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O Plano Nacional de Ciência e Tecnologia do Set or de Pet róleo e Gás Nat ural - CT- PETRO t em com o obj et ivo
cont ribuir para o desenvolvim ent o do set or, at ravés do apoio financeiro a program as de am paro à pesquisa
cient ífica e ao desenvolvim ent o t ecnológico aplicados à indúst ria do pet róleo e gás nat ural, visando ao aum ent o da
produção e da produt ividade, a redução de cust os e de preços, a m elhoria da qualidade dos produt os e da vida de
t odos quant os possam ser afet ados por seus result ados.
A Financiadora de Est udos e Proj et os - FI NEP, na qualidade de Secret aria Execut iva do FNDCT, exerce a função de
agent e t écnico, operacional e financeiro, coordenando as ações para im plem ent ação do CT- PETRO.
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Est e Manual t em por finalidade definir os principais procedim ent os e fluxos operacionais para a im plem ent ação do
Plano Nacional de Ciência e Tecnologia do Set or de Pet róleo e Gás Nat ural - CT- PETRO. Os procedim ent os
operacionais t rat ados nest e Manual envolvem os processos relat ivos à elaboração, apresent ação, análise, aprovação
de proj et os e form alização de convênios para a execução dos program as do CT- PETRO, bem com o,
acom panham ent o e avaliação das at ividades apoiadas. Os docum ent os de referência dest e Manual são:

•
•
•
•

Lei nº 9.478, de 06 de agost o de 1997;
Decret o nº 2.851, de 30 de novem bro de 1998;
Diret rizes Gerais, aprovadas pelo Com it ê de Coordenação em 10 de set em bro de 1999;
Plano Plurianual de I nvest im ent os do CTPETRO, aprovado pelo Com it ê de Coordenação em 10 de set em bro
de 1999.
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As ações apoiadas pelo CT- PETRO devem ser sem pre de int eresse da indúst ria do pet róleo e gás nat ural, conform e
o art igo 49 da Lei nº 9.478, e devem est ar organizadas com o:
1) Est udos: diagnóst icos de necessidades e prognóst icos de oport unidades elaborados por grupos de reconhecida
com pet ência t écnica e analít ica. I ncluem o desenvolvim ent o de panoram as set oriais, a m anut enção de bancos de
dados e a análise das t ecnologias est rat égicas para o set or de pet róleo e gás nat ural, consideradas as polít icas
governam ent ais, em especial aquelas im plem ent adas pela Agência Nacional do Pet róleo - ANP, e o fort alecim ent o
das em presas fornecedoras de bens e serviços nacionais para o set or.
Os est udos são realizados, priorit ariam ent e, sob encom enda ou por at uação induzida, cabendo ao Com it ê de
Coordenação definir os t em as, escopo, período e abrangência desses est udos.
2) Proj et os de Pesquisa e Desenvolvim ent o Tecnológico - P&D, que se enquadrem nas seguint es caract erizações:

•

Pesquisa Básica Dirigida: at ividades execut adas com o obj et ivo de adquirir conhecim ent os básicos quant o
à com preensão de novos fenôm enos, com vist as ao desenvolvim ent o de produt os, processos ou serviços;

•

Pesquisa Aplicada: at ividades execut adas com o obj et ivo de aprofundam ent o ou aplicação de
conhecim ent os preexist ent es, com vist as ao desenvolvim ent o ou aprim oram ent o de produt os, processos
ou serviços;

•

Desenvolvim ent o Experim ent al: at ividades sist em át icas definidas a part ir de conhecim ent os preexist ent es,
visando à dem onst ração da viabilidade t écnica ou funcional de novos produt os, processos e serviços, além
do aperfeiçoam ent o daqueles j á desenvolvidos;

•

Engenharia Não- Rot ineira: at ividades de engenharia que envolvam a ut ilização de conhecim ent os para
obt enção de soluções inovadoras;

•

Tecnologia I ndust rial Básica: at ividades t ecnológicas desenvolvidas nas áreas de m et rologia, norm alização,
cert ificação e qualidade, inclusive os ensaios necessários aos processos de pat ent eam ent o;

•

Serviços de Apoio Técnico: at ividades relacionadas com a im plant ação e a m anut enção das inst alações e
dos equipam ent os dest inados às at ividades de pesquisa e desenvolvim ent o t ecnológico e às at ividades de
t ecnologia indust rial básica, bem com o à capacit ação dos recursos hum anos.

Essas at ividades de pesquisa e desenvolvim ent o são passíveis de apoio nas m odalidades de dem anda induzida, de
encom enda ou de dem anda espont ânea.
3) Bolsas de Est udo: cont em plam a form ação e a capacit ação de recursos hum anos para serviços t ecnológicos,
pesquisa e est udos dem andados pelo set or. A solicit ação de bolsas de est udo será apresent ada j unt o aos proj et os
de pesquisa e desenvolvim ent o t ecnológico, conform e especificações das Cham adas ou Edit ais. As bolsas de est udo
serão j ulgadas e aprovadas j unt o com os proj et os, e a im plem ent ação será realizada pelo Conselho Nacional de
Desenvolvim ent o Cient ífico e Tecnológico - CNPq, at ravés de seus procedim ent os usuais. O Minist ério da Ciência e
Tecnologia - MCT, a FI NEP, o CNPq e a ANP deverão est abelecer um acordo de cooperação que perm it a o
at endim ent o à dem anda por form ação e capacit ação de recursos hum anos, int egrant e dos program as e proj et os
apoiados pelo CT- PETRO.
4) Event os: congressos, sem inários, w orkshops e out ras at ividades volt adas para o set or de pet róleo e gás nat ural
que cont ribuam para a definição de polít icas, a análise de m ercados nacional e int ernacional, o int ercâm bio e a
t ransferência de conhecim ent os, a avaliação de t ecnologias, o est abelecim ent o de parcerias e alianças est rat égicas,
a com pet it ividade do set or, et c.
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As inst it uições passíveis de ut ilização de recursos do Plano Nacional de Ciência e Tecnologia do Set or de Pet róleo e
Gás Nat ural - CT- PETRO são as seguint es:

•
•

Universidades, públicas ou privadas, do País, sem fins lucrat ivos, podendo ser represent adas por
Fundações de Apoio definidas na form a da Lei nº 8.958 de 20 de dezem bro de 1994;
Cent ros de Pesquisa, públicos ou privados, do País, sem fins lucrat ivos.

As em presas públicas ou privadas podem e devem ser sem pre est im uladas a part icipar t écnica e financeiram ent e da
execução dos proj et os apoiados pelo CT- PETRO, especialm ent e, dem andando o desenvolvim ent o cient ífico e
t ecnológico de novos produt os, processos e serviços às universidades e cent ros de pesquisa. Nesses casos, as
em presas ou grupo de em presas podem ser signat árias dos convênios, na qualidade de int ervenient es, e, para
t ant o, devem m anifest ar o int eresse na parceria com as universidades ou cent ros de pesquisa e definir form alm ent e
a cont rapart ida t écnica e financeira. Os proj et os que cont arem com a part icipação de em presa ou grupo de
em presas t erão preferência com relação aos dem ais.
Conform e o art igo 2º, do Capít ulo 1, do Decret o nº 2.851/ 98, do t ot al de recursos aplicados, quarent a por cent o, no
m ínim o, serão aplicados em program as e proj et os nas regiões Nort e e Nordest e.
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O CT- PETRO t em com o est rat égia est im ular a apresent ação de program as e proj et os que envolvam a cooperação
ent re universidades, cent ros de pesquisa e em presas, incent ivando a const it uição de redes cooperat ivas de pesquisa
e est im ulando invest im ent os em presariais, privados ou est at ais. Assim , dest acam - se as seguint es form as de
organização dos proj et os:

•
•

Proj et o isolado - proj et o de carát er int ra- inst it ucional, a ser execut ado por um a ou m ais unidades de
pesquisa de um a única universidade ou cent ro de pesquisa;
Proj et o cooperat ivo - proj et o de carát er int er- inst it ucional, a ser execut ado em parceria por diferent es
universidades e cent ros de pesquisa, ent re si ou com a part icipação de em presas privadas.

Sem pre que houver part icipação de m ais de um a unidade execut ora, o papel de cada um a delas deve est ar explícit o
no proj et o, sendo obrigat ória a definição da inst it uição execut ora principal que, com o organizadora da cooperação,
será, a princípio, responsável pela adm inist ração dos recursos t ransferidos pelo CT- PETRO.
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São aqueles norm alm ent e apoiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvim ent o Cient ífico e Tecnológico - FNDCT:

•
•

Cust eio - Diárias e Passagens, Mat erial de Consum o e Serviços de Terceiros ( Pessoa Física ou Jurídica) ;
I nvest im ent o - Obras Civis, I nst alações, Equipam ent os e Mat erial Perm anent e ( nacional ou im port ado) .
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O CT- PETRO deve at uar, fundam ent alm ent e, orient ando e apont ando ações que possam expandir o conhecim ent o
cient ífico e aperfeiçoar o progresso t écnico da indúst ria do pet róleo e gás nat ural, m ot ivo pelo qual será adot ada,
preferencialm ent e, a at uação induzida de fom ent o. Os proj et os de pesquisa cient ífica ou t ecnológica devem sem pre

ident ificar claram ent e a dem anda, diret a ou pot encial, das em presas ou grupo de em presas e/ ou est ar em
consonância com as est rat égias governam ent ais, e podem ser apresent ados segundo as m odalidades - induzida,
encom enda ou espont ânea.
1) Dem anda I nduzida - quando, a part ir de um a definição de área t em át ica ou set or est rat égico de int eresse da
indúst ria do pet róleo e gás nat ural, é feit a um a convocação pública de proj et os e um a seleção daqueles que m elhor
respondam às caract eríst icas especificadas. A definição das necessidades est rat égicas é feit a a part ir de est udos ou
recom endações t écnicas que irão definir um Term o de Referência. Um a vez aprovado o Term o de Referência, é
publicado Edit al dirigido à com unidade cient ífica e t ecnológica int eressada, cont endo os principais aspect os das
at ividades a serem apoiadas.
Os Edit ais para convocação de proj et os devem est abelecer:

•
•
•
•
•
•
•
•

requisit os para apresent ação de proj et os;
condições para pré- qualificação de proj et os;
escopo, t ipo e abrangência dos proj et os;
elegibilidade das inst it uições concorrent es;
it ens financiáveis;
dat as para apresent ação;
processo de seleção;
j ulgam ent o dos proj et os.

2) Encom enda - quando, por caract eríst icas de urgência ou especificidade, o Com it ê de Coordenação encom endar o
desenvolvim ent o de um proj et o diret am ent e a um a inst it uição específica, de reconhecida com pet ência. O Com it ê de
Coordenação pode t am bém encom endar a realização de est udos ou event os est rat égicos.
3) Dem anda Espont ânea - quando as inst it uições, por iniciat iva própria, apresent am proj et os que cont ribuam para a
superação de obst áculos, m elhoria de produt os ou processos, ou inovações est rat égicas para o set or.
A dem anda espont ânea é regulada por um Calendário, est abelecido por orient ação do Com it ê de Coordenação, ao
final de cada exercício para o ano subseqüent e, const ando:

•
•
•

dat as para apresent ação, pré- qualificação, avaliação, j ulgam ent o, aprovação de proj et os, e divulgação de
result ados;
caract eríst icas gerais dos proj et os;
valores globais a serem alocados em cada rodada de j ulgam ent o.

Os proj et os apresent ados de form a espont ânea serão j ulgados obrigat oriam ent e em duas et apas. A prim eira et apa
é a de pré- qualificação e, a segunda, a de avaliação.
Form ulários para Apresent ação de Propost as
As solicit ações de financiam ent o devem ser encam inhadas à FI NEP adot ando o form ulário- padrão das operações do
FNDCT, o qual é dividido em t rês part es:

•

Consult a Prévia ou Solicit ação de Financiam ent o Prelim inar ( Part e A) .
A ser ut ilizado para a et apa de pré- qualificação de propost as oriundas de dem anda espont ânea ou
induzida. A inst it uição int eressada apresent a um a propost a prelim inar que consist e em um conj unt o de
inform ações sobre o proponent e e t odo o conj unt o de inform ações conceit uais sobre o proj et o.

•

Solicit ação de Financiam ent o Com plet a ( Part e B) .
A ser ut ilizado para o det alham ent o de propost as j á pré- qualificadas ou, em conj unt o com a part e A, para
aquelas decorrent es de dem anda induzida, quando os Edit ais ou ações de encom enda não envolverem
et apa de pré- qualificação.

•

I nform ações Com plem ent ares ( Part e C) .
A ser ut ilizado para a apresent ação de inform ações não cont em pladas pelas part es padronizadas do
form ulário, disponibilizadas em separado para at ender a caract eríst icas próprias do CT- PETRO e exigências
específicas dos Edit ais de convocação de propost as. Nest a part e deverão ser especificadas as quest ões
relat ivas ao int eresse e part icipação efet iva do set or de pet róleo e gás nat ural no desenvolvim ent o e na
ut ilização dos result ados do proj et o.
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1) Pré- qualificação
O form ulário preenchido é recebido na FI NEP at é a dat a previst a e dist ribuído ao depart am ent o operacional
com pet ent e. O t écnico responsável, designado form alm ent e pelo chefe do depart am ent o, fará um a análise
prelim inar sobre a regularidade das inform ações apresent adas, a elegibilidade da inst it uição proponent e e o

enquadram ent o do proj et o. Nest a fase do processo de pré- qualificação, a ANP part icipará em it indo parecer quant o à
aderência do proj et o ao escopo do CT- PETRO. No caso da ANP negar a pré- qualificação do proj et o, a m esm a
com unicará as razões do indeferim ent o, por escrit o, à Secret aria Execut iva do FNDCT e ao President e do Com it ê de
Coordenação do CT- PETRO. A recom endação final sobre a pré- qualificação é encam inhada para um com it ê int erno
da FI NEP, com post o por represent ant es das diversas unidades organizacionais envolvidas, para a decisão.
Após est a et apa de pré- qualificação, a FI NEP com unica ao proponent e a decisão e, em caso favorável, solicit a a
apresent ação do det alham ent o da propost a e dos com plem ent os que se fizerem necessários, com vist as à et apa de
avaliação final.
A pré- qualificação de propost as apresent adas por dem anda espont ânea segue a dat a especificada no Calendário. No
caso de propost as apresent adas em respost a a Edit ais, segue as especificidades dos m esm os.
Nest e cont ext o, devem ser observados prazos, crit érios e dem ais caract eríst icas est abelecidas pelos Edit ais, os
quais podem solicit ar o envolvim ent o com plem ent ar de Com it ê Técnico, bem com o a event ual apresent ação diret a
de propost a com plet a de financiam ent o, dispensando est a et apa.
A et apa de pré- qualificação poderá ser dispensada em Edit ais volt ados à solução de problem as específicos e, em
princípio, não será ut ilizada nas ações de encom enda de proj et os.
2) Avaliação e Julgam ent o
Os procedim ent os para avaliação são com uns às propost as de dem anda espont ânea ou induzida por m eio de
Edit ais. No caso de encom enda, os procedim ent os de avaliação e j ulgam ent o são definidos de acordo com a
especificidade da m esm a.
Todas as solicit ações de financiam ent o com plet as, t enham sido ou não obj et o de qualificação prévia, são
cadast radas e dist ribuídas ao depart am ent o operacional e ao t écnico responsável para avaliação.
O t écnico designado solicit a pareceres a dois consult ores
e elabora parecer t écnico sobre o proj et o,
const it uindo grupo de análise com out ros m em bros da equipe operacional, se j ulgado necessário.
A Secret aria Execut iva do FNDCT const it ui Com it ês Técnicos coordenados por um m em bro do Com it ê de
Coordenação e int egrados por represent ant es do MCT, FI NEP, CNPq, ANP e MME e especialist as do set or de pet róleo
e gás nat ural. Esse Com it ê deverá t er sua com posição de especialist as set oriais alt erada, de acordo com a
especificidade do t rabalho a ser desenvolvido, e reunir- se nas dat as est abelecidas pelo respect ivos Edit ais ou
Calendário correspondent e.
O Com it ê Técnico, de posse dos pareceres dos consult ores
e da equipe t écnica da FI NEP, dist ribuídos
previam ent e, prom ove um a análise do m érit o t écnico- cient ífico e da adequação aos crit érios est abelecidos para
cada t ipo de dem anda, ordena as propost as em prioridade decrescent e para financiam ent o e faz recom endações à
FI NEP sobre os aspect os t écnicos, orçam ent ários ou gerenciais das m esm as.
Após a avaliação e ordenam ent o efet uado pelos Com it ês, as propost as serão redist ribuídas aos depart am ent os
operacionais e t écnicos responsáveis para elaboração do respect ivo Relat ório de Análise, cont endo inform ações
sobre o m érit o int rínseco do proj et o, qualificação e adequação das inst it uições e equipes, orçam ent o solicit ado e
propost o, bolsas recom endadas, cronogram as físico e financeiro, aplicabilidade e im pact o dos result ados esperados,
com pat ibilidade com os obj et ivos e prioridades do CT- PETRO e, finalm ent e, propondo a aprovação ou indeferim ent o
da propost a, consubst anciado no parecer do Com it ê Técnico.
No caso de propost as recom endadas para aprovação, são definidos nesse relat ório os requisit os específicos quant o
à alocação de recursos de cont rapart ida dos co- execut ores envolvidos, além do plano de acom panham ent o t écnicofinanceiro da execução do proj et o.
O Relat ório de Análise com plet o, cont endo os pareceres finais do t écnico e chefe do depart am ent o operacional
responsável, é encam inhado para decisão da Diret oria Execut iva da FI NEP.
Se aprovado, o processo é encam inhado para as providências de cont rat ação e, se indeferido, ret orna ao
depart am ent o operacional para com unicação ao proponent e do t eor da decisão.
No caso de indeferim ent o pela Diret oria Execut iva da FI NEP de proj et os recom endados para aprovação pelo Com it ê
Técnico, a Secret aria Execut iva do FNDCT com unicará as razões do indeferim ent o ao President e do Com it ê de
Coordenação do CT- PETRO.
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De posse de t oda a docum ent ação necessária para cont rat ação do proj et o, em conform idade com a I nst rução
Norm at iva 01/ 97 - STN, e com base no inst rum ent o cont rat ual padrão para operações não reem bolsáveis, é
elaborada a m inut a de convênio e enviada ao proponent e para apreciação, assinat ura e devolução.
O President e da FI NEP e um dos seus Diret ores assina o inst rum ent o cont rat ual e o encam inha para as providências
de codificação e publicação do ext rat o do convênio no Diário Oficial da União - DOU.
No caso do proj et o aprovado incluir bolsas de est udo e/ ou pesquisa, o m ont ant e correspondent e recom endado pelo
Com it ê Técnico será repassado pela FI NEP ao CNPq, com vist as ao cust eio das m esm as.
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Encerrada a cont rat ação, o processo ret orna ao depart am ent o operacional responsável, para início da execução
física e financeira do convênio, incluindo a liberação de recursos, conform e o cronogram a de desem bolsos aprovado.
Os t écnicos responsáveis pela execução t écnica e financeira dos proj et os aprovados devem m onit orar sua execução,
com base no plano de acom panham ent o t écnico- financeiro definido no Relat ório de Análise. Esse plano deve
relacionar, de acordo com a especificidade de cada proj et o, os event os de avaliação, t ais com o, relat órios t écnicos e
financeiros, visit as de acom panham ent o, pareceres dos t écnicos das em presas co- execut oras que aport aram
recursos ou encom endaram os proj et os e de consult ores
e respect ivas dat as previst as para realização. As
inform ações e os dados sobre o acom panham ent o t écnico e financeiro dos proj et os vão sendo com pilados para
avaliação pelas inst âncias superiores.
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No prazo m áxim o de 60 ( sessent a) dias após o t érm ino do prazo de ut ilização dos recursos do proj et o, a inst it uição
convenent e encam inha à FI NEP a prest ação de cont as e relat ório t écnico finais, a serem avaliados pelos t écnicos
responsáveis envolvendo, se necessário, a colaboração de consult ores
.
Nest e pont o, a FI NEP receberá t am bém , um relat ório final das em presas co- execut oras que aport aram recursos ou
encom endaram os proj et os. Caso sej am aprovados, o depart am ent o operacional em it e o Term o de Encerram ent o do
respect ivo convênio e prom ove a hom ologação no SI AFI . Caso exist am pendências que não possam ser resolvidas,
o processo é encam inhado para a Audit oria I nt erna da FI NEP.
Após o encerram ent o e hom ologação dos convênios, as inst it uições beneficiadas e as em presas co- execut oras ficam
. Essa avaliação envolve a apresent ação de um relat ório de
obrigadas a part icipar do processo de avaliação
result ados baseado nas m et as inicialm ent e propost as e efet ivam ent e alcançadas, assim com o na aferição do
im pact o cient ífico, t ecnológico, econôm ico, social e am bient al. Além do relat ório de result ados, dependendo de
aspect os específicos do proj et o, poderá ser realizada t am bém um a visit a t écnica. O result ado da avaliação
represent a im port ant e subsídio para o planej am ent o das at ividades do CT- PETRO.
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O acom panham ent o do CT- PETRO é feit o const ant em ent e at ravés do m onit oram ent o de t odas as at ividades
relacionadas aos proj et os, est udos, Bolsas de Est udo e event os apoiados. Essas inform ações são consolidadas em
relat órios globais elaborados pela FI NEP, a part ir de suas inform ações parciais e daquelas elaboradas pelo CNPq,
naquilo que lhes couber, sendo subm et idos à apreciação do Com it ê de Coordenação.
Const am do Relat ório de At ividades:

•
•
•
•
•
•

Descrição das at ividades ocorridas no período;
Dem onst rat ivos da dem anda apresent ada;
Dem onst rat ivos da aplicação dos recursos cont rat ados;
Dem onst rações financeiras consolidadas do CT- PETRO, incluindo despesas operacionais;
Descrição dos result ados t ecnológicos j ulgados m ais relevant es;
Avaliação das em presas sobre o andam ent o e os result ados alcançados pelos proj et os, quando for o caso.

A avaliação das at ividades do CT- PETRO é feit a pelo Com it ê de Coordenação ao final de cada exercício ou sem pre
que se fizer necessário. Nessa avaliação devem ser apresent adas propost as para o aprim oram ent o das ações
em preendidas.
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O present e Manual, Edit ais, m at erial prom ocional específico e out ros it ens de int eresse devem ser am plam ent e
divulgados, em especial j unt o a universidades, cent ros de pesquisa e em presas que at uam no set or de pet róleo e
gás nat ural. A FI NEP é responsável pela divulgação at ravés dos m eios de com unicação, oficiais ou privados, bem
com o pela inserção e at ualização dos m esm os na I nt ernet .
Qualquer esclarecim ent o sobre o CT- PETRO poderá ser obt ido j unt o ao
Serviço de At endim ent o ao Client e - SEAC / FI NEP.
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As despesas decorrent es da gest ão do CT- PETRO são realizadas pela FI NEP, que deve proceder à cont abilização das
m esm as at é o lim it e de 5% ( cinco por cent o) dos recursos aprovados na Program ação Financeira do Plano. O
processam ent o das despesas operacionais obedece aos lim it es, crit érios e procedim ent os est abelecidos pela FI NEP.
Correrão por cont a do CT- PETRO as despesas relat ivas ao:

•
•
•
•
•
•
•



funcionam ent o do Com it ê de Coordenação;
funcionam ent o dos Com it ês Técnicos;
rem uneração de consult ores

C(DIE G"H

e especialist as;

C(DIE G"H

com pra de passagens e pagam ent o de diárias de consult ores
, de especialist as e dos represent ant es
do MCT, MME, ANP, FI NEP, CNPq, m em bros do Com it ê de Coordenação, bem com o dos Com it ês Técnicos;
locação de inst alações e serviços para realização de reuniões t écnicas;
divulgação;
out ras despesas realizadas pela FI NEP na consecução das at ividades previst as no present e Manual.

