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EDITAL MCTI/CNPQ/FINEP - Nº 02/2013

• INSCRIÇÕES:          Eventos a serem  realizados entre:            Prazo

                                                01.07 a 31.12.2013                           05.04.2013

                                                01.01 a 30.06.2014                           31.10.2013
• OBJETIVO: Selecionar propostas para apoio financeiro a realização, no Brasil, de congressos, 

simpósios, workshops, seminários, ciclos de conferências e outros eventos similares de 
abrangência nacional ou internacional, relacionados a Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI). 

•  PÚBLICO ALVO: pesquisadores, professores e especialistas com vinculo formal com 
Instituições de Ensino Superior (IES), Centro e Institutos de Pesquisa e Desenvolvimento, 
públicas ou privadas sem fins lucrativos, Empresas Públicas que executem atividades de CTI ; 
pesquisadores aposentados, desde que mantenham atividades acadêmico-cientícas  vinculadas 
aquelas instituições;dirigentes de Associação Científica ou Tecnológica de âmbito nacional

• TEMAS PRIORITÁRIOS: Ciência, Tecnologia e Inovação.
• VALORES: Global de R$20.000.000,00; sendo cerca de R$ 15.000.000,00 oriundos do 

orçamento do CNPq e cerca de R$ 5.000.000,00 oriundos da FINEP. Os projetos terão o valor 
máximo de financiamento de R$ 150.000,00.

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://
www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqpo
rtlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=2741

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=2741
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=2741
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EDITAL FUNCAP/FINEP – PAPPE INTEGRAÇÃO – Nº 06/2013

PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA EM EMPRESAS

• INSCRIÇÕES: 1ª rodada – até 11 de abril

                               2ª rodada – até 12 de agosto
• OBJETIVO: Apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento de processos e/ou 

produtos inovadores, na modalidade de Subvenção Econômica à Inovação, 
estimulando a associação de instituições de pesquisa e empresas para o 
desenvolvimento de projetos inovadores.

•  PÚBLICO ALVO: Empresários individuais, sociedade empresariais e sociedades 
simples, enquadradas nas categorias  de MPEs, no Estado do Ceará.

• TEMAS PRIORITÁRIOS: Comércio e Serviços; Indústria da Construção Civil; 
Agronegócio; Tecnologia de Materiais/Metal Mecânico/Nanotecnologia; Saúde, 
Biotecnologia/Alimentos/Fármacos; Biocombustíveis/Energia eólica/Energias 
alternativas; entre outros. 

• VALORES: entre R$ 150.000,00 e R$ 400.000,00, com contrapartida de pelo menos 
10% do valor solicitado. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/154.pdf  

http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/154.pdf
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PRÊMIO CNI DE JORNALISMO – 2013

• INSCRIÇÕES: até 12 de abril
• OBJETIVO: reconhecer o papel da imprensa e seu compromisso com a agenda do 

desenvolvimento do país.
•  PÚBLICO ALVO: trabalhos jornalísticos veiculados em TVs, jornais, revistas, rádios, 

sites e blogs.
• TEMÁTICA: trabalhos que tenham relação direta com o setor industrial e com a 

agenda estratégica, que contempla 12 pilares estratégicos: segurança jurídica; 
macroeconomia; tributação e gasto público; financiamento; relações do trabalho; 
infraestrutura; educação; inovação; comércio exterior; meio ambiente; burocracia e 
micro e pequena empresa.

• CATEGORIAS E VALORES: Impresso Jornal e Revista, Telejornalismo, 
Radiojornalismo e Internet (sites e blogs) – R$ 25.000,00, para cada. Destaques 
Regionais – Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste – R$ 15.000,00, para 
cada. Prêmios Especiais – Educação e Inovação – R$ 30.000,00, para cada e 
Grande Prêmio José Alencar de Jornalismo – R$ 50.000,00.

• MAIORES INFORMAÇÕES:  http://www.portaldaindustria.com.br/

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/iniciativas-cni/premios/premio-cni-de-jornalismo/2012/04/1,2064/regulamento.html?parent=Participa%E7%E3o
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EDITAL CAPES/ELETRONUCLEAR 012/2013

PROGRAMA DE BOLSAS DE MESTRADO, DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO 
CAPES/ELETROBRAS ELETRONUCLEAR

• INSCRIÇÕES: até 19 de abril
• OBJETIVO: estimular e apoiar a realização de projetos de pesquisa no País 

concedendo cotas de bolsas a instituições de ensino superior (IES) públicas ou 
privadas sem fins lucrativos, com o objetivo de apoiar a formação de recursos 
humanos voltados para o setor nuclear.

•  PÚBLICO ALVO: doutor docente-pesquisador do quadro permanente da 
Universidade pública ou privada, obrigatoriamente, vinculado a pelo menos um 
Programa de Pós Graduação de instituição de ensino superior pública ou privado 
sem fins lucrativos.

• ÁREAS DE INTERESSE: Física de Reatores, Monitoração e diagnóstico de centrais, 
Engenharia do combustível/gerenciamento do combustível, entre outras.

• VALORES: Global de R$ 3.880.620,00; sendo para bolsa de mestrado R$ 1.350,00; 
doutorado R$ 2.000,00 e pós doutorado R$ 3.700,00, mensais.

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/

http://www.capes.gov.br/editais/abertos/6029-capes-eletrobras-eletronuclear


Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

 Abril de  2013
 EDITAL DE APOIO A INICIATIVAS DE JOVENS PELA PROTEÇAO DA 
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DURANTE A COPA DO MUNDO DE 2014 

002/2013

•INSCRIÇÕES: até 20 de abril

•OBJETIVO: apoiar iniciativas de mobilização lideradas por jovens pela proteção da infância e 
adolescência durante a Copa do Mundo 2014 com foco na prevenção da exploração sexual.
•PÚBLICO ALVO: grupo de jovens vinculados a organizações localizadas nas 12 cidades sede 
da Copa do Mundo em 2014 (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, 
Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife e Salvador). 
•VALORES: Propostas com orçamento de até R$ 40 mil e com tempo de execução que 
considere a Copa do Mundo no Brasil. 
•MAIORES INFORMAÇÕES:   http://www.childhood.org.br/

http://www.childhood.org.br/wp-content/uploads/2013/03/Regulamento-do-Edital_ok1.pdf
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2ª CHAMADA PARA A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE 
COOPERAÇÃO EM P&D INDUSTRIAL ENTRE BRASIL E ISRAEL

• INSCRIÇÕES: até 22 de abril
• OBJETIVO: incentivar o desenvolvimento conjunto de projetos de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico entre as empresas brasileiras e israelenses por meio 
de um serviço de busca de parceiros (“matching service”) e de financiamento.

•  PÚBLICO ALVO: empresas brasileiras e israelenses dos setores de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, Defesa e Saúde que desejam elaborar uma proposta de 
cooperação em P&D.

• VALORES: No Brasil – o apoio financeiro será perante o BNDES, FINEP e SEBRAE, 
por meio do programa SEBRAETEC; Em Israel – o financiamento será de até 50% 
dos custos elegíveis de P&D.

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.brasilisrael.mdic.gov.br/

http://www.brasilisrael.mdic.gov.br/arquivos/editais-publicacoes/d2ae03c84cd69f2522a36d2009e2ad1a_pt_BR.pdf
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Programa CAPES/BRANETEC

Edital nº. 014/2013

• INSCRIÇÕES: até 26 de abril
• OBJETIVO: fomentar parcerias institucionais com vistas a estimular o intercâmbio de 

estudantes de graduação.
•  PÚBLICO ALVO: docentes com título de doutor há pelo menos 3 anos vinculado a 

Instituição de Ensino Superior – IES (Faculdade, Centro, Escola, etc.)
• AREAS TEMATICAS: Engenharias e demais áreas tecnológicas; Ciências exatas e 

da terra: física, química, biologia e geociências; Ciências biomédicas e da saúde; 
Computação e Tecnologia da Informação; entre outras.

• VALORES: Missão de trabalho – diária EUR 140,00/dia, seguro-saúde EUR 
90,00/missão, auxilio deslocamento EUR 2.000,00/missão; Missão de estudos – 
mensalidade (graduação sanduíche) EUR 870,00/mês, auxilio deslocamento US$ 
1.706 (até 6 meses) e US$ 3.412 (mais de 6 meses), auxilio instalação EUR 
1.320,00, seguro saúde EUR 90,00/mês, adicional localidade EUR 400,00/mês.

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_014_2013_BRANETEC.pdf
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Programa CAPES/NUFFIC

Edital nº. 013/2013

• INSCRIÇÕES: até 26 de abril
• OBJETIVO: fomentar parcerias institucionais com vistas ao intercâmbio científico 

entre Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil e da Holanda.
•  PÚBLICO ALVO: docente com título de doutor há pelo menos 3 anos, vinculados a 

Instituições de Ensino Superior (IES) com um ou mais Programas de Pós Graduação 
avaliados pela CAPES.

• VALORES: Missão de trabalho -  diária EUR 140,00/dia, seguro-saúde EUR 
90,00/missão, auxílio deslocamento US$ 2.000,00/missão. Missão de estudo – 
mensalidade (doutorado sanduíche) EUR 1.300,00/mês, mensalidade (pós-
doutorado) EUR 2.100,00/mês, auxilio deslocamento US$ 1.706 (até 6 meses) e US$ 
3.412,00 (mais de 6 meses), auxilio instalação (doutorado sanduíche) EUR 1.300,00, 
auxilio instalação (pós doutorado) EUR 2.100,00, seguro saúde EUR 90,00/mês, 
adicional localidade EUR 400,00/mês. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_013_2013_NUFFIC.pdf
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA BNDES-CONAB Nº 001/2013

• INSCRIÇÕES: até 30 de abril
• OBJETIVO: selecionar e apoiar projetos que contribuam para o fortalecimento social 

e econômico de organizações produtivas rurais de base familiar que fornecem 
alimentos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ou para o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ou que operem a Política de Garantia de 
Preço Mínimo dos Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio).

•  PÚBLICO ALVO: Cooperativas ou Associações de Produtores Rurais de base 
familiar, formalmente constituídas. 

• VALORES: O valor máximo do apoio a cada organização proponente será de R$ 
50.000,00.

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.bndes.gov.br/

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/produtos/download/chamada_publica_bndes_conab_001_2013.pdf
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EDITAL Nº 056/2012

Chamada para Publicação – Revista Brasileira de Pós-Graduação – RBPG
Edição Temática: A Região Amazônica e a Pós-Graduação Brasileira

• INSCRIÇÕES: até 30 de abril
• OBJETIVO: difusão de estudos, pesquisas e documentos relativos à educação 

superior, ciência e tecnologia em geral e, em particular, à pós-graduação. 
•  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 cientifica.

• LINHAS TEMÁTICAS: Pós-Graduação e Região Amazônica: experiências diversas, 
a visão internacional e políticas públicas; Ciência, tecnologia e inovação para 
promoção da Região Amazônica; entre outros.

• VALORES: publicação impressa e eletrônica de artigos em um número especial da 
Revista Brasileira de Pós-Graduação - RBPG

•  MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_056-2012_RBPG_TematicaAmazonia.pdf
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BOLSA CAPES / FULBRIGHT - ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL NAS CIÊNCIAS 
HUMANAS, CIÊNCIAS SOCIAIS, LETRAS E ARTES NOS EUA: 2013

EDITAL nº. 011/2013

• INSCRIÇÕES: até 30 de abril
• OBJETIVO: incrementar as pesquisas realizadas por recém-doutores no país nas 

Ciências Humanas, Ciências Sociais, Letras e Artes, e estreitar as relações bilaterais 
entre os dois países.

•  PÚBLICO ALVO: docentes com títulos de recém-doutores.
• VALORES: pela CAPES: mensalidade US$ 2.100,00, auxílio instalação US$ 

2.100,00, pagamentos eventuais e auxilio deslocamento US$ 3.208,00; pela 
Comissão Fulbright: Auxilio para despesas US$1.000,00, auxílios para aquisição de 
livros e/ou computadores US$ 2.000,00, auxilio participação em eventos acadêmico-
científicos US$ 1.500,00 e seguro saúde. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_011_2013_Estagio-PosDoc_EUA.pdf
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EDITAL DE APOIO À COEDIÇÃO DE LIVROS DE AUTORES NEGROS

• INSCRIÇÕES: até 30 de abril
• OBJETIVO: formação de parcerias para o desenvolvimento de projetos editoriais sob 

a forma de coedição, a fim de produzir publicações de autores brasileiros negros, na 
forma de livros, em meio impresso e/ou digital.

•  PÚBLICO ALVO: todos os autores brasileiros negros que assim se identificarem, 
seguindo os critérios do IBGE (pretos ou pardos).

• VALORES: recurso financeiro de 500.000,00 com previsão de lançamentos de até 25 
(vinte e cinco) obras.

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cultura.gov.br/

http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/01/Edital-apoio-a-coedicao-de-livros-de-autores-negros.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

 Abril de  2013

CHAMADA MCTI/CNPq/UNESCO/HIDROEX Nº 10/2013

PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS (CsF)

• INSCRIÇÕES: até 03 de maio
• OBJETIVO: selecionar candidatos para a realização de estudos em nível de pós-

graduação, com bolsa do Programa CsF e apoio do UNESCO-HIDROEX.
•  PÚBLICO ALVO: pesquisadores e estudantes de doutorado vinculadas a uma 

Instituição de Ensino Superior (IES), reconhecida pela CAPES.
• LINHAS TEMATICAS: Gestão de Recursos Hídricos e Governança; Prevenção e 

Controle da Poluição Aquática; Segurança Hídrica; Integridade ambiental; Águas 
Urbanas; Ecologia e Recursos Hídricos e Hidroinformática.

• MODALIDADES DE BOLSAS INDIVIDUAIS NO EXTERIOR:
 Doutorado Sanduíche (SWE)
 Doutorado Pleno (GDE)
 Pós-Doutorado no Exterior (PDE)         
• MAIORES INFORMAÇÕES:  http://www.cnpq.br/

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=5B7C434915233A0DAEFBDBD6B2EAC1B1?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&fil
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=5B7C434915233A0DAEFBDBD6B2EAC1B1?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&fil
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Chamada MCTI/CNPq/MS/SCTIE/Decit/Fundação Bill e Melinda Gates

 N º 05/2013 

• INSCRIÇÕES: até 07 de maio
• OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem 

contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a 
inovação em temas relacionados à prevenção e manejo dos nascimentos 
prematuros. 

• PÚBLICO ALVO: diversos pesquisadores, incluindo aqueles fora dos campos 
tradicionais de saúde reprodutiva, materna e pediátrica, encorajando parcerias que 
agreguem pesquisadores de diversas organizações, incluindo instituições com fins 
lucrativos, organizações não-governamentais, instituições acadêmicas e de pesquisa 
em saúde, fundações e grupos da sociedade civil.

• CAMPOS: Pesquisa biológica; Tecnologia em saúde e desenvolvimento de produtos; 
Mecanismos de prestação de serviços; Mecanismos que promovam mudanças de 
comportamento. 

• VALORES: Financiamento básico ou ”semente”: máximo de R$ 500 mil por projeto e 
Financiamento pleno: máximo de R$ 2 milhões por projeto. 

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

http://www.cnpq.br/
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 SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT - Subvenção Econômica à 
Inovação – TI MAIOR 04/2013 

• INSCRIÇÕES: até 07 de maio
• OBJETIVO: conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento 

de produtos e/ou processos inovadores que envolvam significativo risco 
tecnológico, associados à clara oportunidade de mercado, na área de Tecnologias 
da Informação e Comunicação.

• PÚBLICO ALVO: empresas brasileiras de qualquer porte, individualmente ou em 
associação com outra(s) empresa(s) brasileira(s), com registro na Junta Comercial 
ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas IRCPJ) de até 31/12/2009.

•  TEMAS: computação em nuvem; petróleo, gás e mineração; defesa cibernética; 
componentes, dispositivos semicondutores e eletrônicos; e Aeroespacial.

• VALORES: limite global até R$ 60.000.000,00, podendo a  proposta se enquadrar 
entre o mínimo de R$ 700.000,00 e o máximo de R$ 10.000.000,00.

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/

http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/04-EDITADOTIMAIOR.pdf
http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/04-EDITADOTIMAIOR.pdf
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SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT 

 Subvenção Econômica à Inovação – 01/2013 

Produtos obtidos por processos biotecnológicos

• INSCRIÇÕES: até 09 de maio
• OBJETIVO: conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento de 

produtos e/ou processos inovadores em produtos obtidos por processos 
biotecnológicos.

• PÚBLICO ALVO: empresas brasileiras de qualquer porte, individualmente ou em 
associação com outra(s) empresa(s) brasileira(s) com registro na Junta Comercial ou no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas IRCPJ) de até 31/12/2009. 

• TEMAS: Inovação de produtos com aplicação na área de cosmética; Inovação de 
produtos e processos biotecnológicos com aplicação no setor de agronegócio e 
Desenvolvimento, por processo biotecnológico, de vacinas e soros em saúde animal.

• FINANCIAMENTO: global de até R$ 24.000.000,00, enquadrando-se 
• entre o mínimo de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e o máximo d R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais.).

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/  

http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/07-EDITADOBiotecnologicos.pdf
http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/07-EDITADOBiotecnologicos.pdf
http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/07-EDITADOBiotecnologicos.pdf
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PRÊMIO LUSO-BRASILEIRO DE DRAMATURGIA

ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA/ 2013 

• INSCRIÇÕES: até 10 de maio
• OBJETIVO: incentivar a escrita dramática em todos os seus gêneros (teatro para 

adulto, teatro para a infância e juventude, etc.) e o aparecimento de novos 
dramaturgos da língua portuguesa, reforçando as parcerias de desenvolvimento e 
cooperação cultural entre Portugal e Brasil.

• PÚBLICO ALVO: cidadãos brasileiros ou estrangeiros naturalizados.
• PRÊMIOS: Prêmio Luso-Brasileiro de Dramaturgia Antônio José da Silva 

(obrigatoriamente atribuído) - no montante equivalente a EUR 15.000 e a Menção 
honrosa (caso o júri considere a sua atribuição).

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cultura.gov.br/site/

http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/03/EDITAL_PREMIO-LUSO-BRASILEIRO-DE-DRAMATURGIA-ANTONIO-JOSE-DA-SILVA-2013_Regulamentacao-%E2%80%93-Brasil_7a-Edicao.pdf
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 Abril de  2013

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT 

Subvenção Econômica à Inovação – 02/2013

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL E SANEAMENTO AMBIENTAL 

• INSCRIÇÕES: até 13 de maio
• OBJETIVO: conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento 

de produtos inovadores, que envolvam risco tecnológico, associados a 
oportunidades de mercado, nos temas baixo mencionados.

• PÚBLICO ALVO: empresas brasileiras de qualquer porte, individualmente ou em 
associação com outra(s) empresa(s) brasileira(s) com registro na Junta Comercial 
ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas IRCPJ) de até 31/12/2009.

• TEMAS: Construção sustentável e Saneamento ambiental.
• FINANCIAMENTO: valor global de até R$ 30.000.000,00, enquadrando-se entre o 

mínimo de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e o máximo de R$ 7.500.000,00 (sete 
milhões e quinhentos reais).

• MAIORES INFORMAÇÕES:  http://www.finep.gov.br/ 

http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/07-EDITADOConstrucao.pdf
http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/07-EDITADOConstrucao.pdf
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 Abril de  2013

EDITAL DE INTERCÂMBIO Nº 1/2013 

MINISTÉRIO DA CULTURA

• INSCRIÇÕES:     Viagens para:                    Prazo:

                                         Julho                   até 14 de maio

                                         Agosto                 até 24 de junho
• OBJETIVO: concessão de recursos financeiros para o custeio de despesas relativa 

à participação em atividades culturais, promovidos por instituições brasileiras ou 
estrangeiras, de reconhecido mérito.

• PÚBLICO ALVO: artistas, técnico, agentes culturais e estudiosos da cultura: 
brasileiras ou estrangeiras com residência permanente no Brasil.

• VALOR: global de R$ 3.300.000,00.
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cultura.gov.br/site/ 

http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2012/12/Microsoft-Word-Edital-de-Interc%C3%A2mbio-1_2013-Vers%C3%A3o-final-CONJUR-Revis%C3%A3o-CGAA-CONSOLIDADO-APOS-SEFIC-II.pdf
http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2012/12/Microsoft-Word-Edital-de-Interc%C3%A2mbio-1_2013-Vers%C3%A3o-final-CONJUR-Revis%C3%A3o-CGAA-CONSOLIDADO-APOS-SEFIC-II.pdf
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 Abril de  2013
Programa CAPES/MATH-AmSud

EDITAL Nº 002/2013

• INSCRIÇÕES: até 15 de maio
• OBJETIVO: seleção de projetos conjuntos de pesquisa,  orientados para promover e fortalecer 

a colaboração e a criação de redes de pesquisa-desenvolvimento no âmbito da matemática.
•  PÚBLICO ALVO: unidades e laboratórios de pesquisa, públicos ou privados, vinculados a 

Instituições de Ensino Superior, organismos de pesquisa ou empresas.
• VALORES: 

       - Missão de trabalho – diária 240,00/dia; Seguro saúde(França) EUR 90,00/ mês; Seguro 
saúde (América do sul) US$ 90,00/mês; Auxilio deslocamento(França) até US$ 2.000,00 (ida e 
volta); Auxilio deslocamento (América do sul) até US$ 900,00/dia. 

       - Missão de estudos – mensalidade (França) Doutorado Sanduiche EUR 1.300,00/mês, Pós-
Doutorado EUR 2.100,00/mês; Mensalidade (América do Sul) Doutorado Sanduiche US$ 
1.300,00/mês, Pós-Doutorado US$ 2.100,00/mês; Auxilio instalação(França) € 1.300,00; Auxilio 
instalação (América do Sul) US$ 1.300,00, Doutorado Sanduiche e US$ 2.100,0, Pós-
Doutorado; Seguro saúde (França) EUR 90,00/mês; Seguro saúde (América do Sul) US$ 
90,00/mês; Auxilio deslocamento (França) até US$ 1.706,00(ida e volta); Auxílio 
deslocamento(America do Sul) até US$ 736.00(ida e volta).

•  MAIORES INFORMAÇÕES:  http://www.capes.gov.br/
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 Abril de  2013
Programa CAPES/STIC-AmSud 

EDITAL Nº 001/2013

• INSCRIÇÕES: até 15 de maio
• OBJETIVO: promover e fortalecer a colaboração e a criação de redes de pesquisa-

desenvolvimento no âmbito das Ciências e Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(STIC), através da realização de projetos conjuntos de pesquisa. 

• PÚBLICO ALVO: Podem se candidatar unidades e laboratórios de pesquisa, públicos ou 
privados, vinculados a Instituições de Ensino Superior, organismos de pesquisa ou empresas.

• VALORES:        

        -Missão de trabalho: trabalho – diária 240,00/dia; Seguro saúde(França) EUR 90,00/ mês; 
Seguro saúde (America do sul) US$ 90,00/mês; Auxilio deslocamento(França) até US$ 
2.000,00 (ida e volta); Auxilio deslocamento (America do sul) até US$ 900,00/dia. 

      - Missão de estudos – mensalidade (França) Doutorado Sanduiche EUR 1.300,00/mês, Pós-
Doutorado EUR 2.100,00/mês; Mensalidade (America do Sul) Doutorado Sanduiche US$ 
1.300,00/mês, Pós-Doutorado US$ 2.100,00/mês; Auxilio instalação(França) € 1.300,00; Auxilio 
instalação (America do Sul) US$ 1.300,00, Doutorado Sanduiche e US$ 2.100,0, Pós-
Doutorado; Seguro saúde (França) EUR 90,00/mês; Seguro saúde (America do Sul) US$ 
90,00/mês; Auxilio deslocamento (França) até US$ 1.706,00(ida e volta); Auxílio 
deslocamento(America do Sul) até US$ 736.00(ida e volta).

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br 
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 Abril de  2013
SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT

Subvenção Econômica à Inovação – 03/2013 - Nanotecnologia

• INSCRIÇÕES: até 16 de maio
• OBJETIVO: conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento de produtos 

e/ou processos inovadores, que envolvam significativo risco tecnológico associados à clara 
oportunidade de mercado, visando o desenvolvimento de produtos com base em processos 
nanotecnológicos inovadores.  

• PÚBLICO ALVO: Empresas brasileiras de qualquer porte, individualmente ou em associação 
com outra(s) empresa(s) brasileira(s) que tenham realizado o registro na Junta Comercial ou no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas (RCPJ) de sua jurisdição até 31/12/2009; - b) ter efetuado 
alguma atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira nos anos de 2010, 
2011 e 2012; - c) ter objeto social, na data de divulgação da presente Seleção Pública, que 
contemple atividade operacional pertinente ao tema.

• TEMAS: Plásticos e Borrachas; Papel e Celulose e HPPC – Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos 

• VALORES:  global de R$ 30.000.000,00. desses sendo 12.000.000,00 para o tema Plásticos e 
Borrachas; 10.000.000,00 para Papel e Celulose e 8.000.000,00 para HPPC. O valor solicitado 
entre o mínimo de R$ 700.000,00 e o máximo de R$ 3.000.000,00 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/
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 Abril de  2013
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA 01/2013

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA APOIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS 

DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA NAS ICT’S 

E PARA APOIO AOS CAMPI REGIONAIS DE UNIVERSIDADES FEDERAIS
• INSCRIÇÕES: até 16 de maio
• OBJETIVO: execução de projetos institucionais de implantação, modernização, ampliação e 

       recuperação de infraestrutura física de pesquisa nas Instituições Públicas de 

       Ensino Superior e/ou de Pesquisa; execução de projetos de implantação de infraestrutura de pesquisa científica 
e tecnológica nos Campi Regionais das Universidades Federais.  

• PÚBLICO ALVO: Órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta de qualquer 

       esfera de governo; Organizações Sociais (OS) qualificadas nos termos da Lei n° 9.637/1998,

       cujas atividades sejam dirigidas à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico;Entidade privada sem 
fins lucrativos, qualificada como instituição de apoio, responsável pela execução gerencial e financeira do 
projeto..

• TEMAS: priorizar investimentos que contribuam para o desenvolvimento local, para a distribuição territorial mais 
equânime das unidades de pesquisa e para a mitigação de assimetrias regionais.

• VALORES:  global R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) para a execução de projetos 

       institucionais de implantação, modernização, ampliação e recuperação de infraestrutura física de pesquisa nas 
Instituições Públicas de Ensino Superior e/ou de Pesquisa;R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) para a 
execução de projetos  nos Campi 

• MAIORESINFORMAÇÕES: 
http://download.finep.gov.br/chamadas/ct_infra/editais/EDITAL_CTINFRA2013.pdf
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 Abril de  2013
 Chamada Pública MCTI/SETEC/CNPq Nº 17/2012 

RHAE Pesquisador na Empresa 

•INSCRIÇÕES: até 17 de maio

•OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir 
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação no País, por 
meio da inserção de mestres ou doutores, em empresas privadas, de micro, pequeno, médio 
e grande porte. 
•PÚBLICO ALVO: mestre e doutores vinculados em empresa privadas de micro, pequeno, médio e 
grande porte que tenham seu currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes 
(http://lattes.cnpq.br/) do CNPq até a data limite para apresentação das propostas
•VALORES: global R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), Projetos iniciais até R$ 
150.000,00 e Projetos em andamento Até R$ 400.000,00. As demais despesas do projeto 
deverão ser de responsabilidade do proponente/instituição de execução do projeto, a título de 
contrapartida. O valor mínimo da contrapartida é de 20% do valor solicitado na proposta.
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?
p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
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 Abril de  2013
Prêmio José Reis Divulgação Científica e Tecnológica

• INSCRIÇÕES: até 17 de maio.

•  OBJETIVO: é destinado às iniciativas que contribuam significativamente para tornar a 
Ciência, a Tecnologia e a Inovação conhecidas do grande público.

• PÚBLICO ALVO: pesquisadores ou escritores enquanto divulgador da Ciência, Tecnologia 
e Inovação para o grande público.

• PRÊMIO: Divulgação Científica e Tecnológica - 2013: Importância em dinheiro de R$ 20 mil ;  
Diploma; Participação na Reunião Anual da Sociedade para o Progresso da Ciência (SBPC) 
com passagem aérea e hospedagem pagas. 

• MAIORES INFORMAÇÕES http://www.premiojosereis.cnpq.br/ 



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

 Abril de  2013

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA 01/2013

•INSCRIÇÕES: até 17 de maio

•OBJETIVO: acompanhar medidas de mitigação das assimetrias regionais e de estimulo a 
distribuição territorial mais equânime da pesquisa brasileira, incluindo a fixação de doutores 
em campi regionais.
•PUBLICO ALVO: Instituição Pública de Ensino Superior e/ou Pesquisa; Organizações 
Sociais.
•VALORES: global: R$ 370.000.000,00, que serão destinados R$ 300.000.000,00 para 
execução de projetos de implementação, modernização, ampliação,  entre outros e R$ 
70.000.000,00 para implementação de infraestrutura de pesquisa, científica e tecnológica. 
MAIORES INFORMAÇÕES:  http://download.finep.gov.br/
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 Abril de  2013
Pesquisa Pós-Doutoral no Exterior 

Portaria Nº 036

• INSCRIÇÕES: 1ª Chamada – 30 de maio.
•  OBJETIVO: destina-se a realização de estudos avançados que sejam posteriores à obtenção 

do título de Doutor pelo pleiteante. O programa concede bolsas de estudos a fim de substanciar 
as possibilidades ofertadas pelo conjunto dos programas de pós-graduação no Brasil, atuando 
como forma opcional para a carreira de docentes e pesquisadores, para complementar a 
formação com desenvolvimento de projetos conjuntos e em parceria com instituições de 
excelência no exterior.

• PÚBLICO ALVO: destina-se a pesquisador que possua diploma de doutorado com menos de 
oito anos de formação doutoral, não sendo aceitas inscrições de estudantes em fase de 
conclusão de curso.

• BENEFÍCIOS: mensalidade, conforme as normas do programa; auxílio-instalação; auxílio-
deslocamento para aquisição de passagem aérea, e auxílio para aquisição de Seguro Saúde.

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5242-estagio-pos-doutoral
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Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 2013

• INSCRIÇÕES: até 31 de maio
•  OBJETIVO:  identificar, certificar, premiar e difundir tecnologias sociais já aplicadas, em âmbito 

local, regional ou nacional, e que ainda estejam em atividade, constituindo-se em efetivas 
soluções para questões relativas a: água, alimentação, educação, energia, habitação, meio 
ambiente, renda e saúde.

• PÚBLICO ALVO:  A participação é aberta às instituições sem fins lucrativos, legalmente 
constituídas no País, de direito público ou privado.

• CATEGORIAS:   Comunidades Tradicionais, Agricultores Familiares e Assentados da 
Reforma Agrária; Juventude;  Mulheres;   Gestores Públicos e   Instituições de ensino, 
pesquisa e universidades.

• PRÊMIO:  As instituições finalistas receberão um ultrabook e um troféu;

   Será concedida premiação aos 1º, 2º e 3º lugares de cada categoria, conforme segue:

·      Primeiro lugar   : R$ 80.000,00 cada

·      Segundo lugar  : R$ 50.000,00 cada

·      Terceiro lugar   : R$ 30.000,00 cada
• MAIORES INFORMAÇÕES http://www.fbb.org.br/tecnologiasocial/regulamento-1/ 
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 Abril de  2013

PROGRAMA BOLSAS PARA PESQUISA CAPES/HUMBOLDT 

EDITAL Nº. 041/2012

• INSCRIÇÕES: até 31 de agosto.
• OBJETIVO: conceder bolsas para pesquisadores altamente qualificados, que 

possuam vinculo, empregatício ou não, em Instituições de Ensino ou Pesquisa do 
Brasil em todas as áreas do conhecimento.

•  PÚBLICO ALVO: docente com títulos de doutores obtido no Brasil, ou no exterior 
com a devida revalidação oficial no Brasil.

• MODALIDADES: pós-doutorado e pesquisador experiente.
• BENEFICIOS: Bolsa mensal; Auxílio-instalação; Auxílio-deslocamento; Auxílio para 

aquisição de seguro saúde; Subsídios para dependentes e Auxilio para mobilidade.
•  MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

 Abril de  2013

BNDES FUNDO TECNOLÓGICO - BNDES FUNTEC 

MODALIDADE FUNTEC 

• INSCRIÇÕES: 2º reunião até 06 de junho
• OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e 

inovação executados por Instituição Tecnológica (IT), que sejam selecionados de 
acordo com os focos de atuação divulgados anualmente pelo BNDES.

• PÚBLICO ALVO: Instituições Tecnológicas – IT; Instituições de Apoio – IA  e 
empresas participantes do projeto.

•  FOCOS: Energia; Meio ambiente; Eletrônica; Novos materiais; Química e Veículos 
Elétricos, Híbridos e a Pilha-Combustivel.

• FORMA DE APOIO: serão realizadas na forma de  apoio direto, na modalidade não 
reembolsável e limitadas a 90% do valor total do projeto e demais 10%, no mínimo, 
por parte da empresa participante.

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Inovacao/
Funtec/index.html
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 Abril de  2013
Programa Internacional de Apoio à Pesquisa e ao Ensino por meio da 

Mobilidade Docente e Discente Internacional – Pró-Mobilidade Internacional - 
(Capes/AULP)

Edital Capes nº 33/2012

•INSCRIÇÕES: até 28 de dezembro

•OBJETIVO: incentivar a mobilidade docente e discente internacional entre os países e as 
instituições participantes da Associação de Universidades de Língua Portuguesa.
•PÚBLICO ALVO: docente com título de doutor há pelo menos 03 (três) anos vinculado a uma 
instituição de ensino superior(IES).
•VALORES: Missão de estudo (universidades brasileiras): Bolsa estudo, auxílio-instalação, 
seguro saúde e auxílio deslocamento; Missão de estudo (universidades do exterior): bolsa de 
estudo, auxílio-instalação, passagem aérea internacional; Missão de trabalho: Passagem 
aérea e até R$ 10.000,00 para custear o projeto.
•MODALIDADES: Bolsa De Graduação Sanduiche, Bolsa Mestrado Sanduiche, Bolsa 
Doutorado Sanduiche E Bolsa Para Docentes.
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://capes.gov.br/
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 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/
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 Abril de  2013
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.daad.org.br/pt/18316/index.html 
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Auxílio Para Estadias De Pesquisa Na Alemanha

Para Doutorandas E Doutorandos Brasileiros

2013
• INSCRIÇÕES: Fluxo contínuo, antecedência de quatro meses.
•  OBJETIVO: Viabilizar a permanência de estudantes de doutorado brasileiros em universidades 

alemãs, institutos de pesquisa, laboratórios ou bibliotecas para pesquisas específicas, 
relevantes ao desenvolvimento da tese de doutorado, sem a interrupção da vigência da bolsa 
no país da agência brasileira.

• PÚBLICO ALVO: estudante com bolsa de doutorado no país de agência brasileira em 
modalidade que permita o afastamento para estudos no exterior, matrícula regular no curso de 
doutorado em uma universidade brasileira, recomendação do orientador brasileiro e aceitação 
do orientador alemão da instituição alemã.

• BENEFÍCIOS: por parte da agência brasileira: manutenção da bolsa de doutorado no país, 
no mesmo valor e sem alteração do prazo máximo de duração da mesma.

                              por parte do DAAD: ajuda de custo de € 1.525,00 depositada na Alemanha 
com a primeira     mensalidade do auxílio; seguro-saúde; auxílio mensal de € 350,00

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.daad.org.br/pt/18314/index.html  
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 Abril de  2013
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -

CAPES

EDITAL Nº 023/2006-CGCI/CAPES
• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo.
•  OBJETIVO: fomentar a cooperação acadêmica e o intercâmbio internacional em cursos e 

programas de pós-graduação 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 pós-graduação 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.

• VALOR: R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta 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 

 Abril de  2013
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/pt/18314/index.html  
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