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1ª RETIFICAÇÃO  

CHAMADA PÚBLICA/ FAPEAP Nº 002/2017 

PROGRAMA GUYAMAZON 

4o Edição 

A Diretora-Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Amapá - FAPEAP, nomeada pelo Decreto de n° 0234, de 12 de janeiro de 2015 e, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XII, do Artigo 11, da Lei n° 1438, 

de 31 de dezembro de 2009, instruída através do decreto 3903 de setembro de 2010, e 

considerando a necessidade de adequação à Chamada Pública FAPEAP nº 002/2017, 

Programa GUYAMAZON:  

 

ONDE SE LÊ 

3. Elegibilidade e restrições 

3.1 Os projetos deverão apoiar-se em uma colaboração científica entre 

pesquisadores/docentes de instituições de ensino superior e de pesquisa do Amapá e 

instituições de ensino superior e de pesquisa localizados na Guiana Francesa e/ou na 

França metropolitana: 

a) Por se tratar de projetos de cooperação, deverá haver obrigatoriamente apresentação 

simultânea de proposta colaborativa por pesquisador francês ao Instituto de Pesquisas 

para o Desenvolvimento (IRD), a não apresentação de proposta por pesquisador francês 

ensejará automaticamente a desqualificação da proposta do pesquisador brasileiro; 

b) Os candidatos brasileiros do Amapá concorrem nesta Chamada Pública e os 

candidatos franceses devem concorrer em Chamada Pública especifica a ser lançada 

simultaneamente pelo IRD no território Francês (guyamazon@ird.fr), mas de maneira 

paralela;   

c) Os projetos submetidos às Chamadas do programa GUYAMAZON deverão ter um 

coordenador francês e um brasileiro e deverão basear-se na parceria destinada a 
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realização conjunta de atividades de pesquisa e/ou formação de recursos humanos, 

reforçando as capacidades técnicas, científicas e acadêmicas; 

d) Do lado francês, o pesquisador deverá pertencer a um laboratório sob tutela de uma 

ou mais instituições como o CIRAD, CNRS, INSERM, Instituto Pasteur, IRD e 

Universidades francesas com sede na França ou na Região da Guiana Francesa; 

e) Do lado brasileiro deverá ser mestre ou doutor e apresentar produção científica ou 

tecnológica de qualidade na área de abrangência da proposta, especialmente nos 

últimos 5 (cinco) anos. 

3.2 São elegíveis como proponentes pesquisadores com vínculo estatutário em 

instituições de ensino superior e pesquisa, públicas sediadas no Estado do Amapá, 

sempre em colaboração com pesquisadores vinculados a instituições francesas (com 

prioridade para instituições sediadas na Guina Francesa); 

3.3 O pesquisador brasileiro deverá apresentar a mesma proposta que o grupo de 

colaboração tenha apresentado ao correspondente IRD; 

3.4 As propostas deverão ser encaminhadas pelo pesquisador solicitante, com anuência 

da Instituição de ensino superior ou pesquisa a que está vinculado no Estado do Amapá; 

3.5 Pesquisadores (coordenador ou pesquisadores associados) com pendências ou 

inadimplentes) junto à FAPEAP NÃO poderão concorrer a esta Chamada Pública. A 

eventual aceitação da documentação não garante que o projeto seja avaliado e/ou 

apoiado financeiramente; 

3.6 As propostas submetidas nesta Chamada que não se enquadrem no objeto e/ou 

que não atendam aos critérios de elegibilidade serão desclassificadas; 

3.7 Cada pesquisador somente poderá participar em uma proposta. Na hipótese de 

envio de uma segunda proposta pelo mesmo pesquisador, respeitando-se o prazo limite 

estipulado para submissão das propostas, esta será considerada substituta da anterior, 

sendo levada em conta para análise apenas a última proposta recebida. Ao se constatar 
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propostas idênticas, ainda que de pesquisadores distintos, todas serão 

desclassificadas; 

3.8. Um projeto deverá compor equipe por pelo menos 2 (dois) pesquisadores ou 

docentes/pesquisadores. 

LEIA-SE: 

3. Elegibilidade e restrições 

3.1 Os projetos deverão apoiar-se em uma colaboração científica entre 

pesquisadores/docentes de instituições de ensino superior e de pesquisa do Amapá e 

instituições de ensino superior e de pesquisa localizados na Guiana Francesa e/ou na 

França metropolitana: 

a) Por se tratar de projetos de cooperação, deverá haver obrigatoriamente apresentação 

simultânea de proposta colaborativa por pesquisador francês ao Instituto de Pesquisas 

para o Desenvolvimento (IRD), a não apresentação de proposta por pesquisador francês 

ensejará automaticamente a desqualificação da proposta do pesquisador brasileiro; 

b) Os candidatos brasileiros do Amapá concorrem nesta Chamada Pública e os 

candidatos franceses devem concorrer em Chamada Pública especifica a ser lançada 

simultaneamente pelo IRD no território Francês (guyamazon@ird.fr), mas de maneira 

paralela;   

c) Os projetos submetidos às Chamadas do programa GUYAMAZON deverão ter um 

coordenador francês e um brasileiro e deverão basear-se na parceria destinada a 

realização conjunta de atividades de pesquisa e/ou formação de recursos humanos, 

reforçando as capacidades técnicas, científicas e acadêmicas; 

d) Do lado francês, o pesquisador deverá pertencer a um laboratório sob tutela de uma 

ou mais instituições como o CIRAD, CNRS, INSERM, Instituto Pasteur, IRD e 

Universidades francesas com sede na França ou na Região da Guiana Francesa; 
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e) Do lado brasileiro deverá ser mestre ou doutor e apresentar produção científica ou 

tecnológica de qualidade na área de abrangência da proposta, especialmente nos 

últimos 5 (cinco) anos. 

3.2 São elegíveis como proponentes pesquisadores com vínculo estatutário em 

instituições de ensino superior e pesquisa, públicas sediadas no Estado do Amapá, 

sempre em colaboração com pesquisadores vinculados a instituições francesas (com 

prioridade para instituições sediadas na Guina Francesa); 

3.3 O pesquisador brasileiro deverá apresentar a mesma proposta que o grupo de 

colaboração tenha apresentado ao correspondente IRD; 

3.4 As propostas deverão ser encaminhadas pelo pesquisador solicitante, com anuência 

da Instituição de ensino superior ou pesquisa a que está vinculado no Estado do Amapá; 

3.5 Pesquisadores (coordenador ou pesquisadores associados) com pendências ou 

inadimplentes) junto à FAPEAP NÃO poderão concorrer a esta Chamada Pública. A 

eventual aceitação da documentação não garante que o projeto seja avaliado e/ou 

apoiado financeiramente; 

3.6 As propostas submetidas nesta Chamada que não se enquadrem no objeto e/ou 

que não atendam aos critérios de elegibilidade serão desclassificadas; 

3.7 Cada pesquisador somente poderá participar em uma proposta. Na hipótese de 

envio de uma segunda proposta pelo mesmo pesquisador, respeitando-se o prazo limite 

estipulado para submissão das propostas, esta será considerada substituta da anterior, 

sendo levada em conta para análise apenas a última proposta recebida. Ao se constatar 

propostas idênticas, ainda que de pesquisadores distintos, todas serão 

desclassificadas; 

3.8. Um projeto deverá compor equipe por pelo menos 2 (dois) pesquisadores ou 

docentes/pesquisadores; 

3.9 Os projetos envolvendo pesquisadores de dois ou mais estados brasileiros parceiros 

do GUYAMAZON serão privilegiados; 



 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ 
FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE 

 

  

 

 

3.10 Os pesquisadores de outros Estados do Brasil poderão ser associados às 

propostas. Entretanto, eles não poderão ser designados como titulares de projetos e 

deverão dispor seus próprios recursos financeiros. 

 

ONDE SE LÊ 

Contatos: 

FAPEAP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá 
http://www.fapeap.ap.gov.br 

 

Institut de Recherche pour le Développement  

Direction des Programmes et de la Formation au Sud 

Sandrine FAGNONI, chargée de programme 

sandrine.fagnoni@ird.fr 

Le Sextant - 44, bd de Dunkerque - CS 90009 

13572 Marseille cedex 02 • France  

Tel : +33 (0)4 91 99 95 64 

Représentation de l’IRD au Brésil 

http://www.bresil.ird.fr 

Tél : (55 61) 32 48 53 23 

Représentation de l’IRD en Guyane 

http://www.guyane.ird.fr 

Tél : 0594 29 92 92 

Ambassade de France au Brésil  

Service de coopération et d'action culturelle 

Tél. (00 55 61) 3222 3880 

Cirad Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement  
Direction régionale au Brésil 

http://bresil. Cirad.fr 
Tél. : +55 61 33 66 11 32 

Région Guyane 
http://www.cr-guyane.fr 
Département Innovation Recherche Aménagement Numérique du Territoire. Tél : 0594 28 80 
09 
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LEIA-SE: 

Contatos: 
FAPEAP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá 
http://www.fapeap.ap.gov.br 

 

Programa GUYAMAZON:      http://www.guyamazon.org              

Contato: guyamazon@ird.fr 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO DE AMPARO Á PESQUISA DO 

ESTADO DO AMAPÁ, 

 

 

Macapá/AP, 07 de julho de 2017. 

 

 

 

    
Diretora Presidente – FAPEAP        
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