
ESTRUTURAÇÃO DO 
SISTEMA NACIONAL DE 
LABORATÓRIOS DE 
TECNOLOGIA ASSISTIVA
MCTI/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL TECNOLOGIA ASSISTIVA
(SISASSISTIVA MCTI)



OBJETIVO
Selecionar propostas para a concessão de apoio financeiro para o desenvolvimento
científico, tecnológico, de inovações e empreendedor na área de tecnologia assistiva e
estruturar o Sistema Nacional de Laboratórios de Tecnologia Assistiva (SisAssistiva-
MCTI).

O SisAssistiva-MCTI será constituído por um conjunto de laboratórios e de redes de
laboratórios, de caráter multiusuário, de acesso aberto a usuários públicos e privados,
direcionados à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico, à formação de capital
humano, à prestação de serviços tecnológicos, ao empreendedorismo e à inovação em
tecnologia assistiva.

Plano Nacional de Tecnologia Assistiva (PNTA), na Lei nº 10.973/04, no Decreto nº 10.645/21, e nos normativos que regem o
Sistema Nacional de Laboratórios de Tecnologia Assistiva (SisAssistiva-MCTI)



modalidades

2: LABORATÓRIO INTEGRADOR 
Selecionará apenas um laboratório ou uma rede 

de laboratórios, composta por, no mínimo, 
quatro laboratórios, da mesma instituição, para 

atuar como o Laboratório Integrador do 
SisAssistiva-MCTI com a função de contribuir 

para a articulação, a gestão e a inteligência 
estratégica do Sistema.

1: Laboratórios Gerais
Selecionará laboratórios ou redes de 

laboratórios, composta por, no mínimo, 
quatro laboratórios, da mesma instituição ou 

não que deverão apresentar propostas de 
projetos, programas ou ações aderentes aos 

objetivos do Sistema.

Integrarão o SisAssistiva-MCTI os laboratórios e as redes de laboratórios nas seguintes modalidades: 



Linhas temáticas – Modalidade 1

Soluções que auxiliem para 
melhoria da autonomia cotidiana e 
laboral da pessoa com deficiência, 
idosa ou com mobilidade reduzida;

Órteses, próteses e meios 
auxiliares de locomoção;

Auxílios para melhoria nas habilidades 
visual, auditiva, surdocegueira e 

comunicação alternativa/aumentativa;

Auxílios para o desenvolvimento 
intelectual, cognitivo, socioemocional e 

socioeconômico para pessoas com 
deficiência intelectual, mental, autismo e 

múltipla;
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Linhas temáticas – Modalidade 1

Prevenção e mitigação de 
impedimentos provenientes de 

doenças raras;

Habilitação, reabilitação, convivência, 
cuidado, moradia, transporte, esporte 

paralímpico e tecnologias para 
inclusão digital;

Prevenção de deficiências por causas 
evitáveis, de acordo com o Art. 19 da Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência; e

Acessibilidade, preferencialmente 
incluindo o conceito de desenho 

universal e acessibilidade 
comunicacional.
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Linhas temáticas – Modalidade 2

Esta modalidade selecionará apenas um laboratório ou uma rede de laboratórios, 
composta por, no mínimo, quatro laboratórios, da mesma instituição, para atuar 
como o Laboratório Integrador do SisAssistiva-MCTI com a função de contribuir 

para a articulação, a gestão e a inteligência estratégica do Sistema.
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subprojetos
Em ambas as modalidades 

não serão permitidos 
subprojetos.



36 meses
É O PRAZO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO, 

RESSALVADAS AS PRORROGAÇÕES AUTORIZADAS 
PELA CONCEDENTE.

VIGÊNCIA DO PROJETO



Em cada modalidade, o valor total solicitado em cada proposta deverá 

ser de no mínimo R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e no máximo de 

R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

4.000.000
RECURSOS FINANCEIROS



laboratório

ict
01 como Executora Principal e as 
demais como coexecutoras.

Estrutura da proposta

Cada laboratório poderá constar como 
executor ou coexecutor em mais de 
uma proposta institucional em ambas 
as modalidades.

fundação
Instituição Interveniente sendo 
entidade privada sem fins lucrativos, 
que participa do projeto assumindo 
obrigações em nome próprio.



— pontos importantes

“As executoras públicas federais deverão, 
preferencialmente, apresentar proposta em 

parceria com instituição de apoio que, neste caso, 
atuará obrigatoriamente como proponente, 

enquanto a ICT figurará apenas como executora.”

As propostas apresentadas por ICT federal ou 
instituição privada sem fins lucrativos são isentas

de contrapartida, nos termos da LDO 2022.



CRONOGRAMA DA SELEÇÃO PÚBLICA

14/10/2022
Divulgação do Resultado 

Final da Habilitação e 
qualificação

09/09/2022
Data final para 

recebimento do FAP no 
sistema da Finep

28/10/2022
Divulgação do Resultado 
Preliminar da Avaliação 

de Mérito

23/09/2022
Divulgação do Resultado 
Preliminar da Habilitação 

e qualificação

18/11/2022
Divulgação do Resultado 

Final da Avaliação de 
Mérito
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Vamos juntos?

Please keep this slide for attribution

> UFES/PRPPG

Valdemar Lacerda - (27) 99226-7166 

valdemar.lacerda@ufes.br

Marcos Moraes (27) 98167-8200 

marcos.w.moraes@ufes.br

> Ponto Focal - FEST

Sabrina Felix - (27) 99634-8553/ 3145-4521 

sabrina.felix797@fest.org.br
Leia o edital!
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