
  

 

EDITAL PLATAFORMA SABIÁ Nº 04/2021 

 

 O Projeto Plataforma Sabiá em execução pela Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA) com financiamento e apoio institucional do Ministério do 

Desenvolvimento Regional (MDR) torna público o presente edital para a normatização e 

seleção de projetos de inovação e empreendedorismo tecnológico a serem apoiados na 

forma e condições a seguir estabelecidas. 

 

 

1. O PROGRAMA 

 

 O Edital 04/2021 visa fornecer subvenção financeira para o desenvolvimento de 

soluções voltadas para o semiárido brasileiro em forma de tecnologias inovadoras que 

utilizam a inovação com intenso cunho tecnológico e possuam capacidade de escala. 

 

 

2. OBJETIVO 

 

 Apoiar o desenvolvimento de tecnologias que demonstrem potencialidade para 

a resolução de problemas do Semiárido brasileiro. 

 Nesta primeira edição, o edital busca destacar soluções para minimizar a 

entrega de água por meio de carros pipas em comunidades dispersas inclusive com 

soluções energéticas de suporte em acordo com os princípios da sustentabilidade e da 

Economia Circular. 

 

 

3. REQUISITOS MÍNIMOS  

 

Poderão concorrer a este edital servidores vinculados à Ufersa, devendo o 

proponente está sem débitos com o poder público federal no momento da assinatura do 

contrato para recebimento do recurso. 

 

Para concorrer ao presente edital, os(as) proponentes precisam atender os 

seguintes requisitos: 

 

a) Cadastrar a tecnologia proposta na Plataforma Sabiá; 

b) Apresentar uma proposta que esteja no nível de maturidade tecnológica a 

partir do TRL 3 (ANEXO I); 

c) Possuir formação, qualificação ou experiência prática na área da proposta; 

d) Apresentar uma proposta de solução que seja relevante ao semiárido 

brasileiro, com destaque nas respectivas áreas temáticas: 
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4. Áreas Temáticas 

 

 

Áreas temáticas 

Recursos Hídricos  

1. Tecnologias para Reuso de água 

2. Tecnologias de Gestão dos recursos hídricos 

3. Tecnologias para eficiência na captação, distribuição e armazenamento de água 

4. Tecnologias de Tratamento da água 

Energias renováveis 

5. Tecnologia de aplicação de energias renováveis (Bioenergia, Fotovoltáica e Eólica) 

na captação e distribuição de água 

 

 

5. ETAPAS OBRIGATÓRIAS PARA INSCRIÇÃO 

 

A inscrição será realizada na Plataforma Sabiá no endereço 

www.plataformasabia.com. Para ser possível cadastrar uma solução tecnológica será 

exigido que o(a) responsável pelo desenvolvimento da tecnologia realize o cadastro do 

seu usuário na plataforma. Após o cadastro e validação do usuário será possível submeter 

sua tecnologia. Os dados necessários para realizar o cadastro estão dispostos no ANEXO 

II deste edital. 

Os proponentes das propostas homologadas passarão por uma entrevista com uma 

banca avaliadora multidisciplinar composta por especialistas e empreendedores visando 

apresentar melhores detalhes de suas propostas e/ou dirimir eventuais dúvidas. Salientado 

que, neste processo seletivo, não será apreciada ou considerada qualquer candidatura com 

documentação incompleta ou que não atenda aos requisitos deste edital, o que ocasionará 

a desclassificação da proposta. 

  
6. CRONOGRAMA DO PROCEDIMENTO SELETIVO 

 

a) Lançamento do edital: 30 de junho de 2021 

b) Inscrições das Tecnologias:  15 a 30 de julho de 2021 

c) Homologação das inscrições: 05 de agosto de 2021 

d) Prazo recursal da homologação das inscrições: 09 de agosto de 2021 

e) Resultado final das inscrições:  11 de agosto de 2021 

f) Entrevistas:  16 e 17 de agosto de 2021 

g) Resultado preliminar:  24 de agosto de 2021 

h) Prazo recursal do Resultado Preliminar: 27 de agosto de 2021 

i) Resultado final: 31 de agosto de 2021 

j) Assinatura dos Contratos: Setembro de 2021 

 

7. PRAZOS RECURSAIS 

 

 Conforme indicado no subitem 6, os concorrentes terão, ultrapassada cada etapa 

do processo seletivo, o prazo de 24 horas para interposição de recurso administrativo, 

contados a partir das 00h e vencendo às 23h59m de cada uma das datas especificadas. O 

recurso deverá ser direcionado ao endereço eletrônico plataforsasabia@ufersa.edu.br e 

será apreciado pela coordenação da Plataforma Sabiá. 
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8. DOS RECURSOS 

 

 As despesas serão financiadas dentro dos recursos do orçamento próprio do 

projeto Plataforma Sabiá (TED 108/19), no valor global de até R$ 180.000,00 (cento e 

oitenta mil reais).   

 Serão selecionados até 06 (seis) projetos com aporte financeiro no valor de R$ 

30.000,00 (Trinta mil reais), na forma de equipamentos e pagamento de pessoa física 

(bolsas), na proporção de um terço do recurso do projeto para equipamentos e dois terços 

para bolsas. O desembolso dos recursos irá atender aos marcos e/ou entregas apresentados 

na seção 4. 

 O período para utilização/vigência do auxílio financeiro a pesquisa será de 12 

(doze) meses contados a partir da assinatura do Termo de Concessão. 

 O apoio será individual na forma de Auxílio Financeiro à Pesquisa conforme 

estabelecido, devendo este auxílio ser utilizado, exclusivamente, com despesas de custeio 

relacionados com o descrito na proposta. 

 Os equipamentos adquiridos deverão ser doados à Ufersa ao final de cada 

projeto, de acordo legislação vigente. 

  

 

9. BENEFÍCIOS 

 

 Além dos aportes financeiros, cada proposta selecionada poderá, mediante 

disponibilidade, contar com os seguintes benefícios: 

• Acesso a um ciclo de capacitações técnicas através de parceiros da Plataforma 

Sabiá; 

• Inserção no ecossistema de inovação na região; 

• Possíveis benefícios em outros serviços oferecidos por parceiros. 

 

 

10. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

As propostas enviadas no contexto desse edital serão avaliadas por membros da 

Plataforma Sabiá e convidados internos e externos pertencentes ao ecossistema de 

inovação do semiárido brasileiro. Inicialmente serão selecionadas as propostas que 

atenderem aos requisitos mínimos, presentes na seção 4, e aquelas que passarem serão 

convidadas para participar de uma entrevista virtual. Os critérios a serem avaliados com 

suas respectivas pontuações máximas são os que seguem: 

 

  



  

 

 

Quadro 1 – Planilha de avaliação das propostas com base na descrição da 

tecnologia disponibilizada na Plataforma Sabiá e na entrevista com a equipe de avaliação. 

 

Item de Avaliação Pontuação 

9.1 ASPECTOS TÉCNICOS - AT Subtotal de 0 a 

40 

Organização da proposta 10 

Conhecimento da situação 10 

Metodologia e Plano de Ação 20 

Subtotal (0-40) 
 

9.2 EXPERIÊNCIA DO PROPONENTE OU EQUIPE 0 a 30 

Experiência do proponente no desenvolvimento de 

implementação de tecnologias 

15 

Capacidade de argumentação e conhecimento técnico 10 

Perfil empreendedor do Proponente/Equipe 05 

Subtotal (0-20) 
 

9.3 Relevância da Tecnologia para a solução do Problema  0 a 30 

Aspecto Inovador da Tecnologia 10 

Escalabilidade da Tecnologia  10 

Potencial de Impacto da Tecnologia 10 

Subtotal (0-30)  

Total (0 a 100) 

 

No caso de pontuações iguais após aplicação do descrito no quadro acima, o 

desempate ocorrerá seguindo os seguintes critérios: 1) Maior pontuação no item 9.1 do 

quadro acima; 2) Maior pontuação no item 9.2 do quadro acima; 3) Maior pontuação no 

item 9.3 do quadro acima; e 4) Maior idade. 

 

 No processo seletivo, não será apreciada ou considerada qualquer candidatura 

com documentação incompleta ou que não atenda aos requisitos deste edital, o que 

ocasionará a desclassificação da proposta. 

 

 

11. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 A prestação de contas deverá ser realizada num prazo de até 60 dias após a 

finalização do projeto, com a devida comprovação dos gastos e apresentação de 

documentos comprobatórios. 

 

 

12. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 

 

 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou 

em parte, inclusive quanto aos recursos a ele alocados, por decisão unilateral da equipe 

da Plataforma Sabiá, por motivo de interesse público ou por exigência legal, sem que isso 

implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

 



  

 

 

13. DIREITO À PROPRIEDADE INTELECTUAL  

 

Na hipótese de o projeto resultar na concepção de novos conhecimentos 

tecnológicos, o direito de propriedade será objeto de negociação entre o proponente e a 

equipe da Plataforma Sabiá. 

 

14. RESERVA 

 

 O projeto Plataforma Sabia reserva-se o direito de resolver casos omissos e 

situações não previstas no presente edital. 

 São de responsabilidade do proponente o acompanhamento do cronograma deste 

Edital, desde a inscrição até o resultado final, bem como o cumprimento dos prazos 

estabelecidos e as informações autorais declaradas. 

 Informações: no E-mail: plataformasabia@ufersa.edu.br  

 

 

 

Mossoró/RN, 30 de junho de 2021 

 

 

 

Prof. Dr. Jean Berg Alves da Silva 

Vice-Coordenador do projeto Plataforma Sabiá 
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ANEXO I 

Níveis de Maturidade Tecnológica 

TRL/MRL 1:  Ideia da pesquisa que está sendo iniciada e esses primeiros indícios de 

viabilidade estão sendo traduzidos em pesquisa e desenvolvimento futuros. 

TRL/MRL 2: Os princípios básicos foram definidos e há resultados com aplicações 

práticas que apontam para a confirmação da ideia inicial. 

TRL/MRL 3: Em geral, estudos analíticos e/ou laboratoriais são necessários nesse 

nível para ver se uma tecnologia é viável e pronta para prosseguir para o processo de 

desenvolvimento. Nesse caso, muitas vezes, é construído um modelo de prova de 

conceito. 

TRL/MRL 4: Coloca-se em prática a prova de conceito, que consiste em sua 

aplicação em ambiente similar ao real, podendo constituir testes em escala de 

laboratório. 

TRL/MRL 5: A tecnologia deve passar por testes mais rigorosos do que a tecnologia 

que está apenas na TRL 4, ou seja, validação em ambiente relevante de componentes 

ou arranjos experimentais, com configurações físicas finais. Capacidade de produzir 

protótipo do componente do produto. 

TRL/MRL 6: A tecnologia constitui um protótipo totalmente funcional ou modelo 

representacional, sendo demonstrado em ambiente operacional (ambiente relevante 

no caso das principais tecnologias facilitadoras). 

TRL/MRL 7: O protótipo está demonstrado e validado em ambiente operacional 

(ambiente relevante no caso das principais tecnologias facilitadoras). 

TRL/MRL 8: A tecnologia foi testada e qualificada para ambiente real, estando 

pronta para ser implementada em um sistema ou tecnologia já existente. 

TRL/MRL 9: A tecnologia está comprovada em ambiente operacional (fabricação 

competitiva no caso das principais tecnologias facilitadoras), uma vez que já foi 

testada, validada e comprovada em todas as condições, com seu uso em todo seu 

alcance e quantidade. Produção estabelecida.  

  

MANKINS, J. C. Technology Readiness Levels. A White Paper. April 6, 1995. 

Advanced Concepts Office. Office of Space Access and Technology. NASA. 

Disponível em: < http://www.artemisinnovation.com/images/TRL_White_Paper_2004-

Edited.pdf>.   

http://www.artemisinnovation.com/images/TRL_White_Paper_2004-Edited.pdf
http://www.artemisinnovation.com/images/TRL_White_Paper_2004-Edited.pdf


  

 

 

ANEXO II 

Dados para o formulário de Inscrição 

DADOS PESSOAIS DO COORDENADOR DA TECNOLOGIA 
Nome completo 

E-mail 

Telefone 

ID Lattes (currículo atualização há pelo menos 90 dias) 

Instituição 

OBS: Precisa antes estar com o usuário cadastrado e validado na Plataforma Sabiá. 

DADOS DA TECNOLOGIA 

Sobre a tecnologia 

Título  

Descrição 

Público-alvo 

Palavras-chave 

Nível de Maturidade da Tecnologia (TRLs) - Mínimo TRL 3 

Classificação: (Avanço tecnológico, Tecnologias sociais ou Inovações sociais) 

Tipo de Tecnologia (Equipamento, material, metodologia, modelo, processo, serviço ou software) 

Área da Tecnologia 

Subárea da Tecnologia 

Características da Tecnologia 
Objetivos da tecnologia 

Problemas que a tecnologia soluciona 

Pré-requisitos para implantar a tecnologia 

Riscos associados ao uso da tecnologia 

Contribuição da tecnologia para o semiárido 

Custos de desenvolvimento da tecnologia (inserir quantas forem necessárias) 
Descrição da despesa 

Tipo de despesa (Equipamento, insumo, serviço, outros) 

Unidade de medida 

Quantidade 

Custo unitário 

Equipe responsável pelo desenvolvimento da tecnologia 
Nome completo 

E-mail 

Telefone 

Anexos 
Instituição onde a tecnologia será desenvolvida 

Fotos e vídeos da tecnologia (OPCIONAL) 

Documento com o Plano de ação de desenvolvimento da tecnologia (PDF) 

Mockup, maquete ou protótipo do modelo proposto da tecnologia em desenvolvimento (PDF) 

Publicações do(s) autor(es) sobre a tecnologia em desenvolvimento (PDF) (OPCIONAL) 
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