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CHAMADA UNIVERSAL MCTI/CNPq Nº 014/2015  

� INSCRIÇÕES: até 22 de fevereiro de 2016; 
� OBJETIVO: poiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem contribuir significa-

tivamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, em qualquer área do co-
nhecimento; 

� RECURSOS: as propostas aprovadas terão o valor máximo de financiamento de acordo com 
uma das faixas indicadas abaixo. 
 

Faixa Intervalo de Financiamento Recursos Estimados por Faixa 
A De R$0,00 até R$20.000,00 R$15.000.000,00 
B De R$0,00 até R$40.000,00 R$15.000.000,00 
C De R$0,00 até R$80.000,00 R$20.000.000,00 

 

� FAIXAS: Faixa A - destina-se a Pesquisadores que obtiveram o título de doutor a partir de 
2008 inclusive, exceto bolsistas de Produtividade em Pesquisa (PQ) categoria 1 e bolsistas de 
Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) categoria 1 (O 
proponente deverá atender ao disposto no item II.2.4 da Chamada); Faixa B -  destina-se a 
Pesquisadores com título de doutor, que atendam ao disposto no item II.2.4 da Chamada, 
exceto bolsistas de Produtividade (PQ ou DT) categoria 1; Faixa C - destina-se a Pesquisadores 
com título de doutor, que atendam ao disposto no item II.2.4 da Chamada. Bolsistas de Pro-
dutividade (PQ ou DT) categoria 1 só podem concorrer na faixa C; 

� MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessio-
nid=A66EB088144F1EEF3F5823D21A36163E?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadosc-
npqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=nor-
mal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&fil-
tro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=6282 

 
CHAMADA PÚBLICA CNPQ - SETEC/MEC Nº 026/2015 – PROGRAMA 

PROFESSORES PARA O FUTURO (FINLÂNDIA) III 
 

� INSCRIÇÕES: até 25 de janeiro de 2016;  
� OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir signi-

ficativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País, por meio 
da seleção de professores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
– RFEPCT, para a execução de projetos focados em práticas de Ensino Profissional e Tecnoló-
gico que visem contribuir expressivamente para a efetiva integração entre a oferta de ensino 
profissional e tecnológico e de pesquisa aplicada pelas unidades da RFEPCT com as demandas 
dos arranjos produtivos locais no seu entorno. A capacitação dos professores selecionados 
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se dará através da concessão de benefícios na Häme University of Applied Sciences (HAMK) 

e Tampere University of Applied Sciences (TAMK), instituições finlandesas de ensino técnico 

e tecnológico com atuação pedagógica de referência e marcante interação com o setor pro-

dutivo; 

 BENEFÍCIOS: os recursos da chamada serão destinados ao financiamento de bolsas. Serão 

concedidas bolsas na modalidade DEJ (Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no Exterior 

– Junior), limitadas a uma bolsa por projeto pelo período exato de 5 meses. As propostas 

aprovadas contarão com recursos para taxas escolares correspondente ao valor de € 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros). 

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

nid=5091A6BE456E8D2F5CE714CBF117AF19?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadosc-

npqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=6502&filtro=abertas&detalha=chamadaDeta-

lhada&id=47-694-3906 

 
PRÊMIO DESTAQUE NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 2015 

 

 INDICAÇÕES AO CNPq: até 11 de março de 2016 

 OBJETIVO: premiar bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq que se destaca-

ram durante o ano, sob os aspectos de relevância e qualidade do seu relatório final, e as 

instituições participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 

que contribuíram de forma relevante para o alcance dos objetivos do programa; 

 ÁREAS DO CONHECIMENTO: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; Ciências da Vida; Ci-

ências Humanas, Sociais, Letras e Artes; 

 CATEGORIAS: 1. Bolsista de Iniciação Científica (concorrerão bolsistas do CNPq participan-

tes do PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, do PIBIC-Af - Pro-

grama institucional de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas e bolsistas de Iniciação Ci-

entífica de quotas do pesquisador, que tenham desenvolvido projetos no período de 1º de 

agosto de 2014 a 31 de julho de 2015); 2. Bolsista de Iniciação Tecnológica (concorrerão 

bolsistas do CNPq participantes do PIBITI - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e bolsistas ITI - Iniciação Tecnológica Industrial, que tenham 

desenvolvido projetos no período de 1º de agosto de 2014 a 31 de julho de 2015); 3. Mérito 

Institucional (concorrerão instituições que participam do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica (PIBIC) e que tenham bolsistas inscritos no Prêmio); 

 PREMIAÇÃO: quantia em dinheiro, ao bolsista agraciado por categoria e por cada grande 

área do conhecimento, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); uma bolsa de mestrado ao 

bolsista agraciado por categoria e por cada grande área do conhecimento; uma passagem 

aérea e hospedagem para permitir a participação dos agraciados na 68ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a ser realizada em 2016; 

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

tent/56_INSTANCE_a6MO/10157/2954575  

http://www.destaqueict.cnpq.br/web/pdict/regulamento 

 

PRODUTIVIDADE EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E EXTENSÃO INOVADORA (DT) 
 

 INSCRIÇÕES: de 18 de abril de 2016 a 12 de agosto de 2016; 

 OBJETIVO: distinguir o pesquisador, valorizando sua produção em desenvolvimento tecno-

lógico e inovação segundo critérios normativos, estabelecidos pelo CNPq, e especifica-

mente, pelo Comitê Avaliador; 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=5091A6BE456E8D2F5CE714CBF117AF19?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=6502&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-694-3906
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=5091A6BE456E8D2F5CE714CBF117AF19?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=6502&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-694-3906
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=5091A6BE456E8D2F5CE714CBF117AF19?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=6502&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-694-3906
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=5091A6BE456E8D2F5CE714CBF117AF19?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=6502&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-694-3906
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/2954575
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/2954575
http://www.destaqueict.cnpq.br/web/pdict/regulamento
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 BENEFÍCIOS: mensalidades pagas de acordo com o enquadramento do pesquisador (cate-

goria/nível) e adicional de bancada para a categoria 1 níveis A, B, C e D, conforme tabela de 

valores vigente; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INS-

TANCE_0oED/10157/100343#16062 

 

PRODUTIVIDADE EM PESQUISA (PQ) 
 

 INSCRIÇÕES: de 18 de abril de 2016 a 12 de agosto de 2016; 

 OBJETIVO: destinada aos pesquisadores que se destaquem entre seus pares, valorizando sua 

produção científica segundo critérios normativos, estabelecidos pelo CNPq, e específicos, pe-

los Comitês de Assessoramento (CAs) do CNPq; 

 BENEFÍCIOS: mensalidades pagas de acordo com o enquadramento do pesquisador (catego-

ria/nível) e adicional de bancada; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INS-

TANCE_0oED/10157/100343#16061 

 

PRODUTIVIDADE SÊNIOR (PQ-SR) 
 

 INSCRIÇÕES: de 18 de abril de 2016 a 12 de agosto de 2016;  

 OBJETIVO: Destinada ao pesquisador que se destaque entre seus parescomo líder e para-

digma na sua área de atuação, valorizando sua produção científica e/ou tecnológica, se-

gundo requisitos e critérios normativos estabelecidos pelo CNPq e por sua assessoria téc-

nico-científica; 

 BENEFÍCIOS: mensalidade referente à bolsa de produtividade em pesquisa categoria 1, nível 

A; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INS-

TANCE_0oED/10157/100343#160611 

 

PÓS-DOUTORADO NO EXTERIOR 
 

 INSCRIÇÕES: até 18 de dezembro de 2015 (cronograma 1); até 22 de abril de 2016 (crono-

grama 2); até 19 de agosto de 2016 (cronograma 3);  

 OBJETIVO: Possibilitar ao pesquisador a capacitação e atualização de seus conhecimentos 

por meio de estágio e desenvolvimento de projeto com conteúdo científico ou tecnológico 

inovador, em instituição no exterior; 

 BENEFÍCIOS: mensalidades; auxílio deslocamento, auxílio instalação e seguro saúde;  

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-exterior1  

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INS-

TANCE_0oED/10157/515690#2  

 

DOUTORADO PLENO NO EXTERIOR 
 

 INSCRIÇÕES: até 29 de janeiro de 2016; 

http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16062
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16062
http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16061
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16061
http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#160611
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#160611
http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-exterior1
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690#2
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690#2
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 OBJETIVO: formar doutores no exterior em centros de excelência, em áreas do conhecimento 

consideradas de vanguarda científico-tecnológica, nas quais a pós-graduação no País ainda é 

deficiente ou em áreas prioritárias, definidas pelo Conselho Deliberativo do CNPq; 

 BENEFÍCIOS: mensalidades; auxílio instalação; seguro saúde; auxílio deslocamento destinado 

à aquisição de passagem aérea de ida e volta; taxas escolares; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-exterior1 

http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao13 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INS-

TANCE_0oED/10157/515690#2 

 

DOUTORADO SANDWICH NO EXTERIOR 
 

 INSCRIÇÕES: até 18 de dezembro de 2015 (cronograma 1); até 22 de abril de 2016 (crono-

grama 2); até 19 de agosto de 2016 (cronograma 3);  

 OBJETIVO: apoia aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil que com-

prove qualificação inequívoca para usufruir, no exterior, da oportunidade de aprofunda-

mento teórico, coleta e tratamento de dados ou de desenvolvimento parcial da parte expe-

rimental da tese a ser defendida no Brasil; 

 BENEFÍCIOS: mensalidade; auxílio instalação; seguro saúde; auxílio deslocamento, destinado 

à aquisição de passagem aérea de ida e volta; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-exterior1 

http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao13 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INS-

TANCE_0oED/10157/515690 

 

ESTÁGIO SÊNIOR NO EXTERIOR 
 

 INSCRIÇÕES: até 18 de dezembro de 2015 (cronograma 1); até 22 de abril de 2016 (crono-

grama 2); até 19 de agosto de 2016 (cronograma 3);  

 OBJETIVO: propiciar ao pesquisador o desenvolvimento de projeto de pesquisa ou parte dele 

em instituição estrangeira; 

 BENEFÍCIOS: mensalidades; auxílio deslocamento, auxílio-Instalação e seguro saúde; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-exterior1 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INS-

TANCE_0oED/10157/515690#2 

 

PESQUISADOR VISITANTE (PV) 
 

 INSCRIÇÕES: até 18 de dezembro de 2015 (cronograma 1); até 22 de abril de 2016 (crono-

grama 2); até 19 de agosto de 2016 (cronograma 3); 

 OBJETIVO: possibilitar ao pesquisador brasileiro ou estrangeiro, de reconhecida liderança ci-

entífica, a colaboração com grupos de pesquisa emergentes ou consolidados, para o desen-

volvimento de linhas de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico consideradas relevantes 

pelo Comitê de Assessoramento da área respectiva e pela Diretoria do CNPq. 

 BENEFÍCIOS: mensalidades; auxílio deslocamento e auxílio-Instalação; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INS-

TANCE_0oED/10157/100343#16063 

 

http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-exterior1
http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao13
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690#2
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690#2
http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-exterior1
http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao13
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690
http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-exterior1
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690#2
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690#2
http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16063
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16063
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PÓS-DOUTORADO JÚNIOR (PDJ) 
 

 INSCRIÇÕES: até 18 de dezembro de 2015 (cronograma 1); até 22 de abril de 2016 (crono-

grama 2); até 19 de agosto de 2016 (cronograma 3); 

 OBJETIVO: possibilitar, no País, a consolidação e atualização dos conhecimentos ou o even-

tual redirecionamento da linha de pesquisa do candidato. Isto será feito por meio de estágio 

e desenvolvimento de projetos de pesquisa junto a grupos e instituições de reconhecida ex-

celência na área de especialização do candidato; 

 BENEFÍCIOS: mensalidades, taxa de bancada mensal, auxílio deslocamento (quando houver 

deslocamento superior a 350 km) e auxílio instalação (quando houver deslocamento superior 

a 350 km); 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INS-

TANCE_0oED/10157/100343#16064 

 

PÓS-DOUTORADO SÊNIOR (PDS) 
 

 INSCRIÇÕES: até 18 de dezembro de 2015 (cronograma 1); até 22 de abril de 2016 (crono-

grama 2); até 19 de agosto de 2016 (cronograma 3); 

 OBJETIVO: possibilitar, no País, a consolidação e atualização dos conhecimentos e/ou o redi-

recionamento da linha de pesquisa do candidato. Isto será feito por meio de estágio e desen-

volvimento de projetos de pesquisa junto a grupos e instituições de reconhecido nível de 

excelência na área de especialização do candidato; 

 BENEFÍCIOS: mensalidades, taxa de bancada mensal, auxílio deslocamento (quando houver 

deslocamento superior a 350 km) e auxílio instalação (quando houver deslocamento superior 

a 350 km); 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INS-

TANCE_0oED/10157/100343#16064 

 

PÓS-DOUTORADO EMPRESARIAL (PDI) 
 

 INSCRIÇÕES: até 18 de dezembro de 2015 (cronograma 1); até 22 de abril de 2016 (crono-

grama 2); até 19 de agosto de 2016 (cronograma 3); 

 OBJETIVO: possibilitar ao pesquisador a consolidação e atualização de seus conhecimentos, 

assim como agregar competência às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação de em-

presa no País, com vistas à melhoria de sua competitividade; 

 BENEFÍCIOS: mensalidades; auxílio-instalação correspondente a uma mensalidade, quando a 

empresa estiver em município distinto do da instituição de origem do candidato; auxílio-des-

locamento de ida e volta, de acordo com tabela específica, em trecho nacional, quando hou-

ver deslocamento por distância superior a 350 km; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INS-

TANCE_0oED/10157/100343#16067 

 

DOUTORADO-SANDUÍCHE NO PAÍS (SWP) 
 

 INSCRIÇÕES: até 18 de dezembro de 2015 (cronograma 1); até 22 de abril de 2016 (crono-

grama 2); até 19 de agosto de 2016 (cronograma 3);  

http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16064
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16064
http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16064
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16064
http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16067
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16067
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 OBJETIVO: apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil para de-

senvolvimento parcial de sua tese junto a outro grupo de pesquisa nacional; 

 BENEFÍCIOS: mensalidades e auxílio-deslocamento de ida e volta, de acordo com tabela es-

pecífica, em trecho nacional, quando houver deslocamento por distância superior a 350 km; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INS-

TANCE_0oED/10157/100343#16066 

 

DOUTORADO-SANDUÍCHE EMPRESARIAL (SWI) 
 

 INSCRIÇÕES: até 18 de dezembro de 2015 (cronograma 1); até 22 de abril de 2016 (crono-

grama 2); até 19 de agosto de 2016 (cronograma 3); 

 OBJETIVO: apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil, que ne-

cessite complementar a sua formação participando de ações de pesquisa, desenvolvimento 

e inovação em empresa no País; 

 BENEFÍCIOS:  mensalidades e auxílio-deslocamento, de ida e volta, de acordo com tabela es-

pecífica, em trecho nacional quando a distância for superior a 350 km; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INS-

TANCE_0oED/10157/100343#16068 

 
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; 

 REQUISITOS: 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 sub-

missão 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; tecnolo-

gia 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 

 

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; intercâm-

bio 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; 

http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16066
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16066
http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16068
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16068
http://educ-br.fr/programa-csf/doutorado-pleno/#editais
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 REQUISITOS:  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; 

 REQUISITOS:  ser pesquisador de comprovada qualificação e experiência; ter currículo cadas-

trado na Plataforma Lattes; ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto; pos-

suir o título de doutor; entre outros requisitos; 

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

cido 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 

 

 

 
 

PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PNAP  
 

 INSCRIÇÕES: de 4 de fevereiro de 2016 a 15 de abril de 2016;  

 OBJETIVO: selecionar e acolher adesões à oferta de cursos na área da Administração Pública, 

referentes ao PNAP, no âmbito do Sistema UAB: bacharelado em Administração Pública, es-

pecialização em Gestão Pública, especialização em Gestão Pública Municipal e especialização 

Gestão em Saúde. Os cursos têm por objetivo a formação e qualificação de pessoal de nível 

superior visando ao exercício de atividades gerenciais; 

 ADESÃO: poderão aderir ao PNAP todas as Instituições Públicas de Ensino Superior - IPES que 

compõem o Sistema UAB, com vistas a consolidar a oferta desse Programa em todo o terri-

tório nacional, por meio da rede de polos de apoio presencial do Sistema UAB; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/pnap 

 

BRICS 
 

 INSCRIÇÕES: até 29 de janeiro de 2016;  

 OBJETIVO: selecionar Programas de Pós-Graduação – PPGs reconhecidos e recomendados 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, com nota igual 

ou superior a seis, inscritos por IES brasileiras como candidatos a participar na Universidade 

em Rede do BRICS em suas áreas prioritárias; 

CAPES 

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
http://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/pnap
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 ÁREAS TEMÁTICAS: energia; ciência da computação e segurança da informação; estudos dos 

BRICS, em cursos de relações internacionais, ciências políticas ou ciências sociais; ecologia e 

mudanças climáticas; recursos hídricos e tratamento da poluição; economia; 

 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS: os recursos destinados ao Edital correrão à 

conta da Dotação Orçamentária consignada no Orçamento Geral da Capes; 

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

nal/brics 

 
PRÊMIO CAPES NATURA-CAMPUS DE EXCELÊNCIA EM PESQUISA 

 

 INSCRIÇÕES: até 21 de dezembro de 2015;  

 OBJETIVO: estimular a produção de artigos de alta relevância e impacto para o desenvolvi-

mento científico e tecnológico voltados à Sustentabilidade e Biodiversidade. 

 REQUISITOS:  podem concorrer ao Prêmio trabalhos individuais ou em coautoria, de porta-

dores do título de mestre ou doutor ou matriculados em programas de mestrado ou douto-

rado, vinculados à instituição de pós-graduação e pesquisa e reconhecidos pelo Ministério 

da Educação. Os artigos científicos devem atender aos seguintes critérios de elegibilidade: I 

- terem sido publicados por autor(es) em atividade no Brasil, sendo considerado para a pre-

miação o primeiro autor; II - terem sido publicados em decorrência de trabalho de pesquisa 

relacionada à dissertação de mestrado ou à tese de doutorado, defendida no Brasil, mesmo 

em caso de cotutela, em programa de pós-graduação reconhecido pelo Ministério da Educa-

ção e devidamente registrado na Plataforma Sucupira da CAPES; III - terem sido publicados 

nos dois anos imediatamente anteriores ao ano da premiação e decorrentes de dissertações 

ou teses defendidas no período de 2010 até a data de encerramento das inscrições ou de 

trabalho de pesquisa de mestrado ou doutorado em andamento na data de encerramento 

das inscrições ao prêmio; IV - Cada autor poderá concorrer com apenas um artigo em uma 

das categorias. 

 TEMAS: 1. Sustentabilidade: novos materiais e tecnologias; 2. Sociobiodiversidade e Conser-

vação Biológica. 

 PREMIAÇÃO: I - passagem aérea e diária para que os autores(as) finalistas comparecerem à 

cerimônia de premiação que ocorrerá em data e local a serem definidos. Serão custeadas 

passagens somente de trechos que compreendam o território brasileiro; II – valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), líquido, para o artigo que trate do tema 1 referido no Art. 

3º; III - valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), líquido, para o artigo que trate do tema 

2 referido no Art. 3º; IV - certificado para os autores premiados; V – certificado de premiação 

para o programa de pós-graduação e pesquisa de onde se originou o artigo premiado. 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/bolsas/premios/premio-capes-natura 

 

PROGRAMA CAPES – FULBRIGHT  

ESTÁGIO DE DOUTORANDO NAS CIÊNCIAS HUMANAS, CIÊNCIA SOCIAIS, LETRAS E ARTES 

NOS EUA 
 

 INSCRIÇÕES: até 21 de dezembro de 2015 

 OBJETIVO: incrementar as pesquisas realizadas por doutorandos no país nas áreas das Ciên-

cias Humanas, das Ciências Sociais, das Letras e das Artes e estreitar as relações bilaterais 

entre os Estados Unidos da América e o Brasil; 

 MODALIDADE DAS BOLSAS: doutorado sanduíche; 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/brics
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/brics
http://www.capes.gov.br/bolsas/premios/premio-capes-natura
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 BENEFÍCIOS: auxílio deslocamento, auxílio instalação; auxílio pesquisa; auxílio de aquisição 

de livros e/ou computadores; auxilio participação em eventos nos EUA; seguro de saúde mí-

nimo aceito pela universidade americana (a depender da IES norte-americana); seguro para 

acidente e doença para estrangeiros (ASPE) curso de língua inglesa intensivo nos EUA, em 

caso de seleção do bolsista para o curso; 

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

dos/capes-fulbright-estagio-de-doutorando 
 

EDITAL CAPES/HUMBOLDT Nº 057/2014 
PROGRAMA BOLSAS PARA PESQUISA CAPES/HUMBOLDT 

 

 INSCRIÇÕES: até 31 de dezembro de 2015 (8ª chamada)  

 OBJETIVO: conceder bolsas para pesquisadores altamente qualificados, que possuam vín-

culo, 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 aprimo-

ramento 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/alema-

nha/humboldt 
 

EDITAL PBE-DPM Nº 62/2014 
PROGRAMA DE BOLSA ESPECIAL PARA DOUTORADO EM PESQUISA MÉDICA PBE-DPM II 

  

 INSCRIÇÕES: até 05 de agosto de 2016 (3ª chamada);  

 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 estraté-

gico 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 

 
PROGRAMA BRAGECRIM 

CAPES/CNPQ/DFG 
 

 INSCRIÇÕES: até 15 de junho de 2016 (3ª Chamada); 

 OBJETIVO: apoiar projetos conjuntos de pesquisa e fomentar a mobilidade de docentes e de 

estudantes de graduação, mestrado, doutorado, além de estágios de pós-doutorado; 

 TEMÁTICA: pesquisa multidisciplinar na área de Tecnologia de Manufatura, contemplando, 

além dos processos e meios de fabricação, montagem e produção, novos materiais, nanotec-

nologia, eficiência energética dos processos, logística, metrologia e qualidade e outras tec-

nologias avançadas; 

 VALOR GLOBAL: até R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) anuais para despesas 

de capital; 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/capes-fulbright-estagio-de-doutorando
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/capes-fulbright-estagio-de-doutorando
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/images/stories/download/edi-

tais/1512014-Edital-002-Bragecrim-2014.pdf 

 

EDITAL DRI/CGCI Nº 58/2010  
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO CIENTÍFICO BRASIL-ALEMANHA 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, au-

xílio para cientistas brasileiros interessados em realizar uma estadia de pesquisa em univer-

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

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

trião; 

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

no valor de 1990 euros; 

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

nha/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 pes-

quisa científica e de inovação tecnológica; 

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

nológica 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 ca-

deias 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 caracte-

rizadas 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 indi-

vidual 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 

 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/1512014-Edital-002-Bragecrim-2014.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/1512014-Edital-002-Bragecrim-2014.pdf
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


BOLETIM INFORMATIVO PROPPG/UNILAB                                                                          Edição 06/dezembro de 2015                                                                                                                              

11 
 

EDITAL PVE Nº 65/2014 
PROGRAMA PROFESSOR VISITANTE DO EXTERIOR 

 

 INSCRIÇÕES: fluxo contínuo, conforme cronograma indicado a seguir. 

Início das Atividades Inscrição Resultado 

Janeiro-Fevereiro-
Março - Abril 

De 15 de Abril a 01 
de Junho do ano an-

terior 

A partir de 1º de Ou-
tubro do ano ante-

rior 

Maio-Junho-Julho-
Agosto 

De 15 de Agosto a 01 
de Outubro do ano 

anterior 

A partir de 1º de Fe-
vereiro 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 Ju-
nho do mesmo ano 

 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 pesquisa-

dores 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 reconheci-

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

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

nal/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 se-

guinte 

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-setem-
bro do ano seguinte 

 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pve
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pve
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 OBJETIVO: apoiar os Programas de Pós-Graduação de Instituições de Ensino Superior fede-

rais, 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/multinacio-

nal/escola-de-altos-estudos 

 

EDITAL DRI/CGCI Nº 026/2008 

PROGRAMA GERAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - PGCI 
 

 INSCRIÇÕES: fluxo continuo; 

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

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

 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/multinacio-

nal/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 partici-

pantes; 

 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 du-

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

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

quisa; programas de pós-graduação e programas de graduação em licenciaturas; secretarias 

de educação municipais e estaduais e associação de professores; para a formação de profes-

sores para a educação básica;  

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/escola-de-altos-estudos
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/escola-de-altos-estudos
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
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 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 

 

 

 
 

PROGRAMA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS EDITAL 12/2015 
 

 OBJETIVO: apoia eventos a serem realizados no Estado do Ceará, tais como congressos, sim-

pósios, seminários, ciclos de conferência e similares, de curta duração, relacionados à ciência, 

tecnologia e inovação; 

 CRONOGRAMA: a submissão das propostas ocorrerá em três cronogramas de acordo com o 

período de realização do evento. 
 

Cronograma 1: para eventos que serão realizados no período de 01/05/2016 a 31/08/2016. 

 
 

Cronograma 2: para eventos que serão realizados no período de 01/09/2016 a 31/12/2016. 
 

 
 

Cronograma 3: para eventos que serão realizados no período de 01/01/2017 a 30/04/2017. 

 
 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/in-

dex.php?cnpj=00078007000126 

 

EDITAL Nº 14/2015 
FUNCAP – INOVAFIT 2015 (PROPOSTA DE CHAMADA – FASE 1) 

 

 INSCRIÇÕES: até 15 de fevereiro de 2016;  

 OBJETIVO: apoiar, por meio da concessão de recursos, através da modalidade subvenção 

econômica (recursos não-reembolsáveis), o desenvolvimento de produtos (bens ou serviços) 

e/ou processos inovadores, novos ou significativamente aprimorados para o mercado local, 

FUNCAP 

http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos/paep
http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/index.php?cnpj=00078007000126
http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/index.php?cnpj=00078007000126
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nacional ou internacional por empresas brasileiras e sediadas no Estado do Ceará, com re-

ceita anual bruta de até R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), visando o 

desenvolvimento de áreas estratégicas; 

 ÁREAS ESTRATÉGICAS: petróleo e gás; tecnologia de informação e comunicação – TIC; ener-

gias renováveis; biotecnologia; agronegócio e recursos hídricos; fármacos; eletrometal-me-

cânico e materiais; couro e calçados; têxtil e confecção; indústria da construção civil e pe-

sada; nanotecnologia; outros; 

 RECURSOS: para a execução da FASE 1 está previsto o aporte de até R$ 3.000.000,00 que 

viabilizará a contratação de empresas com projetos de até R$ 100.000,00; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/in-

dex.php?cnpj=00078007000126 

http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/254.pdf 

 

EDITAL Nº 10/2015 
BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E REGIONAL - DCR 

 

 INSCRIÇÕES: fluxo contínuo, conforme cronograma indicado mais a seguir. 

Etapas 
1ª Chamada 

Para início de vigência da bolsa 
de 1º de março a 30 de junho (*) 

2ª Chamada 
Para início de vigência da bolsa de 
1º de julho a 31 de outubro (*) 

Submissão Até 30 de setembro (*) Até 31 de janeiro (*) 

Entrega da 
documentação 
complementar 

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

Resultado 
A partir de 1º de fevereiro (*) A 

partir de 1º de junho (*) 
A partir de 1º de fevereiro (*) A 

partir de 1º de junho (*) 

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

 OBJETIVOS: estimular a atração de pesquisadores desvinculados do mercado de trabalho e 

sua fixação em instituições de ensino superior e/ou pesquisa, institutos de pesquisa, empre-

sas públicas de pesquisa e desenvolvimento, empresas privadas e microempresas, localiza-

das no Estado do Ceará, que atuem em investigação científica ou tecnológica; propiciar o 

fortalecimento dos grupos de pesquisa existentes e a criação de novas linhas de pesquisa de 

interesse regional, mediante a contínua integração entre setores acadêmico, científico, em-

presarial e o Estado; diminuir as desigualdades, em microrregiões de baixo desenvolvimento 

científico e tecnológico do Estado do Ceará, assim reconhecidas pelo CNPq, atuando nas ver-

tentes de regionalização e interiorização; 

 APOIO: a concessão de bolsas pelo período de até 36 (trinta e seis) meses no nível de enqua-

dramento feito pelo CNPq (A, B ou C) em consonância com a RN 016/2006; auxílio instalação 

no valor de 02 (duas) mensalidades; auxílio deslocamento; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/239.pdf 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 07/2009 

 

 INSCRIÇÕES: os pedidos de auxílio à participação em eventos científicos devem ser formali-

zados no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a realização do 

mesmo;  

http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/index.php?cnpj=00078007000126
http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/index.php?cnpj=00078007000126
http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/254.pdf
http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/239.pdf
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 PERÍODO NO QUAL O EVENTO OCORRER: 1º de março de 2016 ao dia 30 de abril de 2016; 

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

atuação em eventos científicos, tais como congressos e similares no Brasil ou exterior, de 

forma complementar às ações do sistema de fomento nacional para o mesmo fim; 

 REQUISITOS: ser doutor; ter vínculo empregatício/funcional com Instituição de Ensino e Pes-

quisa, pública ou privada, no Estado do Ceará; ter carta convite para apresentação de confe-

rência ou carta de aceitação de trabalho completo para apresentação oral de trabalhos cien-

tíficos completos (em qualquer um dos casos, a carta deve ser emitida pela organização do 

evento); no caso de eventos no exterior, ter domínio da língua oficial do evento; cumprir a 

exigência de interstício de 2 (dois) anos desde a última concessão recebida pela FUNCAP 

nesta modalidade; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/45269-funcap-

recebe-novas-solicitacoes-para-auxilios-a-promocao-e-participacao-em-eventos-cientificos 

 

PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2010 

 

 INSCRIÇÕES: os pedidos de auxílio à participação em eventos científicos devem ser formali-

zados no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a realização do 

mesmo;  

 PERÍODO NO QUAL O EVENTO PODE SER REALIZADO: 1º de março de 2016 ao dia 30 de abril 

de 2016; 

 OBJETIVO: Apoiar a realização no Estado do Ceará de congressos, simpósios, seminários, ci-

clos de conferências e outros eventos similares, de curta duração, relacionados à ciência, 

tecnologia e inovação; 

 REQUISITOS: ser pesquisador de comprovada qualificação e experiência, e/ou dirigente de 

associação científica ou tecnológica, de âmbito nacional ou estadual; ter vínculo empregatí-

cio/funcional com Instituição de Ensino e Pesquisa, pública ou privada, no Estado do Ceará; 

ter currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes; ser o coordenador ou membro da 

comissão de coordenação do evento; 

 MAIORES INFORMAÇÕES:  http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/45269-funcap-

recebe-novas-solicitacoes-para-auxilios-a-promocao-e-participacao-em-eventos-cientificos 

 

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 insti-

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

públicos e empresas públicas, sediadas no Estado do Ceará; 

 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 com-

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

cia profissional; 

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

 

 

http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/45269-funcap-recebe-novas-solicitacoes-para-auxilios-a-promocao-e-participacao-em-eventos-cientificos
http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/45269-funcap-recebe-novas-solicitacoes-para-auxilios-a-promocao-e-participacao-em-eventos-cientificos
http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/45269-funcap-recebe-novas-solicitacoes-para-auxilios-a-promocao-e-participacao-em-eventos-cientificos
http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/45269-funcap-recebe-novas-solicitacoes-para-auxilios-a-promocao-e-participacao-em-eventos-cientificos
http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/234.pdf
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BOLSAS DE PESQUISADOR VISITANTE 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08/2009 

 

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

(*) 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 pes-

quisa científica e tecnológica e inovação, como forma de promover o intercâmbio científico 

e tecnológico com pesquisadores atuando em instituições fora do Estado; 

 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 va-

lor 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 FINEP/BNDES - PADIQ 
 

 INSCRIÇÕES: até 29 de janeiro 2016; 

 OBJETIVO: fomento e seleção de Plano de Negócios no âmbito do plano conjunto BNDES/ 

FINEP para apoio ao desenvolvimento e inovação da indústria química – PADIQ; 

 PÚBLICO-ALVO: ICTs e empresas;  

 TEMA: química; 

 FONTE DE RECURSO: FINEP/FNDCT; reembolsável; cooperativo ICT/empresa; investimento 

direto; subvenção econômica 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapu-

blica/590 

 

 

INSCRIÇÕES: 
de acordo com 
o disposto no 
cronograma 

mostrado a se-
guir. 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 do-
cumentação 

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 (*) 

FINEP 

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.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/590
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/590
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CHAMADA PÚBLICA FINEP E CONSELHO NORUEGUÊS 
 

 INSCRIÇÕES: até 23 de março de 2016; 

 OBJETIVO: apoiar projetos elaborados em cooperação entre empresas brasileiras e norue-

guesas, através de recursos não reembolsáveis.  Os resultados deverão promover o aprendi-

zado e a transferência de tecnologia entre as empresas dos dois países; 

 PÚBLICO-ALVO: empresas;  

 PROPONENTES: dentre os proponentes para cada projeto apresentado, deve haver pelo me-

nos uma empresa brasileira e uma empresa norueguesa, sendo que o projeto pode envolver 

mais de uma companhia de cada lado. Universidades e instituições de pesquisa de ambos os 

países poderão participar como prestadoras de serviços; 

 TEMAS: energia; nanotecnologia; petróleo, gás e etanol; 

 FONTE DE RECURSO: FNDCT; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapu-

blica/591 

 

CHAMADA PÚBLICA BILATERAL FINEP-CDTI 
 

 INSCRIÇÕES: até 30 de junho de 2016; 

 OBJETIVO: seleção pública de projetos de Inovação Tecnológica entre Empresas do Brasil e 

Espanha. As propostas devem contemplar uma colaboração efetiva entre as empresas pro-

ponentes e devem ser inovadoras no âmbito dos respectivos países ou em todo o mundo. A 

Chamada abrange propostas de qualquer setor de atividades; 

 PÚBLICO-ALVO: empresas;  

 QUANTO À PROPOSTA: deve envolver o desenvolvimento de tecnologia inovadora em escala 

piloto e/ou escala de protótipo; produção de conhecimentos aplicáveis para uma solução 

tecnológica, cujo desenvolvimento deverá atingir escala de laboratório ou equivalente; de-

senvolvimento tecnológico que, com base em uma atividade de pesquisa, dê origem a um 

produto, processo ou serviço inovador com perspectivas de mercado (em escala piloto ou de 

protótipo); a solução desenvolvida deve ser inovadora e demonstrar potencial para aplicação 

comercial; é exigido que a contribuição dos participantes de ambos os países seja equilibrada 

(percentual mínimo do orçamento por país: 30%); a proposta deve ser equilibrada entre as 

partes e os resultados devem supor benefício para as mesmas. 

 FONTE DE RECURSOS: cooperação internacional; 

MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapu-

blica/589 

 

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

• INSCRIÇÕES: até 31 de dezembro de 2015; 

 OBJETIVO: apoiar empresas brasileiras e finlandesas para desenvolver conjuntamente proje-

tos para impulsionar o conteúdo inovador de seus produtos, visando o mercado mundial; 

 PÚBLICO-ALVO: empresas;  

 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; 

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/591
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/591
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/589
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/589
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 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 

 

 

PROGRAMA ERASMUS + 
 

 OBJETIVO: apoiar as atividades de educação, formação, juventude e desporto em todos os 

setores da aprendizagem ao longo da vida, incluindo o Ensino Superior, Formação Profissio-

nal, Educação de Adultos, Ensino Escolar, Atividades para jovens e formação no âmbito do 

Desporto amador;  

 AÇÕES E ATIVIDADES ESTRUTURANTES: o Erasmus+ está estruturado em 3 ações Ação-chave 

(key action KA) e as atividades Jean Monnet e desporto. 
 

Ação 1: Mobilidades Individuais para fins de aprendizagem 

Ação 2: Cooperação para Inovação e Boas Práticas 

Ação 3: Apoio à Reforma das Políticas 

Atividades Jean Monnet 

Desporto 
 

Organizações de todo os setores de educação, formação, juventude e desporto poderão can-

didatar-se a financiamento ao abrigo das ações 1, 2 e 3. As atividades Jean Monnet e na área 

do Desporto são ações separadas, com um foco muito específico de financiamento. 

CRONOGRAMA: os prazos para apresentação das candidaturas seguem o disposto nos qua-

dros mostrados a seguir. 
 

AÇÃO-CHAVE 1 

Mobilidade individual no domínio da juventude 2 de fevereiro de 2016  

Mobilidade individual nos domínios da educação e formação 2 de fevereiro de 2016  

Mobilidade individual no domínio da juventude 26 de abril de 2016  

Mobilidade individual no domínio da juventude 4 de outubro de 2016 

Graus conjuntos de mestrado Erasmus Mundus 18 de fevereiro de 2016 

Eventos em larga escala do Serviço Voluntário Europeu 1 de abril de 2016 
 

AÇÃO-CHAVE 2  

Parcerias estratégicas no domínio da juventude 2 de fevereiro de 2016 

Parcerias estratégicas nos domínios da educação, formação e 

juventude 
26 de abril de 2016 

Parcerias estratégicas no domínio da juventude 4 de outubro de 2016 

Alianças do conhecimento, alianças de competências setoriais 26 de fevereiro de 2016 

Reforço de capacidades no domínio do ensino superior 10 de fevereiro de 2016 

Reforço de capacidades no domínio da juventude 2 de fevereiro de 2016 

1 de julho de 2016 
 

AÇÃO-CHAVE 3  
Encontros entre jovens e decisores do setor da juventude 2 de fevereiro de 2016 
 26 de abril de 2016 
 4 de outubro de 2016 

 

COMISSÃO EUROPEIA 

http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/586
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AÇÕES JEAN MONNET  
Cátedras, módulos, centros de excelência, apoio a associa-
ções, redes, projetos 

25 de fevereiro de 2016 

 

DESPORTO  
Parcerias de colaboração relacionadas apenas com a Semana 
Europeia do Desporto de 2016 

21 de janeiro de 2016 

Parcerias de colaboração não relacionadas com a Semana Eu-
ropeia do Desporto de 2016 

12 de maio de 2016 

Pequenas parcerias de colaboração 12 de maio de 2016 
Eventos desportivos europeus sem fins lucrativos relacionados 
apenas com a Semana Europeia de Desporto do 2016 

21 de janeiro de 2016 

Eventos esportivos europeus sem fins lucrativos não relaciona-
dos com a Semana Europeia do Desporto de 2016 

12 de maio de 2016 

 

 ELEGIBILIDADE: qualquer organismo, público ou privado, ativo nos domínios da educação, da 

formação, da juventude e do desporto pode apresentar um pedido de financiamento no âm-

bito do Programa Erasmus+. Além disso, os grupos de jovens ativos no domínio da juventude, 

mas não necessariamente no contexto de uma organização de juventude, podem candidatar-

se a financiamento para apoiar a mobilidade de jovens e profissionais de juventude para fins 

de aprendizagem e o desenvolvimento de parcerias estratégicas no domínio da juventude. O 

Programa Erasmus+ está aberto à participação dos seguintes países: os 28 Estados-Membros 

da União Europeia, Islândia, Listenstaine, Noruega, Turquia e a antiga República jugoslava da 

Macedónia. Certas ações estão, porém, abertas a organizações de países parceiros (consultar 

o Guia do Programa Erasmus+ para obter mais informações sobre as modalidades de partici-

pação). As Ações Jean Monnet estão abertas a organizações de todo o mundo; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/disco-

ver/guide/index_en.htm 

http://www.erasmusmais.pt/erasmus/acerca-do-erasmus.html 
 

 

 

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 congê-

neres, cujas linhas de pesquisa e desenvolvimento sejam em áreas de competência do CE-

TENE;  

 ÁREAS CONTEMPLADAS: Nanotecnologia, Microscopia Eletrônica, Biotecnologia e Microele-

trônica; 

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

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

 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA O ESTABELECIMENTO  
DE PARCERIAS E COEDIÇÕES DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL 

 

 INSCRIÇÕES: até 11 de junho de 2016; 

CETENE 

OUTROS 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://www.erasmusmais.pt/erasmus/acerca-do-erasmus.html
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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 OBJETIVOS: revelar novos autores, estimular a criação literária nacional e propiciar aos jovens 

leitores o acesso a textos inéditos e de qualidade. Formação de parcerias para desenvolvi-

mento de projetos editoriais sob a forma de coedição, doravante denominada OBRA, para 

promover publicações de relevância para a cultura brasileira, na forma de livro ou revista, 

impresso e/ou digital, com o propósito de divulgar, valorizar e ampliar o acesso ao patrimô-

nio bibliográfico, iconográfico, sonoro e digital da Fundação Biblioteca Nacional, além da pro-

dução intelectual produzida sobre práticas laborais, de pesquisa e acervos sob a guarda da 

instituição; 

 PARCERIAS: poderão ser estabelecidas, por meio de instrumento legal próprio, com institui-

ções públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos e que tenham entre suas finalidades a 

realização de projetos culturais e/ou a edição de livros ou revistas; 

 RECURSOS: não haverá repasse de recursos financeiros entre a FBN e as entidades selecio-

nadas para as parcerias; 

 REQUISITOS: as entidades interessadas em participar do Edital deverão ter entre suas finali-

dades sociais a realização de projetos culturais e/ou a edição de livros e revistas – sendo 

permitidas parcerias com terceiro(s). Deverão apresentar proposta técnica, com a descrição 

completa do projeto editorial que poderá ser objeto de parceria com a FBN acrescidos dos 

dados bibliográficos de conteúdo e forma; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.bn.br/edital/2015/edital-chamada-publica-estabe-

lecimento-parcerias-coedicoes 

 

12º PRÊMIO BARCO A VAPOR DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 2016 

 

 INSCRIÇÕES: até 31 de janeiro de 2016; 

 OBJETIVO: revelar novos autores, estimular a criação literária nacional e propiciar aos jovens 

leitores o acesso a textos inéditos e de qualidade; 

 PÚBLICO-ALVO: A participação é aberta a autores de obras literárias maiores de dezoito anos 

(completados até 31 de janeiro de 2016), de todas as nacionalidades, sendo vetada a partici-

pação de funcionários do Grupo e da Fundação SM e/ou de seus parentes de primeiro grau; 

 PREMIAÇÃO: publicação do original na coleção Barco a Vapor, contrato de edição válido pelo 

período de 7 (sete) anos, R$ 40 (quarenta) mil como adiantamento de direitos autorais; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://barcoavapor.edicoessm.com.br/#!/bv?p=regulamento 

 

PRÊMIO BANCO DO NORDESTE DE JORNALISMO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 INSCRIÇÕES: até 18 de janeiro de 2016 (inscrições de trabalhos jornalísticos profissionais e 

universitários publicados ou veiculados até 31 de dezembro de 2015); 

 OBJETIVO: potencializar a visibilidade de ações capazes de promover o desenvolvimento re-

gional; 

 PÚBLICO-ALVO: ao prêmio universitário podem concorrer estudantes de cursos de gradua-

ção em Comunicação Social ou Jornalismo sediados no País, com trabalhos jornalísticos que 

tenham sido veiculados em mídias-laboratório vinculadas aos respectivos cursos. Os traba-

lhos inscritos por profissionais devem ter sido publicados ou veiculados em produtos de em-

presas jornalísticas, sendo vedada a inscrição de materiais oriundos de meios de comunica-

ção institucionais. É vedada a participação de pessoas que tenham tido qualquer vínculo fun-

cional ou profissional com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. no período estabelecido; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.bnb.gov.br/premio-bnb-de-jornalismo-2016 

 

https://www.bn.br/edital/2015/edital-chamada-publica-estabelecimento-parcerias-coedicoes
https://www.bn.br/edital/2015/edital-chamada-publica-estabelecimento-parcerias-coedicoes
http://barcoavapor.edicoessm.com.br/#!/bv?p=regulamento
http://www.bnb.gov.br/premio-bnb-de-jornalismo-2016
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III PRÊMIO SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO EM ESTUDOS DE ECONOMIA  

E MERCADO FLORESTAL 
 

 INSCRIÇÕES: até 29 de janeiro de 2016; 

 OBJETIVO: estimular estudos de Economia e Mercado Florestal, focando a produção susten-

tável no Brasil, os seus desafios e perspectivas socioeconômicas e ambientais, e criar um 

portfólio de estudos que contribuam para o avanço da capacidade do SFB; 

 PROPONENTES: poderão concorrer trabalhos individuais e em grupo de candidatos de qual-

quer nacionalidade, idade ou formação acadêmica; 

 TEMA: a economia e os mercados florestais; 

 SUBTEMAS: concessões florestais, mercado florestal, produto interno bruto (PIB Verde), sis-

tema tributário do setor florestal, comércio internacional e inserção do setor florestal brasi-

leiro, quadro atual do setor de florestas plantadas no brasil, tendências de médio e longo 

prazo para o setor de florestas plantadas, quadro atual e propostas para o setor de florestas 

nativas, novo código florestal brasileiro; 

 CATEGORIAS: graduando e profissional; 

 PREMIAÇÃO: I – Na categoria Graduando: a) valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o 1º 

colocado; b) valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o 2º colocado; c) valor de R$ 

3.000,00(três mil reais) para o 3º colocado; e d) certificado para os três primeiros colocados 

e eventual menção honrosa; II – Na categoria Profissional: a) valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) para o 1º colocado; b) valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o 2º colocado; c) valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o 3º colocado; e d) certificado para os três primeiros 

colocados e eventual menção honrosa; 

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

servico-florestal-brasileiro-em-estudos-de-economia-e-mercado-florestal 

 

EDITAL DE APOIO À TRADUÇÃO E À PUBLICAÇÃO 2015-2017 (PORTUGUÊS E INGLÊS)  

DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL 
 

 INSCRIÇÕES: até 04 de abril de 2016 (3ª chamada); 

 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 

 

AUXÍLIO PARA ESTADIAS DE PESQUISA NA ALEMANHA PARA DOUTORANDAS  

E DOUTORANDOS BRASILEIROS 
 

 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, rele-

vantes 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 modali-

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

doutorado em uma universidade brasileira, recomendação do orientador brasileiro e aceita-

ção do orientador alemão da instituição alemã; 

http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/i-premio-servico-florestal-brasileiro-em-estudos-de-economia-e-mercado-florestal
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/i-premio-servico-florestal-brasileiro-em-estudos-de-economia-e-mercado-florestal
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


BOLETIM INFORMATIVO PROPPG/UNILAB                                                                          Edição 06/dezembro de 2015                                                                                                                              

22 
 

 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/as-

brasilien/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 gover-

namentais; 

 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?documen-

tid=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 aperfeiçoa-

mento de políticas públicas, visando a ampliação da escala de impacto das experiências de-

senvolvidas 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 

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/cha-

mada_05_projetos_em_redes_versao_final1_5 

 

GLOBAL INNOVATION FUND – EDITAL PERMANENTE 

 INSCRIÇÕES: fluxo contínuo; 

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

tunidades de milhões de pessoas em países subdesenvolvidos. As propostas devem ser solu-

ções inovadoras e rentáveis que abordem desafios de desenvolvimento de qualquer país (ou 

em vários países); 

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
http://www.iaf.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=133
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
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 PÚBLICO ALVO: qualquer pessoa pode enviar proposta, incluindo equipes de negócios soci-

ais, empresas com fins lucrativos, organizações sem fins lucrativos, agências e governo, or-

ganizações 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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http://www.unilab.edu.br/pesquisa-e-posgraduacao/ 
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