
Roteiro para submissão de propostas no âmbito dos editais 

07/20 e 08/20 

Brasil-Alemanha 
Soluções tecnológicas inovadoras para o desenvolvimento sustentável e 

o crescimento econômico do Brasil e da Alemanha em projetos de 

Bioeconomia 
 

Qual o endereço eletrônico das respectivas Chamadas Públicas ? 

Pela parte brasileira: 

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT - Subvenção Econômica à Inovação – 07/2020 

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/653 

 

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT Cooperativo ICT– 08/2020 

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/654 

 

Pela parte alemã: 

Bioeconomy International 2021: Germany-Brazil 

https://www.bioeconomy-international.de/2021 

 

1. O cliente deve selecionar qual dos dois editais é o mais apropriado para si 

 

2. Ao acessar a Chamada Publica da parte brasileira (Finep), os clientes se deparam com a 

seguinte tela: 

 

 

Edital 07/20 

 

 

Edital 08/20 

 

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/653
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/654
https://www.bioeconomy-international.de/2021


 

3. O cliente deve então clicar no link FAP para iniciar o preenchimento conforme abaixo: 

 

 
Alternativamente o cliente poderá digitar o endereço: https://forms.finep.gov.br/forms/externo/ 

 

4. será exibida a tela abaixo 

 
 

5. o cliente deve efetuar o cadastro para ter acesso ao preenchimento do FAP seguindo as 

explicações descritas na própria tela 

 

6. Cumprida a etapa de cadastramento e validação do e-mail, o cliente deve então efetuar o 

Login: 

 
 

7. Após efetuar o login, aparecerá a tela com a opção de preenchimento de todas as 

Chamadas Públicas em aberto na Finep conforme tela abaixo. O cliente deverá selecionar 

https://forms.finep.gov.br/forms/externo/


Brasil-Alemanha 07/20 ou Brasil Alemanha 08/20 clicando no botão “Iniciar Inscrição” 

correspondente: 

 

 
 

8. Após iniciar a inscrição, será exibida a seguinte tela: 

 

 
 

9. O cliente deve observar as instruções de preenchimento existentes em cada uma das abas 

bem como os campos de ajuda marcados pelo sinal “?” 

 

10. Na guia “ANEXOS”  o cliente deve adicionar, no formato PDF, todos documentos exigidos, 

especialmente : 

 Cópia da proposta na versão em inglês submetida para www.bioeconomy-international.de/2021 

(conforme item 5.1.2 do edital): 

 Documento que comprove a formalização do arranjo institucional entre os partícipes (conforme 

item 5.1.3 do edital): 

 Plano de Projeto Conjunto (conforme item 5.1.4 do edital) 

 Qualquer outra documentação que julgar relevante e deseje enviar como anexo 



 


