TUTORIAL PARA CADASTRAMENTO NO

EDITAL DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO (P&D)
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OBJETIVO
Esta Chamada visa apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento em sistemas sustentáveis de produção, com foco na agricultura de baixa emissão de carbono e inovações tecnológicas e de mercado
em áreas do bioma Cerrado, nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais,
no âmbito do PRS - Cerrado.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Instituições de Ensino e Pesquisa e seus(uas) pesquisadores(as), com atuação no bioma Cerrado nos
estados contemplados no PRS - Cerrado, interessados(as) em temas relacionados com sistemas sustentáveis de produção agropecuária, agricultura de baixa emissão de carbono e inovação tecnológica
e de mercado.

ONDE SE INSCREVER?
Os(as) proponente(s)/coordenador(es), devem preencher o formulário no Sistema de Cadastramento
do PRS II - Cerrado, disponível no Site do projeto.

www.ruralsustentavel.org

PROCESSO DE CADASTRAMENTO, AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
DAS PROPOSTAS DE PESQUISA
Como consta no Edital de chamamento, há duas fases de seleção e, consequentemente, de cadastramento de propostas. Dividimos aqui tais etapas, a fim de esclarecer quaisquer dúvidas que possam
surgir durante o processo.
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1. CADASTRAMENTO
1.1 Fase 1
Acesse o sistema através do link indicado no site do PRS-Cerrado. Antes de iniciar o seu cadastro verifique se a Instituição Proponente já está cadastrada, selecionando a opção “Consulte aqui o CNPJ da
Instituição Proponente”.

Caso a Instituição Proponente ainda não possua o cadastro, selecione o “Não, cadastre a Instituição
Proponente”. Você será redirecionado para o cadastro básico do projeto.
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Basta preencher as informações solicitadas e clicar em “Enviar Cadastro”. Você receberá um e-mail de
confirmação dessa etapa, e poderá prosseguir no cadastramento da proposta do Edital de P&D, retornando ao passo anterior enunciado. Na imagem abaixo, vemos o exemplo.

Pronto! Você está apto(a) para continuar preenchendo o formulário da proposta. Confira as informaçõesda sua instituição e clique em “Prosseguir Cadastro”. Você chegará à parte de cadastramento dos
Dados do Departamento. Preencha todos os campos e clique em “Continuar Cadastro”..

Você será então redirecionado para a aba Cadastro básico - Dados pessoais. Basta preencher as informações solicitadas e prosseguir para a geração da senha de acesso ao sistema.
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Vamos lá! Digite seu CPF e sua senha para dar prosseguimento.

FIQUE ATENTO(A)! Você receberá um e-mail de confirmação do seu cadastro no Portal. Este contém
as informações do CPF cadastrado e da senha gerada, além do link de acesso a
submissão de propostas.
BEM VINDO(A)! Vamos iniciar o cadastro de sua proposta? Basta clicar em EDITAL > Listar Edital e,
por fim, no símbolo do olho no campo “Ação”.
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Você será redirecionado(a) para a página seguinte. Repare que, ao fim da tela, há o botão “Enviar Proposta”. Clique nele para iniciar a submissão de sua proposta de pesquisa.
VAMOS LÁ! Você observará que as primeiras informações solicitadas dizem respeito à Identificação
do Projeto. Preencha com atenção todos os campos e, posteriormente, clique em “Salvar
identificação do projeto”.

Você notou que com essa ação o campo de Identificação do Projeto ficou verde? Isso acontece pra você
lembrar dos campos que ainda não foram completamente preenchidos. Assim, se você precisar sair do
sistema, ao retornar, somente precisará dar continuidade às etapas não finalizadas.
Siga com o mesmo procedimento de preenchimento para cada aba solicitada. Ao final de cada uma delas
há um botão com o qual você salva as informações, por etapa.
Abaixo demonstramos o visual da tela de cronograma após o salvamento das informações.
MAS ATENÇÃO, o cronograma só será validado após todo o valor solicitado para a execução da pesquisa na, aba identificação do projeto, estar aqui contemplado.
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É válido também pontuar que outra parte essencial se atrela aos documentos necessários para o envio
da proposta. Na aba Documentos você irá visualizar tudo que é obrigatório para comprovação dos dados informados.
UM LEMBRETE IMPORTANTE: A carta de anuência solicitada deve ser devidamente assinada pelo representante legal do campus local a qual a proposta é vinculada.
PRONTO! Você anexou os documentos pedidos, o Pitch Deck e todas as abas aparecem em verde.
Chegou a hora de enviar a proposta para avaliação, clicando no botão no canto superior direito.
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O sistema abrirá, por fim, o nosso termo de adesão ao edital. Ele descreve os acordos firmados pelos participantes. Leia com atenção e, posteriormente, clique em “Eu concordo” para que o processo
seja finalizado.
OBA! Agora é só aguardar a nossa avaliação. Você irá reparar, inclusive, que sua inscrição agora se
encontra na aba “Propostas em análise”.

2. AVALIAÇÃO
É através das etapas de avaliação que o IABS irá realizar a conferência dos critérios de elegibilidade,
além das informações técnicas solicitadas na Chamada. Dessa forma, o processo se desmembra em:
1. Análise de elegibilidade;
2. Análise técnica preliminar das propostas simplificadas;
3. Análise técnico-científica das propostas simplificadas;
4. Divulgação das propostas selecionadas para a Fase I; e
5. Avaliação técnico-científica das propostas detalhadas.

3. SELEÇÃO
Após as devidas avaliações, o Comitê Estratégico irá iniciar a seleção das propostas que irão para a Fase
II. Já a escolha das propostas que irão receber o recurso do Edital será realizada pela Equipe Técnica do
PRS-Cerrado. É válido pontuar que, caso seja necessário, a equipe entrará em contato com o(a)s coordenadore(a)s. Por isso, fique atento aos canais de comunicação.
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4. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
A relação das propostas aprovadas, com os recursos financeiros destinados, será divulgada no site
do projeto (https://ruralsustentavel.org/) e em seus demais canais de comunicação na propriedade.

CONTATO
Para dúvidas e encaminhamentos referentes a este edital, contate-nos por:

(61) 9 8413-9285
0800 038 6616

chamada.pd.prs-cer@iabs.org.br
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