
                                                                                
 

 

11.1 As atividades do programa seguirão o cronograma: 
 
 

Atividades Datas 

Início Término 

Lançamento da Chamada Pública 15/09/2021 

Fase 1. Submissão das ideias inovadoras 15/09/2021 26/10/2021 

Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1 27/10/2021 23/11/2021 

Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1 24/11/2021 

Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1 26/11/2021 09/12/2021 

Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1 17/12/2021 

Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento 11/01/2022 27/01/2022 

Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2 29/01/2022 17/02/2022 

Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2 18/02/2022 

Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2 19/02/2022 04/03/2022 

Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2 15/03/2022 

Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento 16/03/2022 29/03/2022 

Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3 30/03/2022 12/04/2022 

Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3 19/04/2022 

Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3 20/04/2022 04/05/2022 

Divulgação do resultado final e publicação no DOE 24/05/2022 

 

Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação na Plataforma 

da FAPEG 

 

 

Até 60 dias após a divulgação do 

resultado final 

Contratação dos projetos de fomento 
 

Até 90 dias após a divulgação do 

resultado final 

Chamada de Suplentes 
 

Até 190 dias após a divulgação do 

resultado final 



                                                                                
 

 

 

Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação 

da Plataforma na FAPEG 

 

 

Até 60 dias após a convocação 

Contratação dos projetos de fomento (suplentes) Até 90 dias após a convocação 

Acompanhamento dos projetos contratados 

 

 365 dias após a contratação 

 

 

11.2 As datas são passíveis de alteração de acordo com o andamento das atividades e as novas versões do cronograma serão publicadas no 

site da FAPEG, em forma de extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás, e no site do Programa Centelha. 
 

11.2.1 É de responsabilidade do proponente acompanhar as versões atualizadas do cronograma. 

 

12. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

12.1 Os resultados, PRELIMINARES e FINAIS, das propostas selecionadas em cada uma das fases serão divulgados no Portal da FAPEG, 

no site http://www.fapeg.go.gov.br/,) e no Portal Centelha (www.programacentelha.com.br), nos prazos previstos no item 11. Cronograma, 

desta Chamada Pública. 
 

a) Nas Fases 1, 2 e 3 os resultados serão divulgados por ordem decrescente de nota de classificação dos projetos considerando as 

informações: Título do Projeto, Nome do Proponente, Município do Proponente e Temática do Projeto; 

 
 

12.2 A FAPEG encaminhará o resultado final da seleção dos projetos contratados para publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás. 
 

12.3 É de responsabilidade do proponente manter seus dados cadastrais atualizados no Sistema Centelha, uma vez que toda a comunicação 

formal será feita pelas informações fornecidas no sistema. 
 

12.4 É de responsabilidade dos proponentes garantirem as condições técnicas para recebimento, acesso e leitura dos e-mails enviados pelo 

Programa Centelha GO por meio dos endereços contato@programacentelha.com.br, centelha.fapeg@goias.gov.br e 
atendimento.fapeg@goias.gov.br. 

 

13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

13.1 Os pareceres das avaliações ficarão disponíveis automaticamente para os proponentes no Sistema Centelha após a finalização do 

processo de avaliação de todas as 3 fases de seleção. 
 

13.2 Caso o proponente tenha justificativas para contestar o resultado do julgamento das propostas em qualquer uma das Fases, poderá 

apresentar recurso administrativo, que será recebido apenas no efeito devolutivo, em até 10 (dez) dias úteis, contados do dia subsequente 

à data de divulgação do resultado. 
 

13.2.1 Serão aceitos recursos administrativos interpostos apenas pelos proponentes dos projetos. 
 

13.2.2 Em caso de deferimento, a FAPEG poderá encaminhar o projeto para sua total reavaliação. A nota obtida na avaliação de recursos 

será considerada a nota final do projeto, podendo incorrer no acréscimo ou decréscimo da pontuação. 
 

13.3 Os recursos deverão ser apresentados digitalmente pelo proponente na plataforma HelpDesk do Programa Centelha, disponível no site: 

www.helpdeskcentelha.com.br e deverão obedecer às disposições e prazos estabelecidos em norma específica da FAPEG sobre recursos 

administrativos. 

13.3.1 O proponente deverá, no momento de submeter a contestação, selecionar a opção de "Recursos Administrativos" na plataforma 

HelpDesk.  

13.3.2 Os recursos deverão ser apresentados assinados e uma vez encaminhados, não poderão sofrer alterações.  

13.3.3 Qualquer documento encaminhado por outras vias não será considerado. 

13.4 A FAPEG analisará os recursos interpostos por comissão formada pela Gerência de Inovação e pela Diretoria Científica e de Inovação 

da FAPEG, sendo que essa deliberará quanto ao deferimento ou indeferimento do resultado, podendo incorrer em classificação ou 

desclassificação da proposta. 
 

13.5 Após análise dos recursos administrativos, os resultados serão divulgados conforme previsto no cronograma. A Divulgação dos 

Resultados poderá sofrer retificação. 
 

13.6 Após a divulgação dos resultados, o proponente interessado poderá solicitar por e-mail à FAPEG o parecer dos recursos 

administrativos. 
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