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DIRETRIZES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS (FAPEG) 
PARA ASSOCIAÇÃO À CHAMADA EMERGENCIAL - “DESENVOLVIMENTO DE TERAPÊUTICA 

E DIAGNÓSTICO PARA COMBATER INFECÇÕES POR CORONAVÍRUS” 

 

Sumário 
Data de lançamento da chamada: 19 de março de 2020 
Prazo para recebimento de propostas: 31 de março de 2020 
Data de anúncio dos resultados: 15 de abril de 2020 
Elegibilidade: Pesquisadores doutores vinculados a instituições do Estado de Goiás associados a consórcios e/ou projetos 
coordenados por pesquisadores de instituições acadêmicas da União Europeia ou países associados do H2020. 
 
 
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) torna pública a orientação que 
define os critérios para associação de pesquisadores à Chamada Confap – “Desenvolvimento de 
terapêutica e diagnóstico para combater infecções por coronavírus”, lançada pela Innovative 
Medicines Initiative (IMI), junto com a Comissão Europeia e a European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations (EFPIA). 
 
Objetivos da Chamada 
 
O objetivo principal da presente chamada é identificar novos agentes terapêuticos e sistemas de 
diagnóstico precoces, eficazes e confiáveis visando desenvolvimento de novas estratégias e 
tecnologias para o combate ao coronavírus. 
Espera-se que as propostas apresentadas aumentem o conhecimento geral especificamente sobre 
o SARS-CoV-2 e a família coronavírus em geral de modo a contribuir para a gestão eficiente dos 
pacientes e / ou preparo dos sistemas públicos de saúde visando melhorar a sua capacidade de 
resposta resposta a surtos atuais e futuros de coronavírus. Considerando que este é um vírus recém-
identificado, o escopo deste tópico permanece amplo e deve abordar pelo menos um dos seguintes 
itens: 
 
ü Desenvolvimento de antivirais, bem como outros tipos de agentes terapêuticos, para resposta 

rápida ao atual surto de COVID-19; 
ü Desenvolvimento de terapêuticas para resolver os surtos atuais e / ou futuros de coronavírus; 
ü Desenvolvimento de diagnósticos, garantindo avaliação rápida de casos suspeitos com base 

nas tecnologias existentes; 
ü Desenvolvimento de ferramentas rápidas e confiáveis que vão além do estado da arte na 

detecção de portadores de COVID-19 e indivíduos sintomáticos suspeitos de infecção por 
COVID-1 
 

As vacinas são excluídas do escopo da presente Chamada. 
 
Prazo de submissão e Análise 
 
A chamada, lançada de forma emergencial, tem prazo para submissão de propostas até 31 de março 
2020, as quais serão avaliadas pelo lado Europeu e Brasileiro até 15 de abril 2020. 
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Pesquisadores Elegíveis 
 
Os projetos de pesquisa devem ser apresentados por um coordenador Europeu (seguindo as 
diretrizes da chamada), envolvendo entidades em pelo-menos 3 países da União Europeia ou Países 
Associados ao Horizon 2020 (H2020). 
Os pesquisadores participantes de Goiás devem ter doutorado e estarem vinculados a uma 
Instituição de Ensino e Pesquisa do Estado de Goiás. 
 
Financiamento 
 
A presente chamada estará aberta à participação de instituições/ pesquisadores brasileiros, com co-
financiamento pelo lado Europeu que disponibilizará recursos da ordem de até EUR 45.000.000,00 
(quarenta e cinco milhões de euros) não havendo exigência de valor mínimo e ou máximo por 
projeto a ser submetido. 
Pelo lado brasileiro a Fapeg, vinculada ao Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, 
financiará itens de custeio incluindo passagens, diárias, material de consumo para desenvolvimento 
do projeto e serviços de terceiros até o limite de até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 
por proposta. 
O proponente deverá observar as Normas de Aplicação de Recursos Financeiros e Prestação de 
Contas da FAPEG, Resolução Normativa 04/2014 ou outro regulamento da Fundação sobre o tema, 
que vier a substituí-la. 
As propostas submetidas no âmbito da presente chamada deverão incluir sólida justificativa para 
contribuição financeira solicitada ao IMI. Isso deverá levar em conta as contribuições propostas pelos 
parceiros contribuintes que complementarão financeiramente a proposta, como é o caso da Fapeg. 
 

Chamada Internacional 
No de propostas 

apoiadas 
Valor por 

proposta (R$) 
DEVELOPMENT OF THERAPEUTICS AND 

DIAGNOSTICS COMBATTING CORONAVIRUS 
INFECTIONS 

02 até 250.000,00 

 
 
Informações complementares sobre a chamada poderão ser acessadas nos links indicados 
abaixo: 
 
Link da chamada: (clique aqui) 
 
Webinar sobre a chamada: (clique aqui) 
 
Para busca de parceiros: (clique aqui) 
 
Perguntas e respostas sobre a chamada: (clique aqui) 
 
 
Contato para esclarecimentos e/ou mais informações: elisa.confap@gmail.com  


