
1. E-mail *

2.

3.

4.

5.

SUBMISSÃO DE PROPOSTAS AO EDITAL
SICT Nº 03/2021 - PROGRAMA
TECHFUTURO
Instrumento de submissão das propostas do Edital SICT n° 03/2021 pelas Instituições 
Científicas e Tecnológicas. As propostas, acompanhadas da documentação explicitada no 
Anexo IV do referido Edital, devem ser submetidas por este formulário eletrônico 
devidamente preenchidas.

*Obrigatório

Título do projeto *

ICT proponente *

Nome do coordenador técnico *

Nome da empresa parceira *



6.

Marcar apenas uma oval.

Central

Fronteira Oeste e Campanha

Metropolitana e Litoral Norte

Noroeste e Missões

Produção e Norte

Serra e Hortênsias

Sul

Vales

7.

Marque todas que se aplicam.

Manufatura avançada

Computação em nuvem

Software e hardware (incluindo blockchain)

Internet das coisas

Materiais avançados

Eletrônica e ótica avançada

Biotecnologia

Sistemas de energia

Dispositivo web e comunicação

Inteligência artificial

Conectividade

Ecossistema Regional de Inovação em que está localizada a empresa parceira *
A denominação e abrangência territorial dos Ecossistemas Regionais de Inovação do Rio Grande do Sul é
estabelecida pela Portaria SICT nº 01/2020, disponível em https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?
id=378381

Tecnologia portadora de futuro a ser aplicada *

https://www.google.com/url?q=https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id%3D378381&sa=D&source=editors&ust=1631559772128000&usg=AFQjCNH2oTN0lVNmOXHqR47z1kiQkjtfGw


8.

Marcar apenas uma oval.

Agroindústrias (incluindo agroalimentar)

Petroquímica, plástico e borracha

Metalurgia

Transportes

Eletroeletrônico e automação (eletro-metalmecânica)

Saúde

Madeira, celulose e móveis

Couro e calçados

Varejo

Defesa e segurança

Educação (incluindo educação tecnológica)

Economia do mar

Turismo

Economia criativa (incluindo jogos eletrônicos [games])

Geração de energia

Soluções para cidades inteligentes

9.

Marcar apenas uma oval.

Não Pular para a pergunta 11

Sim Pular para a pergunta 10

LINHA TEMÁTICA

Setor estratégico da matriz produtiva a ser aplicada a tecnologia *

Se enquadra em alguma linha temática do Ecossistema Regional de Inovação em
que a empresa parceira está localizada? *



10.

Marcar apenas uma oval.

Agroindústria

Saúde

Economia do mar

Automação

Biotecnologia

Inteligência artificial

Turismo

Soluções para cidades inteligentes

Educação tecnológica

Manufatura avançada

Agroalimentar

Eletro-metalmecânica

Geração de energia

Educação

Economia criativa

Tecnologia da informação e comunicação

Defesa e segurança

RECURSOS

11.

12.

Indique a linha temática abrangida pelo projeto *

Valor solicitado (R$) *
Utilize ponto como agrupador de milhar e vírgula como separador decimal

Valor de contrapartida da ICT (R$) *
Utilize ponto como agrupador de milhar e vírgula como separador decimal



13.

14.

PROPOSTA
DE
PROJETO

Utilize os campos a seguir para anexar o Formulário de Apresentação de Projeto 
(Anexo IV) e o Formulário de Orçamento e Cronograma (Anexo VI), considerando os 
seguintes requisitos: 
• Deve ser anexado apenas UM arquivo para cada formulário; 
• O tamanho máximo de cada arquivo não deve ultrapassar 10 MB, por isso 
sugerimos enviar arquivos zipados; 
• O arquivo deve estar em formato “.pdf”; 
• O nome do arquivo não deve conter acentuação nem caracteres especiais. 
• O título do projeto deve expressar de forma clara e compreensível os objetivos 
propostos, evitando termos que sejam compreendidos apenas pelo meio 
acadêmico e que não comuniquem à sociedade a sua real finalidade. 

15.

Arquivos enviados:

16.

Arquivos enviados:

17.

Arquivos enviados:

18.

Arquivos enviados:

Valor de contrapartida da empresa parceira (R$) *
Utilize ponto como agrupador de milhar e vírgula como separador decimal

Valores de contrapartida de outros parceiros
Identificar a fonte

I - Formulário de Apresentação de Projeto (Anexo IV do Edital) *

II - Planilha de Orçamento e Cronograma (Anexo VI do Edital) *

III - Orçamentos - Parte 1 *

IV - Orçamentos - Parte 2



DOCUMENTOS
EXIGIDOS (listados no
Anexo V do Edital)

Utilize os campos a seguir para anexar os documentos 
solicitados no Anexo V do Edital, considerando os seguintes 
requisitos: 
• Devem ser anexados arquivos com tamanho máximo de 10 
MB cada, por isso sugerimos enviar arquivos zipados; 
• Os arquivos devem estar em formato “.pdf”; 
• Os nomes dos arquivos não devem conter acentuação nem 
caracteres especiais.

19.

Arquivos enviados:

20.

Arquivos enviados:

21.

Arquivos enviados:

22.

Arquivos enviados:

23.

24.

Arquivos enviados:

I - Declarações de Aporte de Contrapartida (Anexo III do Edital) *

II - Carta de Intenção de Parceria assinada pelas entidades parceiras (Anexo VII
do Edital) *

III - Declaração de Porte Empresarial (Anexo X do Edital) *

IV - Documentos do Coordenador Técnico - Parte 1/2 *
Cópia digitalizada do CPF/RG (ambos os lados dos documentos); cópia do comprovante de residência
atualizado; comprovante de vínculo com a ICT Proponente.

V - Documentos do Coordenador Técnico - Parte 2/2 *
Link do currículo na Plataforma Lattes

VI - Comprovante de vínculo com a Instituição: responsáveis das Instituições
Parceiras *
Cópia digitalizada do CPF/RG (ambos os lados dos documentos); cópia do comprovante de residência
atualizado; comprovante de vínculo com a ICT Proponente.



25.

Arquivos enviados:

26.

Arquivos enviados:

27.

Arquivos enviados:

28.

Arquivos enviados:

29.

Arquivos enviados:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

VII - Documentos para Pessoas Jurídicas de Direito Público

VIII - Documentos para Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos - Parte 1/2

IX - Documentos para Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos - Parte 2/2

X - Documentos para Entidades Empresariais - Parte 1/2 *

XI - Documentos para Entidades Empresariais - Parte 2/2 *

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

