reaplicação,
aperfeiçoamento, e avaliação de Tecnologias Sociais que promovam geração de
renda, inclusão no mundo do trabalho e autonomia econômica das famílias
inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que
atendam aos requisitos de simplicidade, fácil aplicabilidade, reaplicabilidade,
efetivo impacto e repercussão social, relacionados a um ou mais dos dezessete
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável descritos no item 2.4.1 da Chamada
em questão.
4.

A data limite para a submissão das propostas é o dia 15/10/2018.

5.
A Chamada pode ser acessada no site do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pelo link http://cnpq.br/chamadaspublicas.
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Anexos:

I - Chamada (SEI nº 1258375).

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Paulo Henrique de Azevedo
Leao, Secretário(a), Substituto(a), em 25/09/2018, às 20:40, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1258392 e o código CRC E3A83516.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.031136/2018-02
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