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Ato da Diretoria Executiva Nº 019/2021 

Ref.: Propostas Inelegíveis da Chamada Pública 12/2019 - PROGRAMA STARTUP MATCH  

 

A Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do 

Paraná torna público as propostas inelegíveis submetidas à Chamada Pública 12/2019 - PROGRAMA STARTUP 

MATCH e informa aos pesquisadores/especialistas das propostas não enquadradas nos critérios de elegibilidade 

que poderão recorrer por meio do Recurso de Inelegibilidade no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da 

divulgação da proposta inelegível. O Recurso de Inelegibilidade interpõe-se por meio da Plataforma de Operação de 

Projetos Públicos –Sparkx no link sparkx.fundacaoaraucaria.org.br, não sendo admitido outro meio. 

CP 12/19 – Propostas Inelegíveis: 

Protocolo Título do Projeto Motivo da Inelegibilidade 

MTC2020251000011 Auto cicatrização de materiais cimentícios com 
adição de bactérias Não atende o item 6.2-a possuir o título de mestre ou doutor 

MTC2020251000008 Síntese Biológica (Verde) de Nanopartículas 
Metálicas 

Não atende o item 8.2-g anexar   o   protocolo   de   match   
gerado   pela   plataforma 

MTC2020251000007 ECO Água 
Não atende o item 6.1 da Chamada Pública e as informações 
referentes ao item 6.2 do pesquisador/especialista (Bolsista) 
não corresponde com o nome do proponente 

MTC2020251000006 Desenvolvimento de produtos com atividade 
anti- SARS CoV-2 e outros vírus 

Não atende o item 6.2-a possuir o título de mestre ou doutor, e 
8.2-g anexar   o   protocolo   de   match   gerado   pela   
plataforma 

MTC2020251000004 

Produção de Inseticida Biológico a Base de 
Vírus Através da Multiplicação de Insetos em 
Dieta Artificial Visando o Controle de Erinnyis 
ello (Mandarová-da-Mandioca) 

Não atende o item 6.1 da Chamada Pública e as informações 
referentes ao item 6.2 do pesquisador/especialista (Bolsista) 
não corresponde com o nome do proponente. 

   

 

Curitiba, 02 de março de 2021. 
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