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EDITAL TEMÁTICO PROPPG Nº 03/2016 

CONTROLE POPULACIONAL DO AEDES AEGYPTI/AEDES ALBOPICTUS E DOENÇAS TRANSMITI-

DAS 

 INSCRIÇÕES: até 21 de março de 2016; 

 OBJETIVO: seleciona propostas para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(Pibic) voltados para o controle populacional do Aedes aegypti/Aedes albopictus e doenças 

transmitidas; 

 PÚBLICO ALVO: professores efetivos, professores visitantes e pesquisadores bolsistas, desde 

que comprovem vínculo com a instituição por período igual ou superior ao período de vigên-

cia das bolsas de iniciação científica; 

 BENEFÍCIOS: Será concedida uma bolsa de Iniciação Cientifica e Tecnológica por projeto apro-

vado. Alunos voluntários serão selecionados exclusivamente após a aprovação do projeto 

com base nos mesmos critérios que os bolsistas de IC, com carga horária semanal definida 

pelo orientador e com plano de trabalho a ser registrado no ato de sua indicação; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.unilab.edu.br/noticias/2016/02/29/proppg-seleci-

ona-propostas-de-projetos-de-pesquisa-para-o-combate-ao-aedes-aegypti/ 

 

 

 

CHAMADA MCTI/MAPA/CNPQ Nº02/2016 

IMPLEMENTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ESTUDO EM AGROECOLOGIA E PRO-

DUÇÃO ORGÂNICA EM INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIEN-

TÍFICA E TECNOLÓGICA 

 INSCRIÇÕES: até 12 de maio de 2016; 

 OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que integrem atividades de 

extensão tecnológica, pesquisa científica e educação profissional para construção e sociali-

zação de conhecimentos e técnicas relacionados à Agroecologia e aos Sistemas Orgânicos de 

Produção, por meio da implantação ou manutenção de Núcleos de Estudo em Agroecologia 

e Produção Orgânica - NEA’s, em instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Ci-

entífica e Tecnológica; 

 RECURSOS: As propostas aprovadas serão financiadas com recursos no valor global de R$ 

4.074.956,00 (quatro milhões, setenta e quatro mil e novecentos e cinquenta e seis reais), 

sendo R$ 2.674.956,00 destinados ao pagamento de bolsas e R$ 1.400.000,00 destinados ao 

pagamento da rubrica de Custeio. Estes recursos serão liberados em duas parcelas, de acordo 
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com a disponibilidade orçamentária e financeira da SPRC/MAPA. Os projetos terão valor má-

ximo de financiamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para Custeio e Bolsas; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadospor-

tlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=6582&filtro=aber-

tas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-742-4039 

 

PRÊMIO JOSÉ REIS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
 

 INSCRIÇÕES: até 15 de abril de 2016; 

 OBJETIVO: premiar iniciativas que contribuam significativamente para tornar a Ciência, a Tec-

nologia e a Inovação conhecidas do grande público; 

 MODALIDADE: Pesquisador e Escritor; 

 PREMIAÇÃO: diploma, passagem aérea e hospedagem para participar da cerimônia de entrega 

do prêmio na 68ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a 

ser realizada em julho na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), além de 20 mil reais; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.premiojosereis.cnpq.br/web/pjr/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; 

 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; 

http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=6582&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-742-4039
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=6582&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-742-4039
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=6582&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-742-4039
http://www.premiojosereis.cnpq.br/web/pjr/regulamento
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
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 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 22 de abril de 2016 (cronograma 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 SANDWICH NO EXTERIOR 
 

 INSCRIÇÕES: até 22 de abril de 2016 (cronograma 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 22 de abril de 2016 (cronograma 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 22 de abril de 2016 (cronograma 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#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
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
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 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 

 

PÓS-DOUTORADO JÚNIOR (PDJ) 
 

 INSCRIÇÕES: até 22 de abril de 2016 (cronograma 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 22 de abril de 2016 (cronograma 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 22 de abril de 2016 (cronograma 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; 

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
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
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 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 22 de abril de 2016 (cronograma 2); até 19 de agosto de 2016 (cronograma 

3);  

 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 22 de abril de 2016 (cronograma 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; 

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
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
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 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; 

 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 

 

 

 
 

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO – REVISTA BRASILEIRA DE PÓS-GRADUAÇÃO (RBPG) 

EDIÇÃO TEMÁTICA: ECOSSISTEMAS BRASILEIROS: POTENCIAIS DE DESENVOLVIMENTO 
 

 INSCRIÇÕES: até 30 de abril de 2016;  

 OBJETIVO: submissão de artigos para a publicação de um número especial da RBPG voltado 

à reflexão acerca das potencialidades dos ecossistemas existentes no Brasil para o desenvol-

vimento nacional, tendo como aporte científico os conhecimentos produzidos na pós-gradu-

ação e abrangendo as dimensões multi e interdisciplinar; 

 LINHAS TEMÁTICAS: 1. desenvolvimento econômico e ecossistemas brasileiros; 2. coexistên-

cia de ambientes naturais e ambientes agrícolas nos ecossistemas brasileiros; 3. ecossistemas 

CAPES 

http://educ-br.fr/programa-csf/doutorado-pleno/#editais
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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e a recuperação dos recursos hídricos; 4. ecossistemas brasileiros e materiais não convenci-

onais para a construção civil; 5. segurança hídrica e sustentabilidade em regiões semiáridas; 

urbanização, dinâmica demográfica e desenvolvimento regional nos ecossistemas brasilei-

ros; 6. qualidade de vida e ambiental nas cidades; 7. produção de conhecimento sobre o uso 

sustentável dos ecossistemas brasileiros: aplicações e políticas públicas; formação de recur-

sos humanos e uso sustentável da biodiversidade nos ecossistemas brasileiros; 8. papel das 

ciências ambientais para proteção e uso sustentável dos ecossistemas brasileiros; 9. papel da 

pós-graduação na conciliação entre desenvolvimento econômico e conservação da biodiver-

sidade; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/component/content/article/61-

rbpg/editais-rbpg/7768-rbpg 
 

 

PRÊMIO VALE-CAPES DE CIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE 
 

 INSCRIÇÕES: até 31 de março de 2016; 

 OBJETIVO: premiará teses de doutorado e dissertações de mestrado que tragam ideias, 

soluções e processos inovadores para questões como redução do consumo de água e 

energia, redução de gases do efeito estufa (GEE), aproveitamento, reaproveitamento e 

reciclagem de resíduos e/ou rejeitos e tecnologia socioambiental com ênfase no com-

bate à pobreza. O prêmio se refere às teses e dissertações defendidas no Brasil em 2014 

e foi criado a partir de uma parceria entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-

soal de Nível Superior (Capes) e a Vale, firmada durante a conferência Rio +20; 

 CATEGORIAS: Mestrado e Doutorado; 

 PREMIAÇÃO: o ganhador de Tese de Doutorado receberá R$ 15 mil e uma bolsa para 

realização de estágio pós-doutoral de até três anos em instituição nacional, podendo 

converter em um ano fora do país em uma instituição de notória excelência na área de 

conhecimento do premiado. Já o ganhador de Dissertação de Mestrado receberá R$ 10 

mil e uma bolsa para realização de doutorado em instituição nacional de até quatro 

anos. Os orientadores também serão prestigiados, recebendo auxílio equivalente a uma 

participação em congresso nacional e internacional, relacionado à área temática da 

tese. No caso de mestrado, o orientador vai receber R$ 3 mil e o de doutorado, US$ 3 

mil; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/component/content/article/94-

bolsas-s/7823-premio-vale-capes-de-ciencia-e-sustentabilidade-2 

 

PROGRAMA GERAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - PGCI 
 

 INSCRIÇÕES: até 31 de maio de 2016 (1o chamada);  

 OBJETIVO: selecionar projetos conjuntos de pesquisa e parcerias universitárias em todas 

as áreas do conhecimento, além de fomentar o intercâmbio entre Instituições de Ensino 

Superior e institutos ou centros de pesquisa e desenvolvimento brasileiros e estrangei-

ros. O programa também objetiva selecionar candidaturas individuais, para casos de 

candidatos academicamente excepcionais que não possam ser contemplados por edi-

tais específicos da CAPES para bolsas no exterior; 

 MODALIDADE DE BENEFÍCIOS: 1. Projetos de parcerias universitárias: a) Missão de tra-

balho (diárias; auxílio seguro saúde; auxílio deslocamento; recurso de custeio), b) Mis-

são de estudo (graduação sanduíche: mensalidade; auxílio instalação; auxílio desloca-

mento; auxílio seguro saúde); 2. Projetos conjunto de pesquisa: a) Missão de trabalho 

http://www.capes.gov.br/component/content/article/61-rbpg/editais-rbpg/7768-rbpg
http://www.capes.gov.br/component/content/article/61-rbpg/editais-rbpg/7768-rbpg
http://www.capes.gov.br/component/content/article/94-bolsas-s/7823-premio-vale-capes-de-ciencia-e-sustentabilidade-2
http://www.capes.gov.br/component/content/article/94-bolsas-s/7823-premio-vale-capes-de-ciencia-e-sustentabilidade-2
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(diárias, auxílio seguro saúde; auxílio deslocamento; recurso de custeio), b) Missão de 

estudo (graduação sanduíche, estágio de mestrado, doutorado sanduíche e estágio pós 

doutoral: mensalidade; auxílio instalação; auxílio deslocamento; auxílio seguro saúde); 

3. Candidaturas individuais; 

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

nacional/programa-geral-de-cooperacao-internacional 
 

 

PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PNAP  
 

 INSCRIÇÕES: até 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 
 

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

 

 INSCRIÇÕES: até 29 de julho de 2016 (9ª 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 

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/educacao-a-distancia/pnap
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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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; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/edi-

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

 

EDITAL EAE Nº 004/2015 
ESCOLA DE ALTOS ESTUDOS  

 

 INSCRIÇÕES: 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 

 

 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 58/2010  
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO CIENTÍFICO BRASIL-ALEMANHA DE CURTA DURAÇÃO – DAAD 

 

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

 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 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 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 07/2009 

 

FUNCAP 

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/apoio-a-eventos/paep
http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/234.pdf
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 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 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 FINEP/BNDES - PADIQ 
 

 INSCRIÇÕES: até 29 de abril de 2016 (alterada); 

 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; 

FINEP 

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
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 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 

 
 

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 
 

 

 
 

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. 

COMISSÃO EUROPEIA 

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/590
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/590
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/589
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/589
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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 

 

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

ver/guide/index_en.htm 

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

 

 

 

 

 

AVISO ETENE/FUNDECI 01/2015 – MEIO AMBIENTE 

 

 SOLICITAÇÃO DE SENHAS: até 04 de março de 2016; 

 INSCRIÇÕES: até 08 de abril de 2016;  

 OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa e difusão de novas tecnologias de convivência e 

mitigação dos impactos das mudanças climáticas na região Nordeste; 

 SEGMENTOS: 1. Água - gestão de recursos hídricos; proteção e recuperação de áreas 

degradadas e de nascentes e margens; captações alternativas; uso sustentável de águas 

superficiais e subterrâneas; redução de perdas e de consumo; reúso; dessalinização; tra-

tamento de água e de esgotos; sanitários compostáveis; 2. Resíduos sólidos – Aprovei-

tamento do biogás/redução das emissões de gases de efeito estufa; metodologias ino-

vadoras de quantificação do sequestro de carbono; reúso, reciclagem e uso de subpro-

dutos industriais como matérias primas; logística reversa; tecnologias de tratamento; 

remediação de áreas contaminadas; modelos de gestão sustentável de resíduos; 3. 

Energias renováveis (eólica, fotovoltaica, heliotérmica, biomassa, marés etc.) – tecnolo-

gias sustentáveis de geração, transmissão e distribuição de energia; eficácia na geração 

e distribuição; eficiência energética e redução de perdas; redução e racionalização do 

consumo de energia (uso doméstico e produtivo); geração com redução de emissões de 

gases de efeito estufa; mini e micro geração. 4. Agroecologia – Pesquisa e difusão de 

técnicas de produção agroecológica (manejo ecológico do solo; compostagem; vermi-

compostagem; biofertilizantes; defensivos naturais; consorciação de espécies compa-

nheiras; tração animal etc.); 

 PÚBLICO ALVO: devem ser, necessariamente, instituições públicas ou privadas sem fins 

lucrativos, com, no mínimo, 03 (três) anos de funcionamento (fundações, institutos, au-

tarquias, outras entidades da Administração Pública Direta ou Indireta, ONGs), legal-

mente habilitadas a conduzir projetos de pesquisa e difusão, com comprovada experi-

ência, estrutura e competência técnica; 

 FINANCIAMENTO: o valor dos recursos solicitados ao Banco do Nordeste, em cada pro-

jeto de pesquisa e/ou difusão, não poderá ser inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

nem superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.bnb.gov.br/FUNDECI/Convenente.Programa-

Convenio.Detalhes.aspx?ProgramaConvenioId=8   

 
 

AVISO ETENE/FUNDECI 02/2015 – PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE 
 

 

 SOLICITAÇÃO DE SENHAS: até 04 de março de 2016; 

 INSCRIÇÕES: até 08 de abril de 2016;  

 OBJETIVO: apoiar projetos de inovações tecnológicas e organizacionais para incremento 

da produtividade e competitividade nos setores produtivos; 

BNB 

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
http://www.bnb.gov.br/FUNDECI/Convenente.ProgramaConvenio.Detalhes.aspx?ProgramaConvenioId=8
http://www.bnb.gov.br/FUNDECI/Convenente.ProgramaConvenio.Detalhes.aspx?ProgramaConvenioId=8
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 SEGMENTOS: 1. Desenvolvimento de máquinas e equipamentos que incrementam a 

produtividade, reduzindo perdas; 2. Apoio às incubadoras de empresas de base tecno-

lógica desenvolvedoras de inovações passiveis de patenteamento; 3. Apoio a projetos 

de aceleradoras e/ou startups, com destaque para as TICs (Tecnologias da Informação e 

Comunicação) que proponham soluções para os diversos setores produtivos; 4. Apoio 

ao desenvolvimento de novas técnicas de gestão para melhorar rotinas e práticas de 

trabalho, uso e troca de informações, de conhecimento e habilidades dentro das em-

presas; 5. Redes e sistemas informatizados de monitoramento, gestão, controle e avali-

ação de processos (indústria, comércio, serviços, agropecuária etc.); 6. Nanotecnologia 

aplicada (revestimentos, condutores, cosméticos, polímeros, agropecuária etc.); 7. Ca-

deias de Suprimento Sustentáveis/Economia Circular/Ecologia Industrial; 8. Aplicação 

da abordagem Lean Production (produção enxuta) a setores industriais tradicionais; 9. 

Desenvolvimento e difusão de dispositivos de robótica/inteligência artificial; 

 PÚBLICO ALVO: instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, com, no mínimo, 

03 (três) anos de funcionamento (fundações, institutos, autarquias, outras entidades da 

Administração Pública Direta ou Indireta, ONGs), legalmente habilitadas a conduzir pro-

jetos de pesquisa e difusão, com comprovada experiência, estrutura e competência téc-

nica; 

 FINANCIAMENTO: o valor dos recursos solicitados ao Banco do Nordeste, em cada pro-

jeto de pesquisa e/ou difusão, não poderá ser inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

nem superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.bnb.gov.br/FUNDECI/Convenente.Programa-

Convenio.Detalhes.aspx?ProgramaConvenioId=9 
 

 

 

 

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 

 

 

 INSCRIÇÕES: até 07 de março de 2016; 

 OBJETIVOS: reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes, jovens pesquisado-

res e equipes de pesquisa, que representem potencial contribuição para o desenvolvimento 

científico e tecnológico dos países membros e associados ao MERCOSUL; incentivar a reali-

zação de pesquisa científica e tecnológica e a inovação no MERCOSUL; e contribuir para o 

CETENE 

OUTROS 

http://www.bnb.gov.br/FUNDECI/Convenente.ProgramaConvenio.Detalhes.aspx?ProgramaConvenioId=9
http://www.bnb.gov.br/FUNDECI/Convenente.ProgramaConvenio.Detalhes.aspx?ProgramaConvenioId=9
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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processo de integração regional entre os países membros e associados, mediante incre-

mento na difusão das realizações e dos avanços no campo do desenvolvimento científico e 

tecnológico no MERCOSUL; 

 CATEGORIAS: iniciação científica, estudante universitário, jovem pesquisador, pesquisador 

sênior e integração; 

 PREMIAÇÃO: valor em espécie, troféu de vencedor, placa de menção honrosa, publicação do 

trabalho em livro, passagens aéreas e hospedagem para cerimônia de premiação; 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.premiomercosul.cnpq.br/web/pmct/regulamento 

 

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

 

 INSCRIÇÕES: até 11 de junho de 2016; 

 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 

 

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; 

http://www.premiomercosul.cnpq.br/web/pmct/regulamento
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://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
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 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; 

 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 

 

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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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); 

 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 

 

 

 

 

 

EQUIPE PROPPG/UNILAB 

                

 

 

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

 

http://www.globalinnovation.fund/what-we-look-for
http://www.unilab.edu.br/pesquisa-e-posgraduacao/

