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Comunicamos, para conhecimento das empresas participantes do Edital Gaúcho de Inovação para a 
Indústria – 2021, a emissão de errata quanto ao Cronograma de Seleção dos Projetos e situações passiveis 
de desistência do projeto, conforme segue: 
 
 

Onde se lê,  

5.1 CRONOGRAMA DE SELEÇÃO DOS PROJETOS 

 

Quadro 3 - Cronograma do edital 

 Lançamento do edital 09/11/2020 

Ciclo 01 

Submissão do Canvas e documentos obrigatórios (via site do edital) 09/11/2020 07/02/2021 

Análise das ideias submetidas 08/02/2021 19/02/2021 

Divulgação das ideias aprovadas 19/02/2021 

Desenvolvimento do plano de trabalho 22/02/2021 31/03/2021* 

Submissão dos planos de trabalho das ideias aprovadas 15/03/2021 31/03/2021* 

Avaliação dos planos de trabalho 05/04/2021 16/04/2021 

Divulgação dos projetos aprovados 16/04/2021 

Contratação de projetos e realização do 1° aporte 19/04/2021 15/06/2021 

Início da execução dos projetos contratados 31/05/2021 – 15/06/2021 

Ciclo 02 

Submissão do Canvas e documentos obrigatórios (via site do edital) 08/02/2021 04/05/2021 

Análise das ideias submetidas 05/05/2021 31/05/2021 

Divulgação das ideias aprovadas 31/05/2021 

Desenvolvimento do plano de trabalho 01/06/2021 25/06/2021* 

Submissão dos planos de trabalho das ideias aprovadas 21/06/2021 25/06/2021* 

Avaliação dos planos de trabalho 28/06/2021 09/07/2021 

Divulgação dos projetos aprovados 09/07/2021 

Contratação de projetos e realização do 1° aporte 12/07/2021 13/08/2021 

Início da execução dos projetos contratados 16/08/2021 

Ciclo 03 

Submissão do Canvas e documentos obrigatórios (via site do edital) 05/05/2021 03/08/2021 

Análise das ideias submetidas 04/08/2021 16/08/2021 

Divulgação das ideias aprovadas 16/08/2021 

Desenvolvimento do plano de trabalho 17/08/2021 10/09/2021* 

Submissão dos planos de trabalho das ideias aprovadas 06/09/2021 10/09/2021* 

Avaliação dos planos de trabalho 13/09/2021 24/09/2021 

Divulgação dos projetos aprovados 24/09/2021 

Contratação de projetos e realização do 1° aporte 27/09/2021 29/10/2021 

Início da execução dos projetos contratados 01/11/2021 

 

Observação: A execução do cronograma está condicionada à disponibilidade de recurso financeiro do edital.  

* Apenas serão avaliados os planos de trabalho recebidos até às 17h00min, considerada a data fim. 
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Leia-se,  

5.1 CRONOGRAMA DE SELEÇÃO DOS PROJETOS 

 

Quadro 3 - Cronograma do edital 

 Lançamento do edital 09/11/2020 

Ciclo 01 

Submissão do Canvas e documentos obrigatórios (via site do edital) 09/11/2020 07/02/2021 

Análise das ideias submetidas 08/02/2021 19/02/2021 

Divulgação das ideias aprovadas 19/02/2021 

Desenvolvimento do plano de trabalho 22/02/2021 31/03/2021* 

Submissão dos planos de trabalho das ideias aprovadas 15/03/2021 31/03/2021* 

Avaliação dos planos de trabalho 05/04/2021 16/04/2021 

Divulgação dos projetos aprovados 16/04/2021 

Contratação de projetos e realização do 1° aporte 19/04/2021 18/06/2021 

Início da execução dos projetos contratados 31/05/2021 – 18/06/2021** 

Ciclo 02 

Submissão do Canvas e documentos obrigatórios (via site do edital) 08/02/2021 04/05/2021 

Análise das ideias submetidas 05/05/2021 31/05/2021 

Divulgação das ideias aprovadas 31/05/2021 

Desenvolvimento do plano de trabalho 01/06/2021 09/07/2021* 

Submissão dos planos de trabalho das ideias aprovadas 21/06/2021 09/07/2021* 

Avaliação dos planos de trabalho 12/07/2021 22/07/2021 

Divulgação dos projetos aprovados 23/07/2021 

Contratação de projetos 26/07/2021 31/08/2021 

Realização do 1º aporte para empresas aderentes a Categoria A 26/07/2021 07/09/2021 

Início da execução dos projetos contratados 26/07/2021 - 07/09/2021 ** 

Ciclo 03 

Submissão do Canvas e documentos obrigatórios (via site do edital) 05/05/2021 25/08/2021 

Análise das ideias submetidas 26/08/2021 07/09/2021 

Divulgação das ideias aprovadas 08/09/2021 

Desenvolvimento do plano de trabalho 09/09/2021 08/10/2021* 

Submissão dos planos de trabalho das ideias aprovadas 04/10/2021 08/10/2021* 

Avaliação dos planos de trabalho 11/10/2021 21/10/2021 

Divulgação dos projetos aprovados 22/10/2021 

Contratação de projetos 25/10/2021 30/11/2021 

Realização do 1º aporte para empresas aderentes a Categoria A 25/10/2021 07/12/2021 

Início da execução dos projetos contratados 25/10/2021 – 07/12/2021** 

 

Observação: A execução do cronograma está condicionada à disponibilidade de recurso financeiro do edital.  

* Apenas serão avaliados os planos de trabalho recebidos até às 17h00min, considerada a data fim. 

** O início da execução técnica dos projetos contratados seguirá as seguintes regras: (a) para empresas 

aderentes a Categoria A o início será a partir da data de realização do 1º aporte pela Empresa Proponente; 

(b) para empresas aderentes a Categoria B o início será a partir da data de assinatura do termo de 

cooperação pela EP e pelo Proponente Executor. 
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Onde se lê,  

13.2 DESISTÊNCIA DO PROJETO 

 

• A desistência da participação da EP no Edital pode ocorrer no período de contratação, antes da assinatura do 
contrato. A EP deve informar, por meio de um ofício, ao Executor que não deseja dar continuidade ao projeto. 

 

Leia-se,  

13.2 DESISTÊNCIA DO PROJETO 

 

• A desistência da participação da EP no Edital pode ocorrer no período de contratação, antes da assinatura do 
contrato. A EP deve formalizar ao Executor que não deseja dar continuidade ao projeto. 

• Não realizar o aporte ou assinar o termo de cooperação, conforme cronograma do edital, será considerada 
desistência por parte da EP. 

 

 

Porto Alegre, 23 de Junho de 2021. 

Comitê Diretivo 


