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Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
Chamada MCTI/CNPq/FNDCT-Ação Transversal N º 65/2013 Pesquisa e Desenvolvimento em Meteorologia e Climatologia
•
•

•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 17 de março
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e em inovação, que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País nas áreas de meteorologia e
climatologia, contribuindo para o aumento da capacidade brasileira de previsão de tempo e de clima.
PÚBLICO ALVO: possuir o título de doutor e ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até
a data limite para submissão da proposta; ser obrigatoriamente o coordenador do projeto; e, possuir
vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto ou, se aposentado, comprovar
manter atividades acadêmicos-científicas e apresentar declaração da instituição de execução do projeto
concordando com a sua execução.
LINHAS DE PESQUISA: Desenvolvimento de produtos derivados de informações de modelos numéricos,
satélites ambientais, radares meteorológicos ou outros sistemas de monitoramento indireto da atmosfera;
Aprimoramento do uso de tecnologias de sensoriamento remoto, e suas aplicações em modelagem
atmosférica e modelagem de processos à superfície, incluindo o monitoramento de áreas de risco de
desastres naturais; Desenvolvimento de pesquisas com o objetivo de promover a assimilação de dados
obtidos por satélites ambientais e radares meteorológicos na previsão numérica; entre outras.
VALORES: valor global estimado de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=58C43D19357321FBDB636381F447F495?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnp
qportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4542

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
EDITAL CAPES/ITA nº 005/2014
PROGRAMA DE BOLSAS DE PÓS‐DOUTORADO
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 18 de março
OBJETIVO: estimular e apoiar a realização de projetos de pesquisa concedendo cotas de bolsas de pó
s‐doutorado e recursos financeiros de custeio a pesquisadores vinculados a programas de pós‐gradua
ção do ITA, com o objetivo de apoiar a formação de recursos humanos, voltados para o setor da Aeronáutica
, Espaço e Defesa;
TEMÁTICAS:
Grupo 1: Aerodinâmica, propulsão, estruturas, mecânica do voo, novos conceitos de aeronaves, projeto
aeronáutico, propulsão espacial e hipersônica; Grupo 2: Energia, manufatura, projeto mecânico, produçã
o, materiais, processos de fabricação, mecatrônica, motores e turbinas; Grupo 3: Controle, dispositivos e
sistema eletrônicos, eletrônica aplicada, microondas, optoeletrônica, telecomunicações, robótica, sistema
s autônomos, integração de sistemas e sistemas embarcados; Grupo 4: Transporte Aéreo, infraestrutura a
eronáutica e espacial, controle e administração de tráfego aéreo, logística e engenharia ambiental; Grup
o 5: Software embarcado, verificação e validação de software, data science, segurança da informação,
comando de controle, big data e educação online; Grupo 6: Física dos plasmas, nanotecnologia, fotônica, ma
teriais avançados e Sensores e Atuadores Espaciais, bioengenharia, engenharia física e física experimental; G
rupo 7: Safety, aviônica e engenharia de sistemas.
VALORES: valor global de até R$ 7.221.000,00 (sete milhões duzentos e vinte e um mil reais).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/2912014-Edital-0052014-ITA-PosDoutorado.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA CONJUNTA BNDES/FINEP DE
APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA INDUSTRIAL NO SETOR DE
PETRÓLEO & GÁS – INOVA PETRO – 01/2014
•
•

•
•

INSCRIÇÕES: até 20 de março
OBJETIVO: selecionar Planos de Negócios de empresas brasileiras que contemplem projetos de inovação
dentro do escopo das linhas temáticas, com vistas à pré-qualificação para o recebimento de apoio financeiro
por meio de alguma(s) das modalidades operadas pelo BNDES ou FINEP, conforme vier a ser definido em
Plano de Suporte Conjunto (PSC) estruturado ao final do processo seletivo.
LINHAS TEMÁTICAS: Temática 1: Processamento de Superfície; Temática 2: Instalações Submarinas; Temática
3: Poço; Temática 4: Reservatórios;
MAIORES INFORMAÇÕES: http://download.finep.gov.br/chamadas/inova_petro/editais/INOVAPETRO-1912-2013-VERSAOFINAL2.pdf

NOVO!
•
•

•

•

•

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
EDITAL PROEXT 2015
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA MEC/SESu

INSCRIÇÕES: até 25 de março
OBJETIVO: apoiar as Instituições Públicas de Ensino Superior no desenvolvimento de programas e projetos
de extensão, que contribuam para a implementação de políticas públicas e o fortalecimento da extensão
universitária. Potencializar e ampliar os patamares de qualidade da extensão universitária na formação dos
alunos associando a sua natureza pedagógica à missão das instituições de ensino superior públicas.
Estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem como a atuação profissional
pautada na cidadania e na função social da educação superior. Contribuir para a melhoria da qualidade de
educação brasileira por meio do contato direto dos estudantes extensionistas com realidades concretas e da
troca de saberes acadêmicos e populares. Dotar as Instituições Públicas de Ensino Superior de melhores
condições de gestão de suas atividades acadêmicas de extensão para os fins prioritários enunciados nesse
programa.
PÚBLICO ALVO: poderão apresentar propostas a este edital: a) Universidades Públicas Federais, b)
Universidades Públicas Estaduais; c) Universidades Públicas Municipais; d) Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia (IF)e Centros de Educação Tecnológica (Cefet).
LINHAS TEMÁTICAS: Educação; Cultura e arte; Pesca e aquicultura; Promoção da saúde; Desenvolvimento
urbano; Desenvolvimento rural; Redução das desigualdades sociais e combate à extrema pobreza; Geração
de trabalho e renda por meio do Apoio e Fortalecimento de empreendimentos econômicos solidários;
Preservação do patrimônio cultural Brasileiro; Direitos humanos; Promoção da igualdade racial; Mulheres e
relações de gênero; Esporte e lazer; Comunicação; Desenvolvimento regional: inclusão produtiva, defesa
civil e acesso à água.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20218

NOVO!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014

Seleção de Bolsistas para Doutorado Pleno nas Universidades de Nottingham e
Birmingham
Edital nº. 6/2014
•
•

•
•

INSCRIÇÕES: até 02 de abril
OBJETIVO: apoiar estudantes a realizar o doutorado pleno nas Universidades de Nottigham ou na
Universidade de Birmingham visando a formação de docentes e pesquisadores de alto nível e a
consolidação da cooperação científica entre o Brasil e o Reino Unido;
PÚBLICO ALVO: possuir nacionalidade brasileira; ter diploma de nível superior reconhecido na forma da
legislação brasileira e, preferencialmente, diploma de mestrado;
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital-0062014-Doutorado-Pleno-Nottingham-Birmingham-1722014.pdf

NOVO!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
8º Prêmio AEA de Meio Ambiente

•
•

•
•
•

INSCRIÇÕES: até 04 de abril
OBJETIVO: distinguir e homenagear: as empresas que se destacaram através de desenvolvimento de
projetos de tecnologias e responsabilidade social, que beneficiaram o meio ambiente com resultado
significativo quanto à qualidade de vida; as universidades, institutos de pesquisa e universitários que
priorizaram conceitos tecnológicos voltados à redução dos impactos ambientais; trabalhos jornalísticos, que
demonstraram a evolução e o comprometimento das melhorias implementadas no setor automotivo, que
beneficiaram ou beneficiarão ao meio ambiente.
PÚBLICO ALVO: empresas ou profissionais das áreas técnicas de universidades, institutos de pesquisa e
órgãos de comunicação.
CATEGORIAS: Tecnologia OTTO; Tecnologia Diesel; Acadêmica; Jornalística; Responsabilidade Social;
MAIORES
INFORMAÇÕES:
http://aea.org.br/v1/8o-premio-aea-de-meio-ambiente/#acesse-aqui-oformulario-de-inscricao-do-trabalho

NOVO!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
Prêmio Trote da Cidadania 2014

•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 05 de abril
OBJETIVO: destacar e reconhecer os melhores projetos de Trote Cidadão em instituições de ensino superior
e escolas técnicas de todo o território nacional, fomentando o voluntariado e estimulando o
desenvolvimento do empreendedorismo social em atividades realizadas com a comunidade.
PÚBLICO ALVO: entidades acadêmicas (Centro Acadêmico, Diretório Acadêmico, Empresa Júnior, Atléticas,
Grêmios), alunos matriculados em qualquer fase do curso de graduação e universidades ou escolas técnicas
que estejam desenvolvendo ações de trote solidário para a recepção de calouros no primeiro semestre de
2014. Serão também válidas inscrições de ações de trote solidário do segundo semestre de 2013.
PRÊMIO: os finalistas (1º a 3º colocado) de cada categoria, serão contemplados com Workshop de
empreendedorismo e cidadania na sede da DPaschoal, em Campina.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.trotedacidadania.org.br/trote/files/files/Regulamento%202014.pdf

NOVO!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS – BOLSAS NO PAÍS
MODALIDADE ATRAÇÃO DE JOVENS TALENTOS – BJT
CHAMADA DE PROJETOS MEC/MCTI/CAPES/CNPq/FAPs
Nº 02/2014

•
•

•

•

INSCRIÇÕES: até 07 de abril
OBJETIVO: atrair e estimular a fixação no Brasil de jovens pesquisadores de talento, residentes no
exterior, brasileiros ou estrangeiros, com destacada produção científica ou tecnológica nas áreas
contempladas do Programa Ciência sem Fronteiras.
ÁREAS CONTEMPLADAS: Engenharias e demais Áreas Tecnológicas; Ciências Exatas e da Terra;
Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde; Computação e Tecnologias da Informação; Tecnologia
Aeroespacial; Fármacos; Produção Agrícola Sustentável; Petróleo, Gás e Carvão Mineral; Energias
Renováveis; Tecnologia Mineral; Biotecnologia; Nanotecnologia e Novos Materiais; Tecnologias de
Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; Biodiversidade e Bioprospecção; Ciências do Mar; Indústria
Criativa (voltada a produtos e processos para desenvolvimento tecnológico e inovação); Novas Tecnologias
de Engenharia Construtiva;
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=1352da99-7fe9-4dd79eed-8196c1bf6ada&groupId=214072

NOVO!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS – BOLSAS NO PAÍS
MODALIDADE PESQUISADOR VISITANTE ESPECIAL – PVE
CHAMADA DE PROJETOS MEC/MCTI/CAPES/CNPq/FAPs
Nº 03/2014

•
•

•

•

INSCRIÇÕES: até 07 de abril
OBJETIVO: fomentar o intercâmbio e a cooperação internacional, por meio da atração de lideranças
internacionais que tenham destacada produção científica e tecnológica nas áreas contempladas do
Programa Ciência sem Fronteiras.
ÁREAS CONTEMPLADAS: Engenharias e demais Áreas Tecnológicas; Ciências Exatas e da Terra; Biologia,
Ciências Biomédicas e da Saúde; Computação e Tecnologias da Informação; Tecnologia Aeroespacial;
Fármacos; Produção Agrícola Sustentável; Petróleo, Gás e Carvão Mineral; Energias Renováveis; Tecnologia
Mineral; Biotecnologia; Nanotecnologia e Novos Materiais; Tecnologias de Prevenção e Mitigação de
Desastres Naturais; Biodiversidade e Bioprospecção; Ciências do Mar; Indústria Criativa (voltada a produtos
e processos para desenvolvimento tecnológico e inovação); Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva;
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/en/c/document_library/get_file?uuid=f4031127-a47e-4fcf-b8a36fe38168a23c&groupId=214072

NOVO!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
Programa Brasil-Estados Unidos
Fulbright-NEXUS de Redes Regionais de Pesquisa Aplicada
2014-2016
CAPES/Comissão Fulbright
EDITAL Nº 7/2014

•
•

•

•

INSCRIÇÕES: até 07 de abril
OBJETIVO: aprofundar a cooperação acadêmica e científica entre grupos de pesquisa do Brasil, dos EUA, e
dos demais países das Américas e do Caribe (dentro do espaço geopolítico Western Hemisphere), por meio
do incentivo à formação de redes de pesquisadores nas Américas e no Caribe, para a colaboração e
promoção de parcerias que apresentem potencial de real impacto regional de longo prazo.
ÁREAS CONTEMPLADAS: Energia Sustentável e Mudanças Climáticas, em especial no que se referem a:
Energias Renováveis, incluindo inovação em micro geração; Adaptação comportamental e social às
Mudanças Climáticas; Avaliação das Mudanças Climáticas e seus impactos (métricas e padrões); Mudanças
Climáticas e biodiversidade; e Mudanças Climáticas e segurança Alimentar e de Disponibilidade de Água.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_007_2014_Fulbright_NEXUS.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
Bolsas de Produtividade em Pesquisa – PQ
•
•

•

•
•

•

•

INSCRIÇÕES: 17 de abril até 15 de agosto
OBJETIVO: destinada aos pesquisadores que se destaquem entre seus pares, valorizando sua produção científica
segundo critérios normativos, estabelecidos pelo CNPq, e específicos, pelos Comitês de Assessoramento (CAs)
do CNPq.
PÚBLICO ALVO: possuir o título de doutor ou perfil científico equivalente; ser brasileiro ou estrangeiro com
situação regular no País; dedicar-se às atividades constantes de seu pedido de bolsa e poderá ser aposentado,
desde que mantenha atividades acadêmico-científicas oficialmente vinculadas a instituições de pesquisa e
ensino.
CATEGORIA: pesquisador 1: 8 (oito) anos, no mínimo, de doutorado por ocasião da implementação da bolsa;
pesquisador 2: 3 (três) anos, no mínimo, de doutorado por ocasião da implementação da bolsa.
NÍVEL: para a categoria 1, o pesquisador será enquadrado em quatro diferentes níveis (A, B, C ou D), com base
comparativa entre os seus pares e nos dados dos últimos 10 (dez) anos, entre eles o que demonstre capacidade
de formação contínua de recursos humanos; e para a categoria 2, em que não há especificação de nível, será
avaliada a produtividade do pesquisador, com ênfase nos trabalhos publicados e orientações, ambos referentes
aos últimos 5 (cinco) anos.
VALORES: categoria/nível: Sr – R$1.500,00; 1 A – R$1.5000,00 mensal e adicional de bancada R$ 1.300,00; 1B –
R$1.400,00 mensal e adicional de bancada R$ 1.100,00; 1C – R$ 1.300,00 mensal e adicional de bancada R$
1.100,00; 1D – R$ 1.200,00 mensal e adicional de bancada R$ 1.000,00; 2 – R$ 1.100,00 mensal.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/documents/10157/5f43cefd-7a9a-4030-945e-4a0fa10a169a

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EM DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO E EXTENSÃO INOVADORA – DT
•
•
•

•

•

•

•

INSCRIÇÕES: 17 de abril até 15 de agosto
OBJETIVO: distinguir o pesquisador, valorizando sua produção em desenvolvimento tecnológico e inovação
segundo critérios normativos, estabelecidos pelo CNPq, e especificamente, pelo comitê avaliador.
PÚBLICO ALVO: possuir título de doutor ou perfil tecnológico equivalente; ser brasileiro ou estrangeiro com
situação regular no País; dedicar-se às atividades constantes de seu pedido de bolsa; e poderá ser aposentado,
desde que mantenha atividades acadêmico-científicas e tecnológicas oficialmente vinculadas a instituições de
pesquisa e ensino.
CATEGORIA: pesquisador 1: 8 (oito) anos, no mínimo, de doutorado, por ocasião da implementação da bolsa ou
pelo menos 10 (dez) anos de experiência em atividades de desenvolvimento tecnológico e em atividades de
extensão inovadora e de transferência de tecnologia; pesquisador 2: 3 (três) anos, no mínimo, de doutorado por
ocasião da implementação da bolsa ou pelo menos 5 (cinco) anos de experiência em atividades de
desenvolvimento tecnológico e em atividades de extensão inovadora e de transferência de tecnologia.
NÍVEL: para a categoria 2, em que não há especificação de nível, será avaliada a produção técnica comprovada
com: pedidos de patentes, registros de software e processos, publicações de natureza tecnológica e acordos de
transferência de tecnologia; para a categoria 1, o pesquisador será enquadrado em quatro diferentes níveis (A,
B, C ou D), com base comparativa entre os seus pares.
VALORES: categoria/nível: 1 A – R$1.5000,00 mensal e adicional de bancada R$ 1.300,00; 1B – R$1.400,00
mensal e adicional de bancada R$ 1.100,00; 1C – R$ 1.300,00 mensal e adicional de bancada R$ 1.100,00; 1D –
R$ 1.200,00 mensal e adicional de bancada R$ 1.000,00; 2 – R$ 1.100,00 mensal.
MAIORES
INFORMAÇÕES:
http://www.cnpq.br/documents/10157/d6954e94-d602-4a57-b8e0-

40112ccf979e

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
BOLSAS DE PRODUTIVIDADE SÊNIOR
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: 17 de abril até 15 de agosto
OBJETIVO: destinada ao pesquisador que se destaque entre seus pares como líder e paradigma na sua área de
atuação, valorizando sua produção científica e/ou tecnológica, segundo requisitos e critérios normativos
estabelecidos pelo CNPq e por sua assessoria técnico científica.
PÚBLICO ALVO: possuir o título de doutor ou perfil científico equivalente; ser brasileiro ou estrangeiro com
situação regular no país; ter permanecido no sistema por pelo menos 15 (quinze) anos na categoria 1 níveis A ou
B; consecutivos ou não; ter permanecido e continuar ativo no desenvolvimento de pesquisas científicas e/ou
tecnológicas e na formação de pesquisadores em diversos níveis; dedicar-se às atividades constantes de seu
pedido de bolsa; se aposentado, manter atividades acadêmico-científicas oficialmente vinculadas a instituições
de pesquisa e ensino.
VALORES: mensalidade de R$ 1.500,00.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/documents/10157/17e30bbc-1e31-4f5f-a3412ecaf0e379c6

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
PESQUISADOR VISITANTE – (PV)
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: 2º Cronograma: 22 de abril
OBJETIVO: possibilitar ao pesquisador brasileiro ou estrangeiro, de reconhecida liderança científica, a
colaboração com grupos de pesquisa emergentes ou consolidados, para o desenvolvimento de linhas de
pesquisa ou desenvolvimento tecnológico consideradas relevantes pelo Comitê de Assessoramento da área
respectiva e pela Diretoria do CNPq.
PUBLICO ALVO: para o solicitante - ser pesquisador e ter vínculo empregatício ou funcional com instituição
nacional. Para o pesquisador visitante – perfil equivalente a bolsista de Produtividade em Pesquisa
categoria 1 nível A ou B do CNPq e ter perfil científico/tecnológico adequado para a finalidade da bolsa e
dedicar-se integralmente às atividades programadas na instituição de execução.
BENEFÍCIOS: mensalidade R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais); passagem aérea e auxílio-instalação
correspondente ao valor de uma mensalidade para deslocamento do pesquisador e retorno à instituição de
origem, quando o deslocamento for superior a 350 km.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cnpq.br/web/guest/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16063

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
DOUTORADO-SANDUÍCHE NO PAÍS – (SWP)
•
•
•

•
•

INSCRIÇÕES: 2º Cronograma: 22 de abril
OBJETIVO: apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil para
desenvolvimento parcial de sua tese junto a outro grupo de pesquisa nacional.
PUBLICO ALVO: estar formalmente matriculado há pelo menos 12 (doze) meses, em curso de
doutorado no Brasil, reconhecido pela CAPES; e não acumular a presente bolsa com quaisquer
outras bolsas concedidas por agência de fomento nacional. Para o orientador da instituição de
origem: ser o proponente e responsável pelo encaminhamento da proposta; e manter interação
acadêmica/científica com o orientador da instituição de destino. Para o orientador da instituição de
destino:
ser pesquisador com produção acadêmica consolidada e relevante para o
desenvolvimento complementar da tese de doutorado.
BENEFÍCIOS: mensalidade R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); Passagem aérea, em trecho
nacional, quando houver deslocamento por distância superior a 350 km.
http://www.cnpq.br/web/guest/view/MAIORES
INFORMAÇÕES:
/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16066

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
PÓS-DOUTORADO SÊNIOR (PDS)
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: 2º Cronograma: 22 de abril
OBJETIVO: possibilitar, no País, a consolidação e atualização dos conhecimentos e/ou o 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 reconhecido nível de excelência na área de especialização do
candidato.
PUBLICO ALVO: para o candidato: ser o proponente e responsável pelo encaminhamento da proposta;
possuir título de doutor há mais de 7 anos, quando da implementação da bolsa, no caso de proposta
aprovada; dedicar-se integralmente às atividades programadas na instituição de destino; não possuir
vínculo empregatício/funcional quando da implementação da bolsa, caso a proposta seja aprovada; não
acumular a presente bolsa com bolsas concedidas por qualquer agência de fomento nacional. Para a
instituição de destino: ter grupo consolidado de pesquisadores de alta qualificação e desempenho
científico e/ou tecnológico na área de atuação do candidato; dispor de instalações adequadas para a
execução do projeto; e o supervisor deverá possuir reconhecida competência e nível científico superior ao
do candidato.
BENEFÍCIOS: mensalidade R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais); quando houver deslocamento por
distância superior a 350 km (trezentos e cinquenta quilômetros), o bolsista terá direito a: passagem aérea,
de ida e volta; e auxílio-instalação correspondente ao valor de uma mensalidade, a ser pago juntamente
com a primeira mensalidade; taxa de bancada mensal.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cnpq.br/web/guest/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16065

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
PÓS-DOUTORADO EMPRESARIAL (PDI)
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: 2º Cronograma: 22 de abril
OBJETIVO: possibilitar ao pesquisador a consolidação e atualização de seus conhecimentos, assim como agregar
competência às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação de empresa no País, com vistas à melhoria de
sua competitividade.
PUBLICO ALVO: Para o candidato: possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa, no caso de
proposta aprovada; ter qualificação compatível com os setores de atuação da empresa; dedicar-se
integralmente às atividades programadas na empresa de destino; selecionar empresa cadastrada no sistema
CNPq; não possuir vínculo empregatício/funcional quando da implementação da bolsa, caso a proposta seja
aprovada. Para a empresa de destino: ter um programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação; estar
cadastrada no sistema CNPq; viabilizar a realização das atividades de pesquisa e desenvolvimento do bolsista; e
designar um funcionário qualificado (supervisor) para acompanhar às atividades do bolsista.
BENEFÍCIOS: mensalidade R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais); auxílio-instalação correspondente a uma
mensalidade, quando a empresa estiver em município distinto do da instituição de origem do candidato;
passagem aérea de ida e volta, em trecho nacional, quando houver deslocamento por distância superior a 350
km (trezentos e cinquenta quilômetros).
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cnpq.br/web/guest/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16067

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
DOUTORADO-SANDUÍCHE EMPRESARIAL – (SWI)
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: 2º Cronograma: 22 de abril
OBJETIVO: apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil, que necessite
complementar a sua formação participando de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em
empresa no País.
PUBLICO ALVO: estar formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil, recomendado pela
CAPES; não ser aposentado; e não acumular a presente bolsa com bolsas concedidas por qualquer
agência de fomento nacional. Para a empresa de destino: ter um programa de pesquisa,
desenvolvimento e inovação; estar cadastrada no sistema CNPq; viabilizar a realização das atividades de
pesquisa e desenvolvimento do bolsista; e designar um funcionário qualificado (orientador) para
acompanhar às atividades do bolsista.
BENEFÍCIOS: mensalidade R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); passagem de ida e volta em trecho
nacional quando a distância for superior a 350 (trezentos e cinquenta quilômetros).
http://www.cnpq.br/web/guest/view/MAIORES
INFORMAÇÕES:
/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16068

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
PÓS-DOUTORADO JÚNIOR (PDJ)
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: 2º Cronograma: 22 de abril
OBJETIVO: possibilitar, no País, a consolidação e atualização dos conhecimentos ou o eventual
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 excelência na área de especialização do
candidato.
PUBLICO ALVO: possuir título de doutor há menos de 7 anos, quando da implementação da bolsa, no caso de
proposta aprovada;
dedicar-se integralmente às atividades programadas; e não possuir vínculo
empregatício/funcional quando da implementação da bolsa, caso a proposta seja aprovada; não acumular a
presente bolsa com bolsas concedidas por qualquer agência de fomento nacional; o candidato poderá
permanecer na mesma Unidade/Departamento onde completou o doutorado, se o mesmo foi desenvolvido
em programa de pós-graduação com conceito 5, 6 ou 7 da CAPES. Caso contrário, deverá selecionar
Unidade/Departamento distintos daqueles onde obteve o título de doutor.
BENEFÍCIOS: mensalidade R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais); taxa de bancada mensal; Quando houver
deslocamento superior a 350 km (trezentos e cinquenta quilômetros), o bolsista terá direito a: passagem
aérea, de ida e volta; auxílio-instalação correspondente ao valor de uma mensalidade, a ser pago juntamente
com a primeira mensalidade.
MAIORES
INFORMAÇÕES:
http://www.cnpq.br/web/guest/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16064

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
PÓS-DOUTORADO NO EXTERIOR (PDE)
•
•
•

•

•

INSCRIÇÕES: 2º Cronograma: 22 de abril
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.
PUBLICO ALVO: possuir o título de doutor quando da implementação da bolsa; dedicar-se integralmente às
atividades programadas na instituição de destino; não acumular a presente bolsa com outras bolsas
concedidas com recursos do Tesouro Nacional; para ex-bolsista de doutorado no exterior de agência nacional,
observar o tempo mínimo de permanência no Brasil exigido pela agência. Se Servidor Público Federal deverá
ser observado o disposto na Lei nº 8.112/90;e ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil.
VALORES: Mensalidade: Europa € 2100, EUA US$ 2100, Reino Unido £ 1700, Canadá C$ 2660, Japão ¥
270.700, Austrália A$ 3000, Demais países US$ 2100; Seguro Saúde: Europa € 1080, EUA US$ 1080, Reino
Unido £ 1080, Canadá C$ 1200, Japão ¥ 113.760, Austrália A$ 1320, Demais países US$ 1080; Auxilio
Instalação Europa € 2100, EUA US$ 2100, Reino Unido £ 1700, Canadá C$ 2660, Japão ¥ 270.700, Austrália
A$ 3000, Demais países US$ 2100; Auxilio Deslocamento.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/pos-doutorado

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
DOUTORADO PLENO (GDE)
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: 2º Cronograma: 22 de abril
OBJETIVO: formar doutores no exterior em instituições de reconhecido nível de excelência, em áreas do
conhecimento consideradas de vanguarda científico- tecnológica e naquelas estratégicas definidas pelo
Conselho Deliberativo do CNPq.
PUBLICO ALVO: ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; ter proficiência em idioma
requerido para o curso; e não acumular a presente bolsa com outras bolsas concedidas com recursos do
Tesouro Nacional.
VALORES: Mensalidade: Europa € 1300, EUA US$ 1300, Reino Unido £ 1300, Canadá C$ 1470, Japão ¥
148.890, Austrália A$ 1650, Demais países US$ 1300; seguro saúde; auxilio instalação; auxilio deslocamento,
taxas escolares e taxas de bancada.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/doutorado-pleno

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR (SWE)
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: 2º Cronograma: 22 de abril
OBJETIVO: apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil que comprove qualificação
para usufruir, no exterior, da oportunidade de aprofundamento teórico, coleta e/ou tratamento de dados ou
desenvolvimento parcial da parte experimental de sua tese a ser defendida no Brasil.
PUBLICO ALVO: estar formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil reconhecido pela CAPES; não
ser aposentado; ter conhecimento do idioma utilizado na instituição de destino; ter anuência do coordenador
do curso de pós-graduação e dos orientadores no País e no exterior; ser brasileiro ou estrangeiro com visto
permanente no Brasil; e não acumular a presente bolsa com outras bolsas concedidas com recursos do
Tesouro Nacional, projeto de pesquisa deve estar enquadrado nas áreas contempladas pelo Programa Ciência
sem Fronteiras.
VALORES: Mensalidade: Europa € 1300, EUA US$ 1300, Reino Unido £ 1300, Canadá C$ 1470, Japão ¥
148.890, Austrália A$ 1650, Demais países US$ 1300; seguro saúde; auxilio instalação; auxilio deslocamento,
taxas escolares e taxas de bancada.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/doutorado-sanduiche

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
ESTÁGIO SÊNIOR (ESN)
•
•
•
•

•

INSCRIÇÕES: 2º Cronograma: até 22 de abril
OBJETIVO: propiciar ao pesquisador o desenvolvimento de projeto de pesquisa ou parte dele em
instituição estrangeira.
PUBLICO ALVO: ser pesquisador nível 1 do CNPq ou equivalente e ter vínculo funcional/empregatício com
instituição de pesquisa ou pesquisa/ensino no Brasil.
BENEFÍCIOS: Mensalidade para EUA US$ 2.300,00, Europa € 2.300,00, Reino Unido £1.700,00, Canadá C$
3.060,00, Japão ¥ 311.300,00, Austrália A$ 3.420,00 e demais países US$ 2.300,00; . auxíliodeslocamento; auxílio-instalação; seguro-saúde.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cnpq.br/web/guest/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690#1

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
EDITAL Nº 1/2014
Chamada para Publicação – Revista Brasileira de Pós-Graduação – RBPG
Edição Temática: A Cooperação Internacional e a Pós-Graduação Brasileira

•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 22 de abril;
OBJETIVO: discutir os desafios da política brasileira diante da expansão da cooperação internacional.
Aumentar a penetração da temática e do debate nos círculos especializados do Brasil, envolvendo
diversos atores cujos interesses e ações influenciam a dinâmica nacional.
LINHAS TEMÁTICAS: Pós-graduação e cooperação internacional: experiências destacadas; Pós-graduação e
cooperação acadêmico-científica: a visão internacional; Cooperação internacional e formação de quadros;
Cooperação internacional e promoção da ciência, tecnologia e inovação; Internacionalização da educação
superior e a cooperação internacional; Política brasileira de apoio à cooperação acadêmica e científica
internacional; Papel indutor das agências de fomento (à formação de pessoal e à pesquisa) nas políticas
em favor da cooperação internacional.
PÚBLICO ALVO: docentes e alunos de pós-graduação, pesquisadores e gestores de instituições de ensino
superior e de pesquisa, gestores de associações científicas e profissionais, dirigentes e técnicos de órgãos
do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e demais órgãos
envolvidos na formação de pessoal e produção científica.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/1312014-Edital-12014-RBPG-Coop-Intv2.pdf

NOVO!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014

Chamada CNPq/ANVISA Nº 04/2014 – Censo Nacional dos
Trabalhadores de Vigilância Sanitária.
•
•

INSCRIÇÕES: até22 de abril;
OBJETIVO: o desenvolvimento de pesquisa censitária para realizar levantamento e análise de dados sobre
o perfil profissional e os processos de trabalho dos profissionais de vigilância sanitária, inclusive de
laboratórios de saúde pública, afetos às atividades de vigilância sanitária.

•

•
•

PÚBLICO ALVO: possuir o título de mestre ou doutor e ter seu currículo cadastrado na Plataforma
Lattes, atualizado até a data limite para submissão da proposta; ser obrigatoriamente o
coordenador nacional do projeto;
VALORES: valor global estimado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
MAIORES INFORMAÇÕES: file:///C:/Users/Extens%C3%A3o/Downloads/MINUTA+CENSO++ANVISA+2014+-+VERS%C3%83O+FINAL+-+REV+ANVISA.pdf

NOVO!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA CONJUNTA BNDES / FINEP DE APOIO À
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA AGRÍCOLA NO SETOR SUCROENERGÉTICO – PAISS
AGRÍCOLA – 02/2014
•
•

•

•

INSCRIÇÕES: até 16 de maio;
OBJETIVO: selecionar Planos de Negócio de empresas brasileiras que contemplem inovações dentro do
escopo das linhas temáticas deste Edital, com vistas à pré-qualificação ao recebimento de apoio por meio
de alguma(s) das modalidades operadas pelo BNDES ou pela FINEP, conforme vier a ser definido no Plano
de Suporte Conjunto (PSC) deste Edital, estruturado ao final do processo seletivo;
LINHAS TEMÁTICAS: Linha 1: Novas variedades, sobretudo: aquelas voltadas aos ambientes de
produção das regiões de fronteira; mais adequadas à mecanização agrícola; e/ou com maiores
quantidades de biomassa e/ou ATR, com ênfase na utilização de melhoramento transgênico; Linha 2:
Máquinas e implementos para plantio e/ou colheita, bem como para coleta de palha e/ou resíduos, com
ênfase na ampliação do uso de técnicas de agricultura de precisão; Linha 3: Sistemas integrados de
manejo, planejamento e controle da produção; Linha 4: Técnicas mais ágeis e eficientes de propagação de
mudas e dispositivos biotecnológicos inovadores para o plantio e; Linha 5: Adaptação de sistemas
industriais para culturas energéticas compatíveis, complementares e/ou consorciáveis com o sistema
agroindustrial do etanol produzido a partir da cana-de-açúcar.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://download.finep.gov.br/chamadas/paissagricola/editais/2014-0213Edital_PAISSAgricolaFINEP_BNDES.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
Chamada de Projetos CNPq/CISB/SAAB N º 69/2013
Programa Ciência sem Fronteiras
•
•

•

•
•
•

•

INSCRIÇÕES: até 17 de maio
OBJETIVO: selecionar candidatos que queiram desenvolver parte de suas teses ou projeto de pósdoutorado, dentro das áreas prioritárias do Programa Ciências sem Fronteiras e nas áreas de pesquisa de
interesse da SAAB AB.
PUBLICO ALVO: ser brasileiro ou estrangeiro com situação migratória regular no Brasil; possuir formação
profissional compatível com o nível e a finalidade da bolsa; possuir conhecimento do idioma utilizado no
centro/instituição de destino, a ser confirmado na entrevista a ser realizada pelo CISB.
AREAS PRIORITARIAS: Materiais e Produção; Eletrônica; Tecnologia da Informação e Comunicação;
Sistemas de Engenharia Mecânica; Energia & Meio Ambiente.
MODALIDADES: Pós – Doutorado no Exterior (PDE); Doutorado Sanduiche no Exterior (SWE).
VALORES: Pós-doutorado no Exterior (PDE): mensalidade para EUA US$ 2.100,00, Europa € 2.100,00,
Reino Unido £1.700,00, Canadá C$ 2.660,00, Japão ¥ 270.700,00, Austrália A$ 3.000,00 e demais países
US$ 2.100,00; auxílio-deslocamento; auxílio-instalação; seguro-saúde. Doutorado Sanduiche no Exterior
(SWE): mensalidade para EUA US$ 1.300,00, Europa € 1.300,00, Reino Unido £1.300,00, Canadá C$
1.470,00, Japão ¥ 148.890,00, Austrália A$ 1.650,00 e demais países US$ 1.300,00; auxílio-deslocamento;
auxílio-instalação; seguro-saúde.
MAIORES
INFORMAÇÕES:
hwww.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=58C43D19357321FBDB636381F447F495?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadosc
npqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4562ttp://

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
Prêmio CNI de Jornalismo 2014
•
•
•
•
•

•

INSCRIÇÕES: até 30 de maio
OBJETIVO: visa reconhecer o papel da imprensa e seu compromisso com a agenda do desenvolvimento do
país.
PÚBLICO ALVO: voltado exclusivamente a veículos de empresas jornalísticas.
CATEGORIAS: Impresso jornal; Impresso revista; Telejornalismo; Radiojornalismo; Internet (sites e blogs).
PREMIAÇÃO: por categorias: impresso jornal– R$ 25.000,00 ao vencedor; impresso revista – R$ 25.000,00 ao
vencedor; telejornalismo – R$ 25.000,00 ao vencedor; rádiojornalismo – R$ 25.000,00 ao vencedor; internet
(sites e blogs) – R$ 25.000,00 ao vencedor. Destaques Regionais: Norte – r$ 15.000,00 ao vencedor; sul – R$
15.000,00 ao vencedor; Centro-Oeste – R$ 15.000,00 ao vencedor; Nordeste – R$ 15.000,00 ao vencedor;
Sudeste – R$ 15.000,00 ao vencedor. Prêmios Especiais: Educação – conferido ao melhor trabalho sobre
educação profissional voltada à indústria – R$ 30.000,00; Inovação – conferido ao melhor trabalho que
aborde a inovação como pressuposto fundamental para a competitividade industrial – R$ 30.000,00. Grande
Prêmio José Alencar De Jornalismo: conferido ao melhor entre todos os trabalhos jornalísticos inscritos – R$
50.000,00. Além da premiação em dinheiro, cada trabalho vencedor nas duas categorias especiais –
Educação e Inovação e na categoria Grande Prêmio José Alencar de Jornalismo, receberá uma bolsa de
estudo no curso Gestão Estratégica para Dirigentes Empresariais, ministrado pela Insead, em
Fontainebleau, na França, com custeio de passagens aéreas e hospedagem para o período.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2012/04/16/259/20130815101301498083e.pd
f

NOVO!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
2ª CHAMADA NACIONAL DE PROJETOS – IEL/CNPq
INOVA TALENTOS
PROGRAMA RHAE TRAINEE CNPq/IEL

•
•

•

•

INSCRIÇÕES: até 13 de junho
OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação
(PD&I) que visem contribuir significativamente para a competitividade, o desenvolvimento científico e
tecnológico e a inovação no País, por meio da inserção de profissionais em empresas e institutos de PD&I
privados.
VALORES: os recursos financeiros desta chamada são para o atendimento de projetos de PD&I selecionados
que totalizem até 10 (dez) milhões de reais na concessão de bolsas de desenvolvimento tecnológico e
extensão inovadora SET.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.sistemaindustria.org.br/publicacao/segunda_chamada_final.pdf

NOVO!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
Programa Cidades Sustentáveis lança guia e
prêmio para colaborar com gestões municipais

•
•

•
•
•

INSCRIÇÕES: até 31 julho de 2014
OBJETIVO: estimular os gestores públicos para a criação, manutenção e atualização de observatórios em
seus respectivos municípios, contendo indicadores, programas de metas e informações relevantes sobre
políticas públicas voltadas à qualidade de vida e ao desenvolvimento sustentável, assim como reconhecer e
valorizar as experiências bem-sucedidas.
PÚBLICO ALVO: Prefeituras signatárias do Programa Cidades Sustentáveis.
CATEGORIAS: Pequenos, médios e grandes municípios, segundo classificação do IBGE.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cidadessustentaveis.org.br/downloads/arquivos/folheto-premiocidades-sustentaveis.pdf

NOVO!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
Prêmio SEBRAE Mulher de Negócios

•
•

•

•

INSCRIÇÕES: até 31 julho de 2014
OBJETIVO: selecionar e reconhecer as estórias de vida de mulheres de negócios, que transformaram seus
sonhos em realidade e cujos relatos sirvam de exemplos e estímulo para outras mulheres desenvolverem
seu comportamento empreendedor.
PÚBLICO ALVO: O prêmio é dirigido a mulheres empreendedoras, com mais de 18 anos, que poderão
concorrer em 3 (três) categorias: I – Pequenos Negócios: proprietárias de micro e pequenas empresas que
estejam estabelecidas formalmente há, no mínimo, um ano. (data de abertura anterior a 01/03/2013,
conforme consta no CNPJ); II – Produtora Rural: mulheres que explorem atividades agrícolas, pecuárias e/ou
pesqueiras nas quais não sejam alteradas a composição e as características do produto in natura), e que
estejam estabelecidas formalmente há, no mínimo, um ano. (data de abertura anterior a 01/03/2013,
conforme documento de registro legal pertinente, descrito no artigo 7, parágrafo 2º); III – Micro
Empreendedora Individual: mulheres que trabalhem por conta própria, tenham seu empreendimento
legalizado, com faturamento máximo anual de até R$ 60.000,00 por ano, e não tenham participação em
outra empresa como sócias ou titulares, e tenham até um(a) empregado(a) contratado(a) que receba o
salário mínimo, ou o piso da categoria. (data de abertura anterior a 01/03/2013, conforme consta no CNPJ);
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.mulherdenegocios.sebrae.com.br/files/psmn2014-regulamento2014.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
PROGRAMA UNIESPAÇO
•
•

•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 01 de setembro
OBJETIVO: formar, tornar operacional e aperfeiçoar uma base de pesquisa e desenvolvimento, composta por
núcleos especializados, sediados em universidades ou em instituições congêneres, capazes de realizar
estudos, pesquisas de interesse do Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE).
PÚBLICO ALVO: instituições brasileiras de pesquisa e ensino superior, isoladamente, em consórcio, ou
associadas. Nesse último caso, poderão ser incluídas instituições estrangeiras, mas sem possibilidade de
financiamento pelo Programa. Essas instituições são denominadas "Instituições Proponentes".
TEMAS: Sensores e atuadores; Computadores de bordo para aplicação espacial; Materiais; Artefatos
espaciais; Veículos espaciais e seus subsistemas principais; Segmento solo.
VALORES: serão destinado ao financiamento de itens de custeio e capital, onde os itens de custeio
compreendem: material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, softwares,
instalação, recuperação e manutenção de equipamentos; serviços de terceiros – pagamento de pessoa
jurídica e pagamento de pessoa física; diárias e passagens. Os itens de capital compreendem: material
bibliográfico; equipamentos e material permanente.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://uniespaco.aeb.gov.br/

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS – BOLSAS NO PAÍS
MODALIDADE ATRAÇÃO DE JOVENS TALENTOS – BJT
CHAMADA DE PROJETOS MEC/MCTI/CAPES/CNPq/FAPs Nº 02/2014
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 15 de Setembro;
OBJETIVO: apoio financeiro a projetos de pesquisa que visem, por meio do intercâmbio, da mobilidade
internacional e da cooperação científica e tecnológica, promover a consolidação, expansão e
internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade do País com enfoque nas
áreas contempladas do Programa Ciência sem Fronteiras;
ÁREAS CONTEMPLADAS: Engenharias e demais Áreas Tecnológicas; Ciências Exatas e da Terra; Biologia,
Ciências Biomédicas e da Saúde; Computação e Tecnologias da Informação; Tecnologia Aeroespacial;
Fármacos; Produção Agrícola Sustentável; Petróleo, Gás e Carvão Mineral; Energias Renováveis; Tecnologia
Mineral; Biotecnologia; Nanotecnologia e Novos Materiais; Tecnologias de Prevenção e Mitigação de
Desastres Naturais; Biodiversidade e Bioprospecção; Ciências do Mar; Indústria Criativa (voltada a produtos
e processos para desenvolvimento tecnológico e inovação); Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva;
VALORES: valor global estimado de R$ 135.815.382,00 (cento e trinta e cinco milhões, oitocentos e quinze
mil trezentos e oitenta e dois reais);
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=1352da99-7fe9-4dd7-9eed8196c1bf6ada&groupId=214072

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS – BOLSAS NO PAÍS
MODALIDADE PESQUISADOR VISITANTE ESPECIAL – PVE
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 15 de Setembro;
OBJETIVO: fomentar o intercâmbio e a cooperação internacional, por meio da atração de lideranças
internacionais que tenham destacada produção científica e tecnológica nas áreas contempladas do
Programa Ciência sem Fronteiras;
ÁREAS CONTEMPLADAS: Engenharias e demais Áreas Tecnológicas; Ciências Exatas e da Terra; Biologia,
Ciências Biomédicas e da Saúde; Computação e Tecnologias da Informação; Tecnologia Aeroespacial;
Fármacos; Produção Agrícola Sustentável; Petróleo, Gás e Carvão Mineral; Energias Renováveis; Tecnologia
Mineral; Biotecnologia; Nanotecnologia e Novos Materiais; Tecnologias de Prevenção e Mitigação de
Desastres Naturais; Biodiversidade e Bioprospecção; Ciências do Mar; Indústria Criativa (voltada a produtos
e processos para desenvolvimento tecnológico e inovação); Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva;
VALORES: valor global estimado de R$ 261.074.016,00 (duzentos e sessenta e um milhões setenta e quatro
mil e dezesseis reais);
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet
_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas

NOVO!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
EDITAL Nº 001/2014
Programa CETENE INOVA

•
•

•
•

INSCRIÇÕES: fluxo contínuo – com antecedência de 120 dias
OBJETIVO: selecionar Projetos Tecnológicos de interesse de empresas públicas e privadas, associações sem
fins lucrativos, centros de pesquisa e demais instituições brasileiras congêneres, cujas linhas de pesquisa e
desenvolvimento sejam em áreas de competência do CETENE.
ÁREAS CONTEMPLADAS: Nanotecnologia, Microscopia Eletrônica, Biotecnologia e Microeletrônica.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cetene.gov.br/noticia/?aviso-chamamento-pblico-edital-n-00120141&nFlg=not#topo

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS NO PAÍS (PAEP)
EDITAL CAPES N°004/2012/ CAPES
•
•

•
•

INSCRIÇÕES: fluxo contínuo – com antecedência de 90 dias
OBJETIVO: fomentar a realização de eventos científicos, tecnológicos e culturais de curta duração, de
abrangência local, estadual, regional, nacional e/ou internacional, promovidos por associações ou sociedades
científicas; associações de programas de pós-graduação e de pesquisa; programas de pós-graduação e
programas de graduação em licenciaturas; secretarias de educação municipais e estaduais e associação de
professores; para a formação de professores para a educação básica.
PÚBLICO ALVO: ter título de doutor ou qualificação equivalente, Presidente da Comissão Organizadora do
evento.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_004_PAEP_2012_Retificado-5set12.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO
EXTERIOR (PDSE)
•
•

•
•
•

INSCRIÇÕES: fluxo contínuo
OBJETIVO: apoiar a formação de recursos humanos de alto nível por meio da concessão de cotas de
bolsas de doutorado sanduíche às Institutos de Ensino superior (IES) que possuam curso de doutorado
reconhecido pelo sistema federal.
PÚBLICO ALVO: alunos regularmente matriculados nos cursos de doutorado das IES participantes.
VALORES: a bolsa constitui-se de mensalidade, seguro saúde, auxílio deslocamento e auxílio instalação.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/RegulamentoFinal_PDSE_2011.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
PROGRAMA GERAL DE COOPERAÇÃO
EDITAL DRI/CGCI Nº 026/2008
•
•
•

•

•

INSCRIÇÕES: fluxo continuo
OBJETIVO: fomentar o intercâmbio entre instituições de ensino e pesquisa brasileiras e
estrangeiras, situadas em países com os quais o Brasil possui acordos internacionais.
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/images/stories/download/bolsas/Edital_Geral_Cooperacao_Internacio
nal.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO REGIONAL
DCR/CEARÁ EDITAL FUNCAP/CNPq Nº 02/2012 – DCR
•
•
•

•
•

INSCRIÇÕES: fluxo continuo, porem devera encaminhar a proposta com pelo menos 90 (noventa) dias
antes da data prevista para a execução do projeto.
OBJETIVO: estimular a fixação de recursos humanos com experiência em ciência, tecnologia e inovação
e/ou reconhecida competência profissional.
PÚBLICO ALVO: INSTITUIÇÕES de ensino superior e pesquisa, institutos de pesquisa, empresas públicas
de pesquisa e desenvolvimento, empresas privadas e microempresas que atuem em investigação
científica ou tecnológica, atuando em duas vertentes: regionalização e interiorização.
BENEFICIOS: Bolsa de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico Regional – DCR; auxilio instalação;
passagem aérea nacional; concessão de auxilio à pesquisa no valor de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/125.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
AUXÍLIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº07/2009
•

•

•

•
•

INSCRIÇÕES: fluxo continuo, porem os pedidos de auxílio à participação em eventos científicos devem
ser formalizados no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a realização do
mesmo, ou obedecendo a cronograma anual fixado pela FUNCAP.
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.
PÚBLICO ALVO: ser doutor; ter vínculo empregatício/funcional com instituição de ensino e pesquisa,
pública ou privada, no estado do Ceará; ter carta convite para apresentação de conferência ou carta de
aceitação de trabalho completo para apresentação oral de trabalhos científicos completos; 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.
BENEFICIOS: diárias e/ou passagens aéreas ida e volta ao local onde será realizado o evento científico.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/44411

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
AUXÍLIO À PROMOÇÃO DE EVENTOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2010
•

•

•
•

•

•

INSCRIÇÕES: fluxo continuo, porem os pedidos de auxílio à promoção de eventos devem ser submetidos
à FUNCAP no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a realização do mesmo, ou
obedecendo ao cronograma anual fixado pela FUNCAP.
OBJETIVO: apoiar a realização no Estado do Ceará de congressos, simpósios, seminários, ciclos de
conferências e outros eventos similares, de curta duração, relacionados à ciência, tecnologia e inovação,
que se enquadrem em uma das categorias.
CATEGORIAS: congresso científico nacional ou internacional; encontro científico ou acadêmico ocasional
de pesquisadores; eventos estudantis; feiras, seminários ou encontros.
PÚBLICO ALVO: ser pesquisador de comprovada qualificação e experiência, e/ou dirigente de associação
científica ou tecnológica, de âmbito nacional ou estadual; ter vínculo empregatício/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.
BENEFICIOS: passagens, hospedagem ou diárias para conferencistas convidados e membros do comitê
técnico-científico, conforme o programa informado do evento; publicação de anais e impressão de
posters de divulgação; transporte de conferencistas e participantes.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/44411

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
PROGRAMA DE BOLSAS DE FIXAÇÃO DE PESQUISADOR (BFP)
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 06/2009
•

•

•
•
•

INSCRIÇÕES: fluxo contínuo, devendo ser formalizados no prazo mínimo de 90 (noventa) dias antes da
data prevista para início do projeto, ou em resposta a edital lançado pela FUNCAP no qual os termos
para a concessão serão determinados ou obedecendo a cronograma anual fixado pela FUNCAP.
OBJETIVO: estimular a fixação de doutores titulados recentemente em instituições de educação superior
e pesquisa, empresas públicas de pesquisa e desenvolvimento e empresas privadas que atuem em
investigação científica ou tecnológica ou de inovação, sediadas no Estado do Ceará, para atuar na área
de sua formação acadêmica, predominantemente em atividades de pesquisa e, de forma complementar,
em atividades de ensino de pós-graduação e transferência tecnológica.
PÚBLICO ALVO: instituição de ensino superior, instituição de pesquisa e desenvolvimento, órgão ou
entidade, pública ou privada, ou empresa, pública ou privada.
BENEFICIOS: será concedida uma bolsa mensal, durante o período de vigência aprovado, cujo valor será
anualmente definido pela Diretoria Executiva da FUNCAP.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/44401

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
BOLSAS DE PESQUISADOR VISITANTE
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 08/2009
•

•

•

•
•

INSCRIÇÕES: fluxo contínuo, devendo ser formalizados no prazo mínimo de 90 (noventa) dias antes da
data prevista para início do estágio do pesquisador em nosso Estado, ou em resposta a edital lançado
pela FUNCAP no qual os termos para a concessão serão determinados.
OBJETIVO: possibilitar a estada nas instituições de pesquisa do Estado de pesquisadores com
comprovada experiência e elevada competência no desenvolvimento de atividades de pesquisa
científica e tecnológica e inovação, como forma de promover o intercâmbio científico e tecnológico com
pesquisadores atuando em instituições fora do Estado.
PÚBLICO ALVO: ser detentor do título de doutor; possuir experiência profissional relevante e ter
produção científica e/ou tecnológica compatível com a área de conhecimento do projeto de pesquisa ou
de desenvolvimento tecnológico proposto; ser indicado por instituição de ensino superior, instituição de
pesquisa ou por empresa pública ou privada do estado do Ceará; se estrangeiro, estar em situação
regular no país e aqui permanecer durante a vigência da bolsa.
BENEFICIOS: será concedida bolsa mensal, durante o período de vigência aprovado, cujo valor será
definido pela Diretoria Executiva da FUNCAP.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/44401

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO CIENTÍFICO DE CURTA DURAÇÃO - DAAD
•
•

•
•
•

INSCRIÇÕES: fluxo contínuo, antecedência mínima de 90 dias
OBJETIVO: fomentar pesquisas para estreitar contatos e vínculos entre cientistas alemães e brasileiros; facilitar
o acesso a bibliotecas e laboratórios especializados; contribuir para uma cooperação institucional entre grupos
de pesquisa alemães e brasileiros, como também, auxílio para cientistas brasileiros interessados em realizar
uma estadia de pesquisa em universidades ou institutos de pesquisa alemães durante o período de um a três
meses.
PÚBLICO ALVO: doutorando com publicações a nível internacional, convite do colega anfitrião.
BENEFÍCIOS: passagem aérea (paga pela agencia do país de origem), ajuda de custo mensal no valor de 1990
euros.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital58_Capes_DAAD2010.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
AUXÍLIO PARA ESTADIAS DE PESQUISA NA ALEMANHA
PARA DOUTORANDAS E DOUTORANDOS BRASILEIROS 2013
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: fluxo contínuo, antecedência de quatro meses
OBJETIVO: viabilizar a permanência de estudantes de doutorado brasileiros em universidades alemãs, institutos
de pesquisa, laboratórios ou bibliotecas para pesquisas específicas, relevantes ao desenvolvimento da tese de
doutorado, sem a interrupção da vigência da bolsa no país da agência brasileira.
PÚBLICO ALVO: estudante com bolsa de doutorado no país de agência brasileira em modalidade que permita o
afastamento para estudos no exterior, matrícula regular no curso de doutorado em uma universidade brasileira,
recomendação do orientador brasileiro e aceitação do orientador alemão da instituição alemã.
BENEFÍCIOS: por parte da agência brasileira: manutenção da bolsa de doutorado no país, no mesmo valor e sem
alteração do prazo máximo de duração da mesma.
Por parte do DAAD: ajuda de custo de €1.525,00 depositada na Alemanha com a primeira mensalidade do
auxílio; seguro-saúde; auxílio mensal de €350,00.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____
o_2013.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
EDITAL Nº 023/2006-CGCI/CAPES
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: fluxo contínuo
OBJETIVO: fomentar a cooperação acadêmica e o intercâmbio internacional em cursos e programas de pósgraduação stricto sensu de mestrado, doutorado, bem como no pós-doutorado, mediante a visita de
docentes e pesquisadores de alto nível (“professores visitantes”), em apoio aos programas de pósgraduação stricto sensu ministrados no País.
PÚBLICO ALVO: poderão apresentar propostas de projetos de cooperação acadêmica internacional em nível
de pós-graduação stricto sensu: a) cursos e programas de pós-graduação stricto sensu, preferencialmente
com notas 5, 6 e 7, conforme os processos de avaliação conduzidos pela CAPES; b) sociedades de pesquisa
científica credenciadas junto à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC.
VALORES: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por projeto; e R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais), no exercício.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_AltosEstudos.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
DOUTORADO PLENO NO EXTERIOR PARA EMPRESAS FRANCESAS
CIFRE/ANRT/CNPq
•
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: fluxo contínuo
OBJETIVO: formar doutores no exterior em instituições francesas de reconhecido nível de excelência, em
áreas do conhecimento consideradas de vanguarda científico-tecnológica.
PÚBLICO ALVO: ser brasileiro nato ou naturalizado; de desempenho e potencial acadêmico comprovados e
ter obtido seu diploma de Mestrado há menos de três anos da data de submissão de sua candidatura; é
vedada a concessão de bolsa de doutorado pleno no exterior a candidato que seja aluno regular de curso de
doutorado no Brasil ou que já possua o título de doutor; possuir comprovante de idioma das Alianças
Francesas, com o resultado mínimo desejado A2, ou documentação comprobatória de que já morou ou
estudou na França, ou a comprovação de apresentação de trabalho em francês no exterior.
AREAS DE PESQUISAS: engenharias e demais áreas tecnológicas; ciências exatas e da terra; biologia,
ciências biomédicas e da saúde; computação e tecnologias da informação; tecnologia aeroespacial;
fármacos; produção agrícola sustentável; entre outras.
VALORES: 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://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=4ed54b0b-b1b0-49b0-90374a06afd63b46&groupId=214072

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
BOLSA COMPLEMENTAR DE PÓS-DOUTORADO
EDITAL FUNCAP 08/2011
•
•
•

•

•

INSCRIÇÕES: fluxo contínuo
OBJETIVO: apoiar a atração de pesquisadores doutores para o desempenho de atividades de pesquisa e
inovação no estado.
PÚBLICO ALVO: coordenadores dos projetos institucionais de pós-doutorado que tenham sido aprovados no
âmbito de algum dos editais nacionais do programa nacional de pós-doutorado lançados pela CAPES, sem
interveniência da FUNCAP.
VALORES: valor global estimado de R$ 1.680.000,00 (um milhão e seiscentos e oitenta mil reais) para
projetos de pós-doutorado desenvolvidos nos próximos 04 (quatro) anos, valor da bolsa complementar de
pós-doutorado será de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais o qual, somado ao valor da bolsa de pósdoutorado recebida pelo bolsista da CAPES, elevará o benefício recebido pelo bolsista a um mínimo de R$
4.000,00 (quatro mil reais) mensais.
MAIORES INFORMAÇÕES:http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/110.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
FUNDAÇÃO INTERAMERICANA (IAF)
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
•
•

•
•
•

INSCRIÇÕES: fluxo contínuo
OBJETIVO: financiar os esforços de auto-ajuda de grupos de base (da América Latina e do Caribe) para
melhorar as condições de vida dos desfavorecidos e excluídos, melhorar sua capacidade decisória e de autogestão e desenvolver parcerias com o setor público, empresas e sociedade civil.
PÚBLICO ALVO: grupos de base na América Latina e no Caribe e de organizações não-governamentais.
VALORES: O valor financiado varia de 25 mil dólares (50 mil reais) a 400 mil dólares (até 800 mil reais,
aproximadamente).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.iaf.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=133

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
SUBPROGRAMA PROJETOS DEMONSTRATIVOS – PDA
CHAMADA PARA O COMPONENTE
AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: fluxo contínuo
OBJETIVO: apoiar processos de geração de conhecimentos para a elaboração e aperfeiçoamento de políticas
públicas, visando a ampliação da escala de impacto das experiências desenvolvidas em 111 projetos já
realizados sobre a Mata Atlântica.
PÚBLICO ALVO: organizações sem fins lucrativos da sociedade civil brasileira, com atuação na área de meio
ambiente e desenvolvimento sustentável, preferencialmente em parceria com instituições públicas,
interessadas em realizar ações na área de domínio do bioma Mata Atlântica, conforme definido pelo
Decreto 750/93.
VALORES: serão selecionadas propostas consideradas como grandes projetos com teto de valor de R$
350.000,00 e pequenos projetos com limite máximo de R$ 70.000,00, o total de recursos disponíveis para a
chamada é de R$ 2.320.000,00 (dois milhões trezentos e vinte e mil reais) .
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.mma.gov.br/estruturas/pda/_arquivos/chamada_05_projetos_em_redes_versao_final1_51.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
Auxílio Participação em Eventos Científicos - AVG
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: 90 dias antes do início da atividade ou evento
OBJETIVO: apoiar a participação de pesquisador, com desempenho destacado em sua área de atuação, em
eventos científicos no exterior, tais como: congressos e similares; intercâmbio científico ou tecnológico; ou
visitas de curta duração, para aquisição de conhecimentos específicos e necessários ao desenvolvimento da
pesquisa científica ou tecnológica e/ou de inovação.
PÚBLICO ALVO: ter título de doutor ou de livre docência; ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes; ter
domínio do idioma do evento, visita ou intercâmbio; apresentar, no momento do envio da proposta, carta
convite ou de aceitação da organização do evento, para os casos de visitas, intercâmbios ou participação em
congressos e similares na qualidade de palestrante, coordenador de sessão ou outras atividades afins;
entres outros requisitos.
VALORES: passagem aérea internacional; diárias no exterior, conforme valores estabelecidos em Resolução
Normativa específica.
http://www.cnpq.br/documents/10157/922d46e3-c4a6-43e4-9626MAIORES
INFORMAÇÕES:
5a04429bb2b3

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
Auxílio Pesquisador Visitante – APV
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: 90 dias antes do início da atividade ou evento
OBJETIVO: possibilitar a pesquisador brasileiro ou estrangeiro, de reconhecida competência, a colaboração
com grupos de pesquisa nacionais para o desenvolvimento de projetos/planos de trabalho de natureza
científica, tecnológica e/ou de inovação.
PÚBLICO ALVO: ser pesquisador de comprovada qualificação e experiência; ter currículo cadastrado na
Plataforma Lattes; ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto; possuir o título de doutor;
entre outros requisitos.
VALORES: passagens nacionais ou internacionais; diárias no País, conforme valor estabelecido na Tabela de
Valores de Diárias para Auxílios Individuais e Bolsas de Curta Duração.
http://www.cnpq.br/documents/10157/128ba920-77a7-4748-97f5MAIORES
INFORMAÇÕES:
6cab3a4c6d40

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração
•
•

•

•

INSCRIÇÕES: fluxo contínuo com 90 dias de antecedência da viagem;
OBJETIVO: a) fomentar a pesquisa e estreitar vínculos entre cientistas brasileiros e alemães; b) facilitar o
acesso a bibliotecas e laboratórios especializados; c) possibilitar a execução de pesquisas de campo; d)
incentivar publicações conjuntas; e) preparar a cooperação entre grupos de pesquisa brasileiros e alemães.
PÚBLICO ALVO: a) ter diploma de doutorado há, pelo menos, 2 (dois) anos; b) possuir atuação acadêmica
qualificada na área e reconhecida competência profissional com produção intelectual consistente; c) ser
pesquisador ou docente vinculado a uma instituição de ensino superior e/ou de pesquisa,
preferencialmente com atuação na pós-graduação; d) não participar, como coordenador, de projeto em
andamento na Coordenação-Geral de Programas de Cooperação Internacional da Capes; e) obedecer ao
interstício de 2 (dois) anos para financiamentos dessa natureza; f) ter nacionalidade brasileira ou visto de
residência permanente no Brasil, no caso de estrangeiro (aplicável somente à candidatura de pesquisadores
de instituições brasileiras com destino à Alemanha).
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital58_Capes_DAAD2010.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Março de 2014
Chamada Pública de Projetos para a Escola de Altos Estudos – Cooperação
Acadêmica Internacional em nível de Pós-Graduação Stricto Sensu
•
•

•
•

INSCRIÇÕES: fluxo contínuo;
OBJETIVO: apoiar, com recursos da CAPES, a realização de cursos monográficos de alto nível, inclusive
intensivos, a serem oferecidos por professores visitantes de elevado conceito internacional, para atuarem
junto aos programas de pós-graduação stricto sensu brasileiros, de modo a fomentar o intercâmbio
acadêmico internacional.
VALORES: valor global R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por projeto; e R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais), no exercício.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_AltosEstudos.pdf

