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CHAMADA CNPq/TWAS nº 07/2015 

PROCESSO DE INSCRIÇÕES 2015 DO PROGRAMA DE BOLSAS CNPq / TWAS 
 

 INSCRIÇÕES: até 24 de agosto de 2015; 

 OBJETIVO: selecionar jovens pesquisadores provenientes de países em desenvolvimento (à 

exceção do Brasil), para realizar parte de sua formação no Brasil, em nível de Doutorado 

Pleno, Doutorado Sanduíche ou Pós-Doutorado. Estudantes e cientistas brasileiros não são 

elegíveis para esta Chamada, mas podem se inscrever para concorrer em outros programas 

de bolsas da TWAS. 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas;jsessionid=7BA7A659BC7AC01E6CEA41404300A40A?p_p_id=resultadosportlet_W

AR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mo

de=view&p_p_col_id=column-

4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=ch

amadas&idDivulgacao=6042 
 

CHAMADA CNPq/ANVISA Nº 12/2015 
MONOGRAFIAS DA FARMACOPEIA BRASILEIRA 

 

 INSCRIÇÕES: até 13 de agosto de 2015;  

 OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País;   

 VALOR GLOBAL: estimado de R$ 784.000,00 (setecentos e oitenta e quatro mil reais);  

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas;jsessionid=0351E9E54B898E4664968658AAE10EDE?p_p_id=resultadosportlet_WA

R_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&id

Divulgacao=6022 
 

CHAMADA CNPq nº 05/2015 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO 2015 DO PROGRAMA DE ESTUDANTES-CONVÊNIO DE PÓS-

GRADUAÇÃO - PEC-PG 
 

 INSCRIÇÕES: até 27 de julho de 2015;  

 OBJETIVO: a concessão de bolsa para cidadãos oriundos de países com os quais o Brasil 

mantém acordo de Cooperação Educacional, Cultural ou de Ciência e Tecnologia, para 

realização de estudos de pós-graduação, em nível de Mestrado, em Instituições de Ensino 

Superior – IES brasileiras (públicas e privadas), de modo a fornecer a capacitação necessária 

para que o estudante-convênio possa contribuir para o desenvolvimento do seu país; 
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http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=7BA7A659BC7AC01E6CEA41404300A40A?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=6042
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=7BA7A659BC7AC01E6CEA41404300A40A?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=6042
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=7BA7A659BC7AC01E6CEA41404300A40A?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=6042
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=7BA7A659BC7AC01E6CEA41404300A40A?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=6042
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=7BA7A659BC7AC01E6CEA41404300A40A?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=6042
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=7BA7A659BC7AC01E6CEA41404300A40A?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=6042
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=0351E9E54B898E4664968658AAE10EDE?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6022
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=0351E9E54B898E4664968658AAE10EDE?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6022
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=0351E9E54B898E4664968658AAE10EDE?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6022
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=0351E9E54B898E4664968658AAE10EDE?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6022
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 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=a

bertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6002 
 

CHAMADA MCTI/CNPq Nº 09/2015 

AUXÍLIO PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS E/OU DE INOVAÇÃO – ARC 

 

 INSCRIÇÕES: até 17 de setembro de 2015;  

 OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a eventos NACIONAIS ou MUNDIAIS 

tais como congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclos de conferências e outros 

eventos similares, realizados no Brasil e relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação;  

 PÚBLICO ALVO: ser brasileiro ou estar em situação regular no País; ser obrigatoriamente o 

coordenador da proposta e participar formalmente da comissão organizadora do evento. A 

participação na comissão organizadora deve estar claramente informada no Currículo Lattes 

do proponente ou na proposta detalhada;  

 VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=a

bertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=5903 

 
DOUTORADO PLENO NO EXTERIOR PARA EMPRESAS FRANCESAS 

CIFRE/ANRT/CNPq 
 

 INSCRIÇÕES: fluxo contínuo; 

 OBJETIVO: formar doutores no exterior em instituições francesas de reconhecido nível de 

excelência, em áreas do conhecimento consideradas de vanguarda científico-tecnológica; 

 PÚBLICO ALVO: ser brasileiro nato ou naturalizado; de desempenho e potencial acadêmico  

comprovados e ter obtido seu diploma de Mestrado há menos de três anos da data de 

submissão de sua candidatura;  é vedada a concessão de bolsa de doutorado pleno no 

exterior a candidato que seja aluno regular de curso de doutorado no Brasil ou que já possua 

o título de doutor; possuir comprovante de idioma das Alianças Francesas, com o resultado 

mínimo desejado A2, ou documentação comprobatória de que já morou ou estudou na 

França, ou a comprovação de apresentação de trabalho em francês no exterior; 

 AREAS DE PESQUISAS: engenharias e demais áreas tecnológicas; ciências exatas e da terra; 

biologia, ciências biomédicas e da saúde; computação e tecnologias da informação; 

tecnologia aeroespacial; fármacos; produção agrícola sustentável; entre outras; 

 RECURSOS: Auxílio deslocamento para aquisição de passagens; Bolsa de estudos (a ser paga 

pela ANRT); Auxílio instalação; e Auxílio para aquisição de seguro saúde; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://educ-br.fr/programa-csf/doutorado-pleno/#editais 
 

PRÊMIO DE FOTOGRAFIA - CIÊNCIA E ARTE PROMOVIDO PELO CONSELHO NACIONAL DE 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CNPQ) 

 INSCRIÇÕES: até 31 de agosto de 2015; 

 OBJETIVO: fomentar a produção de imagens com a temática de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, contribuir com a divulgação e a popularização da ciência e tecnologia e ampliar o 

banco de imagens do CNPq; 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6002
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6002
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6002
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=5903
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=5903
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=5903
http://educ-br.fr/programa-csf/doutorado-pleno/#editais
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 PREMIAÇÃO: R$ 8 mil, para o 1º lugar; R$ 5 mil, para o 2º lugar; e R$ 2 mil, para o 3º lugar;   

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.premiofotografia.cnpq.br/ 
 

AUXÍLIO PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS - AVG 
 

 INSCRIÇÕES: 90 dias antes do início da atividade ou evento; 

 OBJETIVO: apoiar a participação de pesquisador, com desempenho destacado em sua área 

de atuação, em eventos científicos no exterior, tais como:  congressos e similares; 

intercâmbio científico ou tecnológico; ou visitas de curta duração, para aquisição de 

conhecimentos específicos e necessários ao desenvolvimento da pesquisa científica ou 

tecnológica e/ou de inovação; 

 PÚBLICO ALVO:  ter título de doutor ou de livre docência; ter currículo cadastrado na 

Plataforma Lattes; ter domínio do idioma do evento, visita ou intercâmbio; apresentar, no 

momento do envio da proposta, carta convite ou de aceitação da organização do evento, 

para os casos de visitas, intercâmbios ou participação em congressos e similares na qualidade 

de palestrante, coordenador de sessão ou outras atividades afins; entres outros requisitos; 

 VALORES: passagem aérea internacional; diárias no exterior, conforme valores estabelecidos 

em Resolução Normativa específica;  

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/auxilios2 

      http://www.cnpq.br/documents/10157/922d46e3-c4a6-43e4-9626-5a04429bb2b3 

 

AUXÍLIO PESQUISADOR VISITANTE – APV 
 

 INSCRIÇÕES: 90 dias antes do início da atividade ou evento; 

 OBJETIVO: possibilitar a pesquisador brasileiro ou estrangeiro, de reconhecida competência, 

a colaboração com grupos de pesquisa nacionais para o desenvolvimento de projetos/planos 

de trabalho de natureza científica, tecnológica e/ou de inovação; 

 PÚBLICO ALVO:  ser pesquisador de comprovada qualificação e experiência; ter currículo 

cadastrado na Plataforma Lattes; ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto; 

possuir o título de doutor; entre outros requisitos; 

 VALORES: passagens nacionais ou internacionais; diárias no País, conforme valor 

estabelecido na Tabela de Valores de Diárias para Auxílios Individuais e Bolsas de Curta 

Duração; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/auxilios2 

http://www.cnpq.br/documents/10157/128ba920-77a7-4748-97f5-6cab3a4c6d40 
 

 

 

EDITAL Nº 10/2015/CAPES/PAAP 

PRÊMIO EMERALD/CAPES 2015 DE PESQUISA NAS ÁREAS DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 
 

 INSCRIÇÕES: até 30 de agosto de 2015;  

 OBJETIVO: incentivar a realização de projetos de pesquisa nas áreas de Ciência da Informação 

e Ciência da Administração e Gestão que conciliem a disseminação do conhecimento com o 

desenvolvimento social aplicado à realidade brasileira;  

CAPES 

http://www.premiofotografia.cnpq.br/
http://www.cnpq.br/web/guest/auxilios2
http://www.cnpq.br/documents/10157/922d46e3-c4a6-43e4-9626-5a04429bb2b3
http://www.cnpq.br/web/guest/auxilios2
http://www.cnpq.br/documents/10157/128ba920-77a7-4748-97f5-6cab3a4c6d40
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 CATEGORIAS E PREMIAÇÃO: 1. Ciência da Informação – O equivalente em reais a U$ 3.000 

(três mil dólares americanos); 2. Administração e Gestão – O equivalente em reais a U$ 3.000 

(três mil dólares americanos); 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/7500-

premio-seleciona-pesquisa-nas-areas-de-ciencia-da-informacao-e-administracao-e-gestao 

 

EDITAL CAPES/HUMBOLDT Nº 057/2014 

PROGRAMA BOLSAS PARA PESQUISA CAPES/HUMBOLDT 

 

 INSCRIÇÕES: até 31 de julho de 2015 (7ª chamada)  

 OBJETIVO: conceder bolsas para pesquisadores altamente qualificados, que possuam 

vínculo, empregatício ou não, em Instituições de Ensino ou Pesquisa do Brasil em todas as 

áreas do conhecimento. A parceria visa à internacionalização de forma mais consistente, o 

aprimoramento da produção e qualificação científicas e o desenvolvimento de métodos e 

teorias em conjunto com pesquisadores, de reconhecido mérito científico, alemães ou 

estrangeiros residentes na Alemanha; 

 MODALIDADE DE BOLSAS: 1. Pós-doutorado: para pesquisador altamente qualificado e em 

início da carreira acadêmica, que tenha completado seu doutorado há menos de quatro anos; 

2. Pesquisador experiente: para acadêmico altamente qualificado com um perfil de pesquisa 

definido, que tenha completado seu doutorado há menos de doze anos; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/cooperacao-

internacional/alemanha/humboldt 
 

EDITAL PBE-DPM Nº 62/2014 

PROGRAMA DE BOLSA ESPECIAL PARA DOUTORADO EM PESQUISA MÉDICA PBE-DPM II 

 

 INSCRIÇÕES: 2ª chamada até 06 de agosto de 2015 e 3ª chamada até 05 de agosto de 2016;  

 OBJETIVO: Apoiar a formação de recursos humanos em pesquisa médica, com a finalidade 

de estimular a produção acadêmica e a formação de pesquisadores, em nível de doutorado, 

por meio de financiamento específico, consolidando e ampliando o pensamento crítico 

estratégico para o desenvolvimento científico do País;  

 VALOR GLOBAL: até R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais);  

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/pbe-dpm 
 

EDITAL DRI/CGCI Nº 58/2010  
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO CIENTÍFICO DE CURTA DURAÇÃO – DAAD 

 

 INSCRIÇÕES: fluxo contínuo, antecedência mínima de 90 dias; 

 OBJETIVO: fomentar pesquisas para estreitar contatos e vínculos entre cientistas alemães e 

brasileiros; facilitar o acesso a bibliotecas e laboratórios especializados; contribuir para uma 

cooperação institucional entre grupos de pesquisa alemães e brasileiros, como também, 

auxílio para cientistas brasileiros interessados em realizar uma estadia de pesquisa em 

universidades ou institutos de pesquisa alemães durante o período de um a três meses; 

 PÚBLICO ALVO: doutorando com publicações a nível internacional, convite do colega 

anfitrião; 

 BENEFÍCIOS: passagem aérea (paga pela agencia do país de origem), ajuda de custo mensal 

no valor de 1990 euros; 

http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/7500-premio-seleciona-pesquisa-nas-areas-de-ciencia-da-informacao-e-administracao-e-gestao
http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/7500-premio-seleciona-pesquisa-nas-areas-de-ciencia-da-informacao-e-administracao-e-gestao
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/humboldt
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/humboldt
http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/pbe-dpm
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 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/cooperacao-

internacional/alemanha/missoes-de-curta-duracao 

 

EDITAL Nº 01/2007 
CHAMADA PÚBLICA MEC/MDIC/MCT 

 

 INSCRIÇÕES: fluxo contínuo; 

 OBJETIVO: Incentivar a pesquisa, o desenvolvimento de processos e produtos inovadores no 

País por meio da associação entre instituições científicas e tecnológicas (ICTs) e empresas. 

Além disso, dinamizar a obtenção de direitos de propriedade industrial e intelectual pelas 

ICTs e pelas empresas nacionais, mediante concessão de incentivos fiscais a projetos de 

pesquisa científica e de inovação tecnológica; 

 TEMAS: Serão priorizadas propostas em consonância com as ações da política industrial, 

tecnológica e de comércio exterior – PITCE indicadas a seguir. 

1. ações horizontais: incremento da cooperação entre as ICT e as empresas, aumento 

da competitividade pela inovação, adensamento tecnológico e dinamização das 

cadeias produtivas, redução do custo das atividades de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico e atendimento à relevância regional; 

2. opções estratégicas: semicondutores e software, fármacos e medicamentos e bens 

de capital; 

3. atividades portadoras de futuro: biotecnologia, nanotecnologia, biomassa e energias 

alternativas. 

 PROPONENTES: poderão apresentar propostas de projetos somente as instituições 

caracterizadas como ICTs, conforme descrito no Artigo 2º da Lei nº 10.973, de 02 de 

dezembro de 2004 (Lei da Inovação Tecnológica). As propostas poderão ser apresentadas de 

maneira individual ou coletiva. As propostas coletivas poderão prever a participação de duas 

ou mais ICTs ou de ICTs com uma ou mais pessoas jurídicas financiadoras. Não existe limite 

financeiro para os projetos, assim como não existem restrições quanto aos itens a serem 

financiados (custeio e capital); 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/component/content/article/48-bolsas-

s/programas-especiais/2352-chamada-publica-mecmdicmct 

 

EDITAL PVE Nº 65/2014 

PROGRAMA PROFESSOR VISITANTE DO EXTERIOR 
 

 INSCRIÇÕES: fluxo contínuo, conforme cronograma indicado abaixo. 

Início das Atividades Inscrição Resultado 

Janeiro-Fevereiro-Março - 
Abril 

De 15 de Abril a 01 de 
Junho do ano anterior 

A partir de 1º de Outubro 
do ano anterior 

Maio-Junho-Julho-Agosto De 15 de Agosto a 01 de 
Outubro do ano anterior 

A partir de 1º de 
Fevereiro do mesmo ano 

Setembro-Outubro-
Novembro-Dezembro 

De 01 de Dezembro do 
ano anterior a 01 de 

Fevereiro do mesmo ano 
A partir de 1º de Junho do 

mesmo ano 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/missoes-de-curta-duracao
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/missoes-de-curta-duracao
http://www.capes.gov.br/component/content/article/48-bolsas-s/programas-especiais/2352-chamada-publica-mecmdicmct
http://www.capes.gov.br/component/content/article/48-bolsas-s/programas-especiais/2352-chamada-publica-mecmdicmct
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 OBJETIVO: selecionar candidaturas com vistas a incentivar a realização de visitas de curta, 

média e longa duração a Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras e a Institutos ou 

Centros de Pesquisa e Desenvolvimento públicos brasileiros, por professores e por 

pesquisadores atuantes no exterior, em todas as áreas do conhecimento, cuja formação e 

experiência profissional representem uma contribuição inovadora para cursos de doutorado 

brasileiros; 

 PROPONENTES: instituições que possuem cursos de doutorado recomendados e 

reconhecidos pela CAPES, com nota igual ou superior a 3; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/cooperacao-

internacional/multinacional/pve 
 

EDITAL EAE Nº 004/2015 
ESCOLA DE ALTOS ESTUDOS  

 

 INSCRIÇÕES: fluxo contínuo, conforme cronograma indicado a seguir. 

Chamadas Inscrição Resultado Início das Atividades 

1ª chamada 
De 1º de janeiro a 
30 de abril do ano 

A partir de 30 de 
julho do ano 

Outubro-novembro-
dezembro do ano 

2ª chamada 
De 1º de maio a 

31 de julho do ano 
do ano 

A partir de 30 de 
setembro do ano 

Janeiro-fevereiro-
março do ano 

seguinte 

3ª chamada 
De 1º de agosto a 
30 de setembro 

do ano 

A partir de 30 de 
novembro do ano 

Abril-maio-junho do 
ano seguinte 

4ª chamada 
De 1º de outubro 
a 31 de dezembro 

do ano 

A partir de 28 de 
fevereiro do ano 

seguinte 

Julho-agosto-
setembro do ano 

seguinte 

 OBJETIVO: apoiar os Programas de Pós-Graduação de Instituições de Ensino Superior 

federais, estaduais, confessionais e comunitárias, por meio do fomento à cooperação 

acadêmica e do intercâmbio acadêmico internacional. Esse apoio se dará por meio da oferta 

de cursos monográficos intensivos de alto nível, ministrados por docentes e pesquisadores 

radicados no exterior de elevado conceito internacional; 

 RECURSOS: até R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por proposta, a serem executados 

conforme a disponibilidade orçamentária e financeira anual; 

 PROPONENTES: Programas de Pós-Graduação stricto sensu, avaliados e reconhecidos pela 

CAPES; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/cooperacao-

internacional/multinacional/escola-de-altos-estudos 
 

EDITAL DRI/CGCI Nº 026/2008 
PROGRAMA GERAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

 

 INSCRIÇÕES: fluxo continuo; 

 OBJETIVO: fomentar o intercâmbio entre instituições de ensino e pesquisa brasileiras e 

estrangeiras, situadas em países com os quais o Brasil possui acordos internacionais; 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pve
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pve
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/escola-de-altos-estudos
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/escola-de-altos-estudos
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 PÚBLICO ALVO: docentes, pesquisadores e estudantes de pós-graduação entre IES brasileiras 

e estrangeiras que esteja vinculada a um ou mais programas de pós-graduação avaliados pela 

CAPES; 

 VALORES: missões de trabalho – diárias no valor de U$ 140,00 ou €140,00; bolsas no valor de 

até U$3.000,00 e €3 000,00 e passagens aéreas internacionais de ida e volta; missões de 

estudo - seguro saúde e auxílio instalação; bolsas de estudo no exterior e passagens aéreas 

internacionais de ida e volta; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: 

 http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-geral-de-

cooperacao-internacional 
 

PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE) 
 

 INSCRIÇÕES: fluxo contínuo;  

 OBJETIVO: apoiar a formação de recursos humanos de alto nível por meio da concessão de 

cotas de bolsas de doutorado sanduíche às Institutos de Ensino superior (IES) que possuam 

curso de doutorado reconhecido pelo sistema federal;  

 PÚBLICO ALVO: alunos regularmente matriculados nos cursos de doutorado das IES 

participantes; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-

de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse 
 

EDITAL PAEP Nº 04/2012 
PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS NO PAÍS 

 

 INSCRIÇÕES: fluxo contínuo – com antecedência de 90 dias;  

 OBJETIVO: fomentar a realização de eventos científicos, tecnológicos e culturais de curta 

duração, de abrangência local, estadual, regional, nacional e/ou internacional, promovidos 

por associações ou sociedades científicas; associações de programas de pós-graduação e de 

pesquisa; programas de pós-graduação e programas de graduação em licenciaturas; 

secretarias de educação municipais e estaduais e associação de professores; para a formação 

de professores para a educação básica;  

 PÚBLICO ALVO: ter título de doutor ou qualificação equivalente e ser Presidente da Comissão 

Organizadora do evento; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos/paep 

 

 

 
EDITAL Nº 07/2015 

SOLICITAÇÃO DE BOLSAS DOUTORADO FORA DO ESTADO 
 

 INSCRIÇÕES: fluxo contínuo, obedecendo as datas de 17 de julho a 16 de setembro (para 1ª 

entrada) e de 15 de janeiro a 14 de março (para 2ª entrada);  

 OBJETIVO: formar recursos humanos qualificados, com vínculo formal permanente em 

instituições de educação superior e pesquisa, públicos ou privados sem fins lucrativos, órgãos 

públicos e empresas públicas, sediadas no Estado do Ceará; 

FUNCAP 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-geral-de-cooperacao-internacional
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-geral-de-cooperacao-internacional
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse
http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos/paep
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 REQUESITOS: O orientador de doutorado na instituição de destino deve ser membro ativo do 

corpo docente permanente do Programa de Pós-graduação de destino, ter experiência 

comprovada em formação de recursos humanos na pós-graduação e ter reconhecida 

competência profissional; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/234.pdf 

 
EDITAL Nº 06/2015 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FUNCAP/FAPS/INRIA/INS2I-CNRS 
 

 INSCRIÇÕES: até 30 de setembro de 2015;  

 OBJETIVO: apoiar, de forma complementar, o desenvolvimento de projetos conjuntos de 

pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação, de grande impacto, por meio do 

financiamento a atividades de cooperação entre pesquisadores vinculados a instituições 

sediadas no Estado do Ceará e pesquisadores dos estados que aderiram à essa chamada, com      

pesquisadores do INRIA ou do INS2i-CNRS no âmbito dos acordos de cooperação firmados 

entre o INRIA e a Funcap, e entre o CNRS e a Funcap, respectivamente; 

 PROPONENTES: Poderão apresentar propostas pesquisadores que tenham vínculo 

empregatício/funcional com instituições de ensino superior (IES), centros e institutos de 

pesquisa e desenvolvimento públicos e privados, constituídos sob as leis brasileiras, e que 

tenham sua sede e administração no estado do Ceará, todos sem fins lucrativos, doravante 

denominados “instituição executora local”; 

 RECURSOS: O valor global máximo a ser despendido pela Funcap nas propostas aprovadas 

está estimado em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), a serem liberados em até 

duas parcelas, de acordo com a sua disponibilidade orçamentária e financeira; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/233.pdf 
 

BOLSAS DE PESQUISADOR VISITANTE 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08/2009 

 

 INSCRIÇÕES: fluxo contínuo, de acordo com o disposto no cronograma mostrado a seguir. 

ETAPAS 

CRONOGRAMA 1 

Para início de vigência da bolsa a 
partir de 01 de setembro (*) 

CRONOGRAMA 2 

Para início de vigência da bolsa a 
partir de 01 de abril (*) 

Submissão Até 15 de julho (*) Até 15 de dezembro (*) 

Entrega da 
documentação 
complementar 

Até 05 (cinco) dias úteis após a 
submissão (*) 

Até 05 (cinco) dias úteis após a 
submissão (*) 

Resultado A partir de 15 de agosto (*) A partir de 15 de agosto (*) 

(*) Caso a data indicada não seja útil, assume-se o primeiro dia útil após a mesma. 

 OBJETIVO: possibilitar a estada nas instituições de pesquisa do Estado de pesquisadores com 

comprovada experiência e elevada competência no desenvolvimento de atividades de 

pesquisa científica e tecnológica e inovação, como forma de promover o intercâmbio 

científico e tecnológico com pesquisadores atuando em instituições fora do Estado; 

http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/234.pdf
http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/233.pdf
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 PÚBLICO ALVO: ser detentor do título de doutor; possuir experiência profissional relevante e 

ter produção científica e/ou tecnológica compatível com a área de conhecimento do projeto 

de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico proposto; ser indicado por instituição de 

ensino superior, instituição de pesquisa ou por empresa pública ou privada do estado do 

Ceará; se estrangeiro, estar em situação regular no país e aqui permanecer durante a vigência 

da bolsa; 

 BENEFICIOS: será concedida bolsa mensal, durante o período de vigência aprovado, cujo 

valor será definido pela Diretoria Executiva da FUNCAP; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/45145-funcap-

recebera-novas-solicitacoes-para-bolsas-de-pesquisador-visitante 

 

 

 
EDITAL Nº 017/2015 - PROGRAMA DE BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACADÊMICA CAPES/FAPESB 

 

 INSCRIÇÕES: preenchimento do formulário online até 31 de julho de 2015 e postagem das 

propostas até 03 de agosto de 2015; 

 OBJETIVO: fortalecimento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu do Estado da 

Bahia, mediante a concessão de bolsas de Pós-Doutorado no país, de modo a promover a 

qualificação docente de doutores vinculados aos referidos Programas, através da realização 

do pós-doutoramento em instituição de ensino superior, pesquisa e/ou inovação, pública ou 

particular sem fins lucrativos, localizada em outro estado do país; 

 PÚBLICO ALVO: pesquisadores doutores, doravante denominados proponentes, que estejam 

cadastrados como docentes permanentes em um Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

vinculado a uma instituição de ensino superior, pesquisa e/ou inovação, pública ou particular 

sem fins lucrativos, localizada no estado da Bahia; 

 VALOR DA BOLSA: R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), a ser concedido pela FAPESB ou pela 

CAPES, pago diretamente ao bolsista beneficiado; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=19362 

 

EDITAL 016/2015 
CONCURSO IDEIAS INOVADORAS – 2015 

 

 INSCRIÇÕES: preenchimento do formulário online até 20 de agosto de 2015 e postagem das 

propostas até 21 de agosto de 2015; 

 OBJETIVOS: disseminar a cultura do empreendedorismo no Estado; incentivar o 

desenvolvimento de ideias inovadoras; promover a participação da comunidade estudantil e 

acadêmica, pesquisadores, graduados e inventores em ações de empreendedorismo e 

inovação; reconhecer, premiar e divulgar as ideias inovadora; 

 CATEGORIAS: 1. Estudantes de ensino Médio ou ensino profissional técnico de nível médio; 

2. Graduandos; 3. Pós-graduandos lato sensu e stricto sensu; 4. Pesquisadores; 5. Graduados 

independentes; 6. Inventores independentes; 7. Inventores da economia criativa; 8. 

Inovações educacionais; 

 PREMIAÇÃO: R$ 15.000,00 – 1º lugar; R$ 10.000,00 – 2º Lugar; R$ 5.000,00 – 3º Lugar; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=19379 

 

FAPESB 

http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/45145-funcap-recebera-novas-solicitacoes-para-bolsas-de-pesquisador-visitante
http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/45145-funcap-recebera-novas-solicitacoes-para-bolsas-de-pesquisador-visitante
http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=19362
http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=19379
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EDITAL 015/2015 
APOIO A PROJETO DE PESQUISA PARA ATRAÇÃO DE PESQUISADOR VISITANTE ESTRANGEIRO 

(PVE) 
 

 INSCRIÇÕES: preenchimento do formulário online até 31 de julho de 2015 e postagem das 

propostas até 03 de agosto de 2015; 

 OBJETIVO: apoiar o desenvolvimento da pesquisa científica e/ou tecnológica no Estado, 

através da presença, nas instituições baianas, de pesquisadores estrangeiros renomados e 

com grande experiência acadêmica, científica, tecnológica e/ou cultural, vinculados a 

instituições de ensino superior e/ou de pesquisa, localizadas no exterior. Este Edital objetiva 

também o fortalecimento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, a formação de 

novos grupos de pesquisa e o incremento das ações de cooperação internacional na Bahia; 

 PÚBLICO ALVO: pesquisadores doutores, doravante denominados proponentes, que estejam 

cadastrados como docentes permanentes em um Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

vinculado a uma instituição de ensino superior, pesquisa e/ou inovação, pública ou 

particular, localizada no estado da Bahia; 

 RECURSOS: cada proposta poderá pleitear o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

em despesas correntes; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=19352 
 

 

 

 

 

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA – 02/2014 

EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS 
 

 INSCRIÇÕES: até 16 de outubro de 2015; 

 OBJETIVO: Selecionar propostas para apoio financeiro à aquisição de novos equipamentos 

multiusuários de médio e de grande porte, à manutenção dos equipamentos a serem 

adquiridos no projeto e a manutenção dos equipamentos já existentes na instituição, bem 

como às pequenas adaptações de instalação e adequações da infraestrutura física 

estritamente ligadas a estes equipamentos, visando à criação ou a expansão de unidades 

multiusuárias em qualquer área do conhecimento, e em todo território nacional, de forma a 

proporcionar condições para o crescimento e a consolidação da pesquisa científica e 

tecnológica das Instituições Públicas de Ensino Superior e/ou de Pesquisa; 

 PÚBLICO ALVO: Instituições que desenvolvem pesquisa científica e tecnológica;  

 RECURSOS FINANCEIROS: no âmbito desta Chamada Pública serão comprometidos recursos 

não reembolsáveis no valor de até R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) 

originários do FNDCT/CT-INFRA; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/584 
 

 

CHAMADA PÚBLICA CONJUNTA FINEP - TEKES PARA PROJETOS DE P,D&I INDUSTRIAL 
 

 

 INSCRIÇÕES: até 12 de outubro de 2015; 

FINEP 

http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=19352
http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/584
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 OBJETIVO: apoiar empresas brasileiras e finlandesas para desenvolver conjuntamente 

projetos para impulsionar o conteúdo inovador de seus produtos, visando o mercado 

mundial; 

 PROPONENTES: pelo menos uma empresa brasileira e uma empresa finlandesa, sendo que o 

projeto pode envolver mais de uma companhia de cada lado. Universidades e instituições de 

pesquisa de ambos os países são elegíveis apenas para participar como coexecutoras; 

 ÁREAS TEMÁTICAS: utilização abrangente de resíduos, conservação de energia e eficiência 

energética (incluindo economia de energia industrial, construção verde, energia renovável 

etc.); soluções em bioeconomia; bioenergia para a indústria; indústria naval; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/586 

 

 

 
EDITAL SENAI SESI DE INOVAÇÃO 

 

 INSCRIÇÕES: até 07 de dezembro de 2015;  

 OBJETIVO: promover o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços inovadores 

em empresas de todo porte do setor industrial, startups e empresas de base tecnológica. A 

iniciativa tem como objetivo aumentar a competitividade e a produtividade das empresas 

industriais por meio da inovação tecnológica e da promoção da qualidade de vida e 

segurança do trabalhador;  

 PÚBLICO ALVO: empresas industriais de todo porte, startups e empresas de base tecnológica 

que, em parceria com pelo menos uma Unidade Operacional do SENAI ou SESI, desejem 

desenvolver e implementar um projeto inovador que gere novos negócios, promova a 

melhoria na produtividade ou impacte positivamente na saúde, segurança e qualidade de 

vida dos seus trabalhadores;  

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canal/sesi-senai-

inovacao-home/ 

 

 

PRÊMIO SEBRAE MULHER DE NEGÓCIOS 

 INSCRIÇÕES: até 31 de julho de 2015; 

 OBJETIVO: selecionar e reconhecer as histórias de vida de mulheres de negócios, que 

transformaram seus sonhos em realidade e cujos relatos sirvam de exemplos e estímulo para 

outras mulheres desenvolverem seu comportamento empreendedor;  

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.mulherdenegocios.sebrae.com.br/site/regulamento 

 

 

PRÊMIO SANTANDER EMPREENDEDORISMO 2015 

 INSCRIÇÕES: até 17 de setembro de 2015;  

 OBJETIVO: apoiar e reconhecer a criação e o desenvolvimento de projetos de oportunidade 

empreendedora, elaborados e finalizados exclusivamente por estudantes do curso de 

SENAI/SESI 

SEBRAE 

SATANDER 

http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/586
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canal/sesi-senai-inovacao-home/
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canal/sesi-senai-inovacao-home/
http://www.mulherdenegocios.sebrae.com.br/site/regulamento
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 graduação ou de pós-graduação, com perfis e posturas empreendedoras, observados os 

termos e condições estabelecidos no regulamento;  

 PÚBLICO ALVO: a partir de 18 anos e sem limitação de idade, residentes no território 

nacional, que se cadastrarem na forma estabelecida neste Regulamento, individualmente ou 

em equipes, desde que estejam devidamente matriculadas no momento de sua inscrição, em 

cursos de graduação ou de pós-graduação em Instituições de Ensino Superior – IES 

reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: 

https://www.santanderuniversidades.com.br/premios/Paginas/default.aspx 
 

PRÊMIO SANTANDER CIÊNCIA E INOVAÇÃO 2015 
 

 INSCRIÇÕES: até 17 de setembro de 2015;  

 OBJETIVO: estimular a produção da pesquisa científica, de caráter inovador, da comunidade 

acadêmica, bem como reconhecer os esforços de pesquisadores brasileiros em prol de uma 

sociedade mais equilibrada e sustentável;  

 PÚBLICO ALVO: possuir título de Doutor obtido em IES reconhecida pelo MEC e Currículo 

Lattes atualizado; ser docente de Instituição de Ensino Superior (IES), reconhecida pelo MEC, 

e ser responsável pela execução do projeto de pesquisa inscrito;  

 MAIORES INFORMAÇÕES: 

https://www.santanderuniversidades.com.br/premios/Paginas/default.aspx 

 

PRÊMIO GUIA DO ESTUDANTE – DESTAQUES DO ANO 2015 
 

 INSCRIÇÕES: até 17 de setembro de 2015;  

 OBJETIVO: jogar luz sobre ações e trabalhos de excelência realizados pelas instituições de 

ensino superior (“IES”) do país, em 04 (quatro) diferentes temas ou áreas relacionadas ao 

mundo acadêmico;  

 PÚBLICO ALVO: todas as IES situadas no território nacional, desde que devidamente 

reconhecidas e/ou credenciadas pelo MEC – Ministério da Educação; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: 

https://www.santanderuniversidades.com.br/premios/Paginas/default.aspx 

 

 

EDITAL Nº 001/2014 PROGRAMA CETENE INOVA 
 

 INSCRIÇÕES: fluxo contínuo – com antecedência de 120 dias;  

 OBJETIVO: selecionar Projetos Tecnológicos de interesse de empresas públicas e privadas, 

associações sem fins lucrativos, centros de pesquisa e demais instituições brasileiras 

congêneres, cujas linhas de pesquisa e desenvolvimento sejam em áreas de competência do 

CETENE;  

 ÁREAS CONTEMPLADAS: Nanotecnologia, Microscopia Eletrônica, Biotecnologia e 

Microeletrônica; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.cetene.gov.br/noticia/?aviso-chamamento-pblico-

edital-n-0012014-1&nFlg=not#topo 

 

CETENE 

https://www.santanderuniversidades.com.br/premios/Paginas/default.aspx
https://www.santanderuniversidades.com.br/premios/Paginas/default.aspx
https://www.santanderuniversidades.com.br/premios/Paginas/default.aspx
https://www.cetene.gov.br/noticia/?aviso-chamamento-pblico-edital-n-0012014-1&nFlg=not#topo
https://www.cetene.gov.br/noticia/?aviso-chamamento-pblico-edital-n-0012014-1&nFlg=not#topo
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EDITAL DE APOIO À TRADUÇÃO E À PUBLICAÇÃO 2015-2017 (PORTUGUÊS E INGLÊS) DA 

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL 
 

 INSCRIÇÕES: 1ª chamada até 29 de julho 2015 e 2ª chamada até 13 de outubro 2015; 

 OBJETIVO: ampliar a divulgação da literatura e da produção intelectual brasileira, projetos de 

coletâneas de ensaios, contos e poemas poderão incluir textos inéditos no Brasil, mediante 

avaliação especial da Comissão Avaliadora do Programa; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.bn.br/edital/2015/edital-apoio-traducao-publicacao-

2015-2017-portugues-ingles 
 

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE AUTORES BRASILEIROS NO EXTERIOR 

 INSCRIÇÕES: até 03 de agosto de 2015; 

 OBJETIVO: difundir a cultura e a literatura brasileiras, por meio da concessão de recursos 

financeiros a editoras e instituições culturais estrangeiras, com a finalidade de apoiar 

parcialmente o custeio das despesas de transporte internacional e/ou interurbano 

relacionadas à participação de autores brasileiros em eventos literários no exterior; 

 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: podem participar deste edital as editoras estrangeiras que 

tenham publicado obras de autores brasileiros, ou já adquirido os direitos para a publicação, 

e desejam promover a participação desses autores em eventos literários internacionais. Os 

autores em questão deverão ter publicado no Brasil ao menos um livro nas áreas de literatura 

e humanidades, especialmente os seguintes gêneros: romance, conto, poesia, crônica, 

infantil, juvenil, história em quadrinhos, teatro, obra de referência, ensaio literário, ensaio 

social, ensaio de vulgarização científica; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.bn.br/edital/2015/international-exchange-program-

brazilian-authors 

 
PRÊMIO NACIONAL DE EMPREENDEDORISMO INOVADOR 

 INSCRIÇÕES: até 10 de agosto de 2015;  

 OBJETIVO: reconhecer e prestigiar projetos, incubadoras de empresas, parques tecnológicos 

e empresas graduadas e incubadas, que, por meio de suas ações, serviços e produtos, 

fortalecem o movimento do empreendedorismo inovador no país;  

 CATEGORIAS: Melhor incubadora de empresas orientada para a geração e uso intenso de 

tecnologias (PIT); Melhor incubadora de empresas orientada para o desenvolvimento local e 

setorial (DLS); Melhor parque científico e tecnológico (PCT); Melhor projeto de promoção da 

cultura do empreendedorismo inovador (CEI); Melhor empresa incubada (EI); Melhor 

empresa graduada (EG);  

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://anprotec.org.br/site/premio-nacional/ 

 

X PRÊMIO SEAE 2015 

 INSCRIÇÕES: até 08 de setembro de 2015;  

 OBJETIVO: estimular a pesquisa acerca dos temas subjacentes à defesa da concorrência e à 

regulação da atividade econômica e de difundir esses temas junto à comunidade acadêmica 

OUTROS 

http://www.bn.br/edital/2015/edital-apoio-traducao-publicacao-2015-2017-portugues-ingles
http://www.bn.br/edital/2015/edital-apoio-traducao-publicacao-2015-2017-portugues-ingles
http://www.bn.br/edital/2015/international-exchange-program-brazilian-authors
http://www.bn.br/edital/2015/international-exchange-program-brazilian-authors
http://anprotec.org.br/site/premio-nacional/
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 brasileira e à sociedade em geral, reconhecendo os trabalhos de qualidade técnica e de 

aplicabilidade na Administração Pública. Poderão concorrer trabalhos individuais ou 

coletivos, de candidatos de qualquer nacionalidade e formação acadêmica (graduação ou 

pós-graduação).  

 PÚBLICO ALVO: 1. Candidatos que tenham concluído a graduação ou a pós-graduação em 

cursos de nível superior reconhecidos pelo Ministério da Educação; 2. Candidatos que, por 

ocasião da inscrição da monografia, estiverem cursando o último ano da graduação em 

cursos de nível superior reconhecidos pelo Ministério da Educação;  

 TEMAS: 1. Defesa da Concorrência e 2. Regulação da Atividade Econômica; 

 PREMIAÇÃO: R$ 20.000,00 - 1º colocado em cada tema; R$ 10.000,00 - 2º colocado em cada 

tema; R$ 5.000,00 - 3º colocado em cada tema; Certificado de vencedor; Publicação da 

monografia; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/x-premio-

seae-2015 
 

XX PRÊMIO TESOURO NACIONAL 2015 
CONCURSO DE MONOGRAFIA EM FINANÇAS PÚBLICAS 

 
 INSCRIÇÕES: até 14 de setembro de 2015; 

 OBJETIVO: estimular a pesquisa na área de Finanças Públicas, reconhecendo os trabalhos de 

qualidade técnica e de aplicabilidade na Administração Pública; 

 PROPONENTES: poderão concorrer trabalhos individuais ou coletivos, de candidatos de 

qualquer nacionalidade e formação acadêmica (graduação ou pós-graduação); 

 TEMAS: 1. Política Fiscal, 2. Qualidade do Gasto, 3. Tópicos Especiais; 

 PREMIAÇÃO: R$ 20.000,00 - 1º colocado em cada tema; R$ 10.000,00 - 2º colocado em cada 

tema; R$ 5.000,00 - 3º colocado em cada tema; Certificado de vencedor; Publicação da 

monografia; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/pagina-

principal-xx-premio-tesouro-nacional-2015 
 

VIII PRÊMIO SOF DE MONOGRAFIAS - EDIÇÃO 2015 

 

 INSCRIÇÕES: até 9 de novembro de 2015; 

 OBJETIVO: estimular a pesquisa que tenha como objeto o orçamento público, seus 

problemas, desafios e perspectivas, reconhecendo trabalhos de qualidade e de aplicabilidade 

na Administração Pública. Instituído em 2007, as monografias devem discorrer sobre o tema 

“Orçamento Público” com especificação temática a cada edição; 

 PROPONENTES: Poderão concorrer trabalhos individuais ou coletivos, de candidatos de 

qualquer nacionalidade e formação acadêmica (graduação ou pós-graduação); 

 TEMAS: 1. Qualidade do Gasto Público; 2. Aperfeiçoamento do Orçamento Público; 

 PREMIAÇÃO: R$ 20.000,00 - 1º colocado em cada tema; R$ 10.000,00 - 2º colocado em cada 

tema; R$ 5.000,00 - 3º colocado em cada tema; Certificado de vencedor; Publicação da 

monografia; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/viii-premio-

sof-de-monografias-edicao-2015 

 

http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/x-premio-seae-2015
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/x-premio-seae-2015
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/pagina-principal-xx-premio-tesouro-nacional-2015
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/pagina-principal-xx-premio-tesouro-nacional-2015
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/viii-premio-sof-de-monografias-edicao-2015
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/viii-premio-sof-de-monografias-edicao-2015
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5º PRÊMIO CHICO RIBEIRO  
INFORMAÇÃO DE CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO 

 

 INSCRIÇÕES: até 02 de agosto de 2015; 

 OBJETIVO: estimular e fortalecer a pesquisa acerca do tema Informação de Custos e 

Qualidade do Gasto no Setor Público e de difundir esse tema junto à comunidade acadêmica 

brasileira e à sociedade em geral, reconhecendo os trabalhos de qualidade técnica e de 

aplicabilidade na Administração Pública; 

 PROPONENTES: Poderão concorrer trabalhos individuais e em grupo, de candidatos de 

qualquer nacionalidade, idade ou formação acadêmica; 

 CATEGORIAS: 1. Estudantes de Graduação, 2. Profissionais, 3. Relato de Experiências de 

Implantação e Uso da Informação de Custos; 

 TEMAS: 1. Informação de Custos no Setor Público para avaliar resultado e desempenho, 2. 

Experiências de Implantação de Custos (Casos práticos de aplicação), 3. Abordagem 

Tecnológica (TI), 4. Qualidade do Gasto no Setor Público, 5. Tópicos Conceituais e 

Contemporâneos de Contabilidade Aplicados ao Setor Público; 

 PREMIAÇÃO:  

I – Na Categoria Estudantes de Graduação: 

a) valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o 1º colocado; 

b) valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o 2º colocado; 

c) valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para o 3º colocado; 

d) certificado para os três primeiros colocados e eventual menção honrosa. 

II – Na Categoria Profissionais:  

a) valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o 1º colocado;  

b) valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o 2º colocado;  

c) valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o 3º colocado;  

d) certificado para os três primeiros colocados e eventual menção honrosa.  

III – na Categoria Relato de Experiências de Implantação e Uso da Informação de Custos:  

a) valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o 1º colocado;  

b) valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o 2º colocado;  

c) valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o 3º colocado;  

d) certificado para os três primeiros colocados e eventual menção honrosa. 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/5a-premio-

chico-ribeiro 
 

PRÊMIO A3P ABRE INSCRIÇÕES PARA SEXTA EDIÇÃO 

 

 INSCRIÇÕES: até 15 de outubro de 2015; 

 OBJETIVO: reconhecer o mérito das iniciativas de órgãos e entidades do setor público que 

contribuem para a sustentabilidade nas atividades públicas; 

 CATEGORIAS: 1. Gestão de Resíduos, 2. Uso Sustentável dos Recursos Naturais, 3. Inovação 

na Gestão Pública e 4. Destaque da Rede A3P; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.mma.gov.br/comunicacao/agencia-

informma?view=blog&id=958 

 

http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/5a-premio-chico-ribeiro
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/5a-premio-chico-ribeiro
http://www.mma.gov.br/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=958
http://www.mma.gov.br/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=958
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AUXÍLIO PARA ESTADIAS DE PESQUISA NA ALEMANHA PARA DOUTORANDAS E 

DOUTORANDOS BRASILEIROS 2013 
 

 INSCRIÇÕES: fluxo contínuo, antecedência de quatro meses; 

 OBJETIVO: viabilizar a permanência de estudantes de doutorado brasileiros em universidades 

alemãs, institutos de pesquisa, laboratórios ou bibliotecas para pesquisas específicas, 

relevantes ao desenvolvimento da tese de doutorado, sem a interrupção da vigência da bolsa 

no país da agência brasileira; 

 PÚBLICO ALVO: estudante com bolsa de doutorado no país de agência brasileira em 

modalidade que permita o afastamento para estudos no exterior, matrícula regular no curso 

de doutorado em uma universidade brasileira, recomendação do orientador brasileiro e 

aceitação do orientador alemão da instituição alemã; 

 BENEFÍCIOS: por parte da agência brasileira: manutenção da bolsa de doutorado no país, no 

mesmo valor e sem alteração do prazo máximo de duração da mesma; Por parte do DAAD: 

ajuda de custo de €1.525,00 depositada na Alemanha com a primeira mensalidade do auxílio; 

seguro-saúde; auxílio mensal de €350,00; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux

__lio_curta_dura____o_2013.pdf 

 

FUNDAÇÃO INTERAMERICANA (IAF) 
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

 

 INSCRIÇÕES: fluxo contínuo; 

 OBJETIVO: financiar os esforços de autoajuda de grupos de base (da América Latina e do 

Caribe) para melhorar as condições de vida dos desfavorecidos e excluídos, melhorar sua 

capacidade decisória e de autogestão e desenvolver parcerias com o setor público, empresas 

e sociedade civil; 

 PÚBLICO ALVO: grupos de base na América Latina e no Caribe e de organizações não 

governamentais; 

 VALORES: O valor financiado varia de 25 mil dólares (50 mil reais) a 400 mil dólares (até 800 

mil reais, aproximadamente); 

 MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.iaf.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=133 

 
SUBPROGRAMA PROJETOS DEMONSTRATIVOS – PDA 

CHAMADA PARA O COMPONENTE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA 
 

 INSCRIÇÕES: fluxo contínuo; 

 OBJETIVO: apoiar processos de geração de conhecimentos para a elaboração e 

aperfeiçoamento de políticas públicas, visando a ampliação da escala de impacto das 

experiências desenvolvidas em 111 projetos já realizados sobre a Mata Atlântica; 

 PÚBLICO ALVO:  organizações sem fins lucrativos da sociedade civil brasileira, com atuação 

na área de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, preferencialmente em parceria 

com instituições públicas, interessadas em realizar ações na área de domínio do bioma Mata 

Atlântica, conforme definido pelo Decreto 750/93; 

 VALORES: serão selecionadas propostas consideradas como grandes projetos com teto de 

valor de R$ 350.000,00 e pequenos projetos com limite máximo de R$ 70.000,00, o total de 

http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
http://www.iaf.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=133
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 recursos disponíveis para a chamada é de R$ 2.320.000,00 (dois milhões trezentos e vinte e 

mil reais); 

 MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/pda/_arquivos/chamada_05_projetos_em_redes_vers

ao_final1_5 
 

PRÊMIOS PROFESSOR SAMUEL BENCHIMOL E BANCO DA AMAZÔNIA DE 

EMPREENDEDORISMO CONSCIENTE 2015 

 

 INSCRIÇÕES: até 30 de agosto de 2015; 

 OBJETIVO: promover a reflexão e propor ações sobre as perspectivas econômicas, científicas, 

tecnológicas, ambientais, sociais e de empreendedorismo para o desenvolvimento 

sustentável da Região Amazônica; 

 CATEGORIAS:  

1. O Prêmio Professor Samuel Benchimol inclui duas naturezas de premiação - uma, 

para a identificação de projetos inovadores contemplando três categorias nas áreas 

ambiental, econômico-tecnológica e social; e outra, para reconhecimento de 

personalidades que contribuem para o desenvolvimento da região (categoria 

Personalidade Amazônica); 

2. O Prêmio Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente contempla três 

naturezas de premiação: a primeira, busca a identificação de projetos com 

abordagem integrada, mas com o potencial de transformação da realidade 

socioeconômica; a segunda, com as iniciativas de suporte ao desenvolvimento 

regional, tendo como compromisso estimular o desenvolvimento de projetos 

inovadores na Amazônia Legal; e a terceira, para o reconhecimento de empresas 

que contribuem para o desenvolvimento sustentável da região; 

 PREMIAÇÃO: O valor total da premiação para cada categoria será de R$ 65.000,00 (sessenta 

e cinco mil reais).  

1. No caso de serem selecionados três projetos em uma mesma categoria, o primeiro 

colocado receberá o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); o segundo colocado, R$ 

20.000,00 (vinte mil reais); e o terceiro colocado, R$ 15.000,00 (quinze mil reais).  

2. No caso de serem selecionados dois projetos, caberá ao primeiro colocado receber 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e ao segundo colocado, R$ 25.000,00 (vinte e cinco 

mil reais).  

3. No caso de ser selecionado um projeto, caberá ao primeiro colocado receber R$ 

65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); 

Há ainda a possibilidade de o agraciado ter seu projeto contratado por uma das Agências de 

Desenvolvimento/Fundações de Amparo à Pesquisa da Região Norte; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.amazonia.ibict.br/site 

http://www.amazonia.ibict.br/public/arquivos/download/Regulamento.pdf 

 
 

PRÊMIO INBEV-BAILLET LATOUR DE SAÚDE 

 

 INSCRIÇÕES: até 30 de setembro de 2015; 

 OBJETIVO: reconhecer o mérito de realizações de destaque na área de pesquisa biomédica; 

 TEMA: doenças infecciosas; 

http://www.mma.gov.br/estruturas/pda/_arquivos/chamada_05_projetos_em_redes_versao_final1_5
http://www.mma.gov.br/estruturas/pda/_arquivos/chamada_05_projetos_em_redes_versao_final1_5
http://www.amazonia.ibict.br/site
http://www.amazonia.ibict.br/public/arquivos/download/Regulamento.pdf
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 PÚBLICO ALVO:  cientistas de todas as nacionalidades que não tenham recebido um prêmio 

equivalente para seu uso pessoal; 

 PREMIAÇÃO: 250.000 euros 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.inbevbailletlatour.com 

 

GLOBAL INNOVATION FUND – EDITAL PERMANENTE 

 INSCRIÇÕES: fluxo contínuo; 

 OBJETIVO: apoiar propostas de inovações sociais com foco no melhoramento de vidas e 

oportunidades de milhões de pessoas em países subdesenvolvidos. As propostas devem ser 

soluções inovadoras e rentáveis que abordem desafios de desenvolvimento de qualquer país 

(ou em vários países); 

 PÚBLICO ALVO: qualquer pessoa pode enviar proposta, incluindo equipes de negócios 

sociais, empresas com fins lucrativos, organizações sem fins lucrativos, agências e governo, 

organizações internacionais e pesquisadores de qualquer país. Podem ainda enviar propostas 

equipes constituídas por várias organizações, se for necessário para o projeto. Nesses casos, 

a organização que vai gerir o financiamento deverá ser a representante da proposta enviada; 

 RECURSOS: o financiamento varia de 30 mil a 10 milhões de libras, dependendo do projeto 

apresentado; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.globalinnovation.fund/what-we-look-for 
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