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TERMO DE CONCESSÃO E ACEITAÇÃO
DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO

CONCEDENTE
Nome: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
CNPJ/MF: 33.654.831/0001-36
BENEFICIÁRIO
Nome: Ricardo Motta Pinto Coelho
CPF/MF: 276.531.966-91
1. FINALIDADE
Concessão de auxílio financeiro a projeto de natureza científica, tecnológica ou de inovação.
1.1. TÍTULO DO PROJETO
Ordenamento Sustentável da Atividade de Aquicultura no Reservatório de São Simão, Minas Gerais – Goiás.
1.2. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Número do processo: 561275/2010-6
Edital/Chamada: Edital MCT/CNPq/CT-Hidro/MPA nº 18/2010 - Ordenamento Sustentável da Aquicultura
2. VALOR GLOBAL DA CONCESSÃO
AUXÍLIO FINANCEIRO
Custeio: R$ 507.048,36
Capital: R$ 209.080,00
Valor Global: R$ 716.128,36
BOLSA DE LONGA DURAÇÃO
Modalidade: Iniciação Tecnológica Industrial - ITI
Nível: A
Duração: 18 Meses
Quantidade: 2
Modalidade: Extensão no Pais - EXP
Nível: B
Duração: 18 Meses
Quantidade: 1
Modalidade: Extensão no Pais - EXP
Nível: A
Duração: 18 Meses
Quantidade: 1
Modalidade: Desenvolvimento Tecnológico Industrial - DTI
Nível: C
Duração: 18 Meses
Quantidade: 2

2.1. Os recursos serão liberados pelo CNPq em função de suas disponibilidades financeiras e orçamentárias.
2.2. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Termo, em exercício futuro, por parte do CNPq, correrão à conta de
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suas dotações orçamentárias do respectivo exercício, sendo objeto de apostila, a indicação dos créditos e empenhos para sua cobertura
em exercício subseqüente.
2.3. O pagamento das bolsas de longa duração será efetuado diretamente ao bolsista, mediante depósito em conta-corrente aberta junto
ao Banco do Brasil, conforme instruções do CNPq, ou na modalidade cartão, quando for o caso.
2.4. O pagamento de bolsas de curta duração será efetuado pelo BENEFICIÁRIO do auxílio, coordenador do projeto, que deverá prestar
contas de acordo com as normas do CNPq e manter cópias dos recibos dos pagamentos efetuados, segundo modelo disponível na
página do CNPq na Internet.
2.5. A vigência das bolsas não poderá ultrapassar a vigência do presente instrumento.
3. INSTITUIÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL/EMPREGATÍCIO
Nome: Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG-MG
CNPJ: 17217985000104
4. INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO
Nome: Universidade Federal de Minas Gerais
CNPJ: 17217985000104
5. DECLARAÇÃO:
Ao enviar este documento ao CNPq, o BENEFICIÁRIO DECLARA FORMALMENTE:
a) conhecer o Protocolo de Cooperação Técnica firmado entre a instituição indicada como executora deste projeto e o CNPq e as
Condições Gerais que regem o presente Termo;
b) saber que os documentos referidos na alínea 'a' são parte integrante do presente Termo, e que foram publicados no Diário Oficial e
reproduzidos na página do CNPq na Internet;
c) subscrever e concordar integralmente com os referidos Termos;
d) conhecer e cumprir as normas do CNPq, ora em validade, sobre a modalidade de auxílio que lhe é concedida e que também são
consideradas parte integrante deste documento;
saber que a eventual mudança dessas normas não afeta, altera ou incide sobre o presente Termo, exceto quando proposta pelo CNPq
e formalmente aceita pelo BENEFICIÁRIO.
e) possuir anuência formal da INSTITUIÇÃO de execução do projeto, seja sob a forma de vínculo empregatício ou funcional ou, na
ausência deste, sob a forma de declaração de autoridade institucional competente, segundo modelo disponível na página do CNPq na
Internet, para a utilização de sua infra-estrutura e facilidades pertinentes para a execução do projeto;
f) dispor das autorizações legais cabíveis de instituições como Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA, Fundação do Nacional do
Índio - FUNAI, Comitê de Ética na Pesquisa - CEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP, das Comissões de Ética em
pesquisa com animais, Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e outras, no caso em que a natureza do projeto as exigir;
g) no caso de o projeto incluir a concessão de bolsas:
indicará bolsista com titulação e nível correspondentes ao da bolsa concedida, pelo tempo estipulado, por meio do formulário
pertinente e que responderá integralmente pela adequação e correção desta indicação;
comunicará ao CNPq, por meio do formulário pertinente, a substituição do bolsista nos casos em que isso seja previsto e permitido;
manterá sob sua custódia, documento assinado pelo bolsista, segundo modelo disponível na página do CNPq na internet, declarando
conhecer as regras da bolsa que receberá e comprometendo-se a acatá-las integralmente.
h) que manterá sob sua guarda, os documentos comprobatórios referidos no item 2.4 e nas alíneas "e", "f" e "g.3" deste item, até 5 (cinco)
anos após a aprovação final das contas do CNPq pelo Tribunal de Contas da União;
i) que conferiu as informações constantes de seu currículo Lattes e as declara corretas e atualizadas;
j) que tem ciência de que esta declaração é feita sob pena da incidência nos artigos 297-299 do Código Penal Brasileiro sobre a
falsificação de documento público e falsidade ideológica, respectivamente, disponível na página do CNPq, na Internet.
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6. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Sujeita-se o BENEFICIÁRIO às normas do CNPq, às condições contidas na Instrução Normativa nº 01, de 15 de janeiro de 1997, da
Secretaria do Tesouro Nacional, na Portaria Interministerial MF/MP/CGU nº 127, de 29 de maio de 2008, nas Leis nº 8.666/93 e nº
10.973/04, nos Decretos nº 93.872/86 e nº 5.563/05 e na Lei n.º 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990, no que couber, bem como nos
demais instrumentos legais pertinentes.
7. DA VIGÊNCIA e ALTERAÇÕES
7.1. O presente Termo terá vigência pelo prazo máximo constante no Edital/Chamada correspondente.
7.2. O aceite deste Termo deve ser devidamente enviado ao CNPq. O prazo para utilização dos recursos para custeio/capital e/ou bolsas
começa a vigorar a partir da data da publicação, pelo CNPq, no Diário Oficial da União, do presente Termo de Concessão e Aceitação,
pelo período de 18(dezoito) meses.
7.3. Este instrumento poderá ser alterado, por meio de termos aditivos, com as devidas e aceitas justificativas apresentadas no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias antes da data que se pretenda o implemento das alterações, exceto o aditamento com o intuito de alterar sua
finalidade, sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido.
8. DA NOTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO
8.1. O CNPq notificará o BENEFICIÁRIO, por via eletrônica, a aprovação de seu projeto.
8.2. Por razões orçamentárias, o BENEFICIÁRIO terá o prazo estipulado na notificação eletrônica para retornar ao CNPq o presente
Termo de Concessão e Aceitação.
8.3. O não cumprimento do prazo definido, exceto quando plenamente justificável a critério da Diretoria do CNPq, implica irrecorrivelmente
no cancelamento da concessão. Não são justificativas aceitáveis: endereços errados na Plataforma Lattes; não-abertura do e-mail
institucional; esquecimento; viagens e problemas com o computador ou na transmissão em tempo hábil.
8.4. A publicação do extrato deste Termo no Diário Oficial da União será providenciada pelo CNPq, até o quinto dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, devendo ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
9. ACEITE
Ao enviá-lo ao CNPq, o BENEFICIÁRIO declara que leu e aceitou integralmente os termos deste documento.
Termo de aceitação Registrado eletronicamenteatravés da internet junto ao CNPq, pelo agente receptor 10.0.0.222(srv205.cnpq.br) , mediante uso de
senha pessoal do Beneficiário em 12/11/2010, originário do número IP 150.164.27.220(150.164.27.220) e número de controle
2001389420013894:3928692151-380129061.

Para visualizar este documento novamente ou o PDF assinado digitalmente, acesse: http://efomento.cnpq.br/efomento/termo?
numeroAcesso=6502482846371295.
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