SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT
Subvenção Econômica à Inovação – 07/2020
Soluções tecnológicas inovadoras para o desenvolvimento sustentável e o crescimento
econômico do Brasil e da Alemanha em projetos de Bioeconomia

Divulgação de resultado preliminar – Etapa 1 “Habilitação” (ítem 7.1 do Edital)
Ref.

Proponente

UF

Título do Projeto

Resultado

0572/21

Munguba Soluções
Ambientais EIRELI/EPP

AM

Transformation of AmazonKapok in Fiber based
Products

Não Habilitado

0573/21

Beplast Indústria e
Comercio de Plásticos
Ltda

RS

Desenvolvimento de
biocorantes amazônicos a
partir de recursos renováveis
para coloração industrial de
biopolímeros

Não Habilitado

0574/21

Plantus indústria e
comércio de óleos
extratos e saneantes
Ltda

RN

Conservação e Uso
Sustentável de Plantas
Medicinais da Biodiversidade
para o Desenvolvimento de
Bioativos Inovadores
fomentando a Bioeconomia
local

Habilitado

0575/21

Meta Mate Indústria e
Comércio de Produtos
Naturais e Alimentícios
Ltda

RS

Desenvolver uma linha de
produção de matéria prima
congelada para melhor
impacto ambiental e
benefícios à saúde do
consumidor

Não Habilitado

0576/21

Bio Assets Ativos
Ambientais Ltda.

SP

Uso sustentável de sementes
Amazônicas na Ilha do
Marajó: um projeto de
extração de óleos.

Não Habilitado

0577/21

Barão Comércio e
Indústria de Erva-Mate
Ltda

RS

Desenvolver uma linha de
produção de matéria prima
congelada para melhor
impacto ambiental e
benefícios à saúde do
consumidor

Habilitado

0578/21

Ubuntu Projetos Ltda

SP

Clínica terapêutica: Projeto
Raízes "O poder das plantas
medicinais no tratamento da
dependência de drogas"

Não Habilitado

Interposição de Recursos:

Foi enviado às instituições cujas propostas não foram habilitadas, um e-mail da FINEP contendo os
motivos de não habilitação.
Conforme estabelecido no item 9 do Edital, após a divulgação dos resultados PRELIMINARES da 1ª
etapa, eventual recurso poderá ser apresentado via Formulário de Apresentação de Recursos,
disponível em https://forms.finep.gov.br/forms/externo
Conforme o cronograma estipulado para a presente Seleção Pública, item 11 do Edital, o prazo para
interposição de recurso se encerra às 17h00 (horário de Brasília) do dia 10/05/2021.
Reforçamos que se trata de um resultado parcial que poderá ser modificado após a interposição e
avaliação dos recursos.
Esclarecemos que somente serão recepcionados e analisados os recursos enviados unicamente
através do formulário eletrônico indicado acima.

