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CONCURSO AA – 01/2015 – BNDES
35ª EDIÇÃO DO PRÊMIO BNDES DE ECONOMIA

• INSCRIÇÕES: até 24 de Abril de 2015; 
• OBJETIVO: premiar trabalhos técnico-científicos na Área de Economia e estimular a pesquisa relativa a 

questões econômicas nacionais, regionais e setoriais, nos campos da Ciência Econômica Pura e 
Aplicada;

• PÚBLICO ALVO:  autores de dissertações de Mestrado e de teses de Doutorado ainda não publicadas 
ou premiadas, no todo ou em parte, em outros concursos, redigidas em português, aprovadas nos 36 
(trinta e seis) meses imediatamente anteriores à abertura das inscrições do presente Concurso; 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Institucional/O_BNDES/A_Empresa/pr
emio_bndes_economia/concurso0115_35_premio_BNDES_Edital.pdf 

NOVO!
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Programa Geral de Cooperação Internacional – PGCI
Edital de Seleção para Projetos Conjuntos de Pesquisa, Projetos de Parcerias 

Universitárias e Candidaturas Individuais
Edital nº. 02/2015

• INSCRIÇÕES: até 30 de Abril de 2015; 1º cronograma
• OBJETIVO: a) selecionar projetos conjuntos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento; b) 

selecionar projetos de parcerias universitárias em todas as áreas do conhecimento; c) fomentar o 
intercâmbio entre Instituições de Ensino Superior e institutos ou centros de pesquisa e desenvolvimento 
brasileiros e estrangeiros; d) selecionar projetos com instituições com as quais a CAPES não lançar 
editais específicos de seleção; e) selecionar candidaturas individuais, para casos de candidatos 
academicamente excepcionais que não possam ser contemplados por editais específicos da CAPES 
para bolsas no exterior.

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/912015-02-
2015PGCI.pdf



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2015

Chamada CNPq/MCTI/FAP/PROTAX Nº 001/2015
Programa de Capacitação em Taxonomia – PROTAX

• INSCRIÇÕES: até 08 de maio de 2015;
• OBJETIVO: Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País no âmbito 
Programa de Capacitação em Taxonomia – Protax;

• PÚBLICO ALVO: possuir o título de doutor e ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes, 
atualizado até a data limite para submissão da proposta; ser obrigatoriamente o coordenador do 
projeto; ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário) com a Instituição de execução do projeto 
que atenda ao item II.2.6 desta Chamada; 

• MAIORES INFORMAÇÕES: file:///C:/Users/FLF/Downloads/Chamada%20-%20PROTAX%20-
%2020mar2015.pdf

NOVO!
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Chamada de Projetos CNPq/CISB/SAAB N º 42/2014
Programa Ciência sem Fronteiras

• INSCRIÇÕES: até 15 de maio de 2015;
• OBJETIVO: selecionar candidatos que queiram desenvolver parte de suas teses ou projeto de pós-

doutorado, dentro das áreas prioritárias do Programa Ciências sem Fronteiras e nas áreas de 
pesquisa de interesse da SAAB AB;

• ÁREAS: Materiais e Manufatura, Eletrônica, Tecnologia da Informação e Comunicação, Sistemas 
de Engenharia Mecânica;

• MAIORES INFORMAÇÕES: file:///C:/Users/Extensao/Documents/Downloads/Minuta
%20%20Chamada%20CNPq%20CISB%20SAAB%2042%202014_vers%C3%A3o%20Final.pdf
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CNPq lança 35° edição do Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica

• INSCRIÇÕES: até 22 de maio de 2015;
• OBJETIVO:  premiar a instituição ou veículo de comunicação coletivo que tenha tornado acessível, 

ao público, conhecimento sobre Ciência, Tecnologia, Inovação e seus avanços;
• CATEGORIAS: "Jornalista em Ciência e Tecnologia", "Instituição ou Veículo de Comunicação" e 

"Pesquisador e Escritor";
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/45036-cnpq-lanca-35d-

edicao-do-premio-jose-reis-de-divulgacao-cientifica-e-tecnologica

NOVO!
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Prêmio para Mulheres na Ciência

• INSCRIÇÕES: até 31 de maio de 2015;
• OBJETIVO: apoiar projetos científicos viáveis e de alto valor a serem desenvolvidos durante 12 

meses por pesquisadoras que tenham residência estável no Brasil, por no mínimo há 4 anos, e 
desenvolvam projetos de pesquisa em instituições nacionais;

• ÁREAS: Ciências Físicas (1 Bolsa); Ciências Biomédicas, Biológicas e da Saúde (4 Bolsas); 
Ciências Matemáticas (1Bolsa); e Ciências Químicas (1 Bolsa);

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.paramulheresnaciencia.com.br/wp-
content/uploads/REGULAMENTO-PARA_MULHERES_NA_CIENCIA_2015.pdf

NOVO!
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6º PRÊMIO INSTITUTO 3M PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
EDIÇÃO 2015

• INSCRIÇÕES: até 08 de junho de 2015;
• OBJETIVO: apoiar o empreendedorismo de estudantes de graduação na implementação de 

soluções simples e de baixo custo que promovam o desenvolvimento de tecnologias sociais; 
Disseminar ações e projetos que desenvolvam tecnologias sociais inovadoras a partir da troca de 
conhecimentos entre professores, estudantes e sociedade;

• ÁREAS: meio ambiente; inclusão social; geração de trabalho e renda; 
• MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/Instituto3M/Home/premio/regulamento

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2015

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA APOIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS 
DE AQUISIÇÃO E DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS DE 

PESQUISA NAS ICT’S

• INSCRIÇÕES: data limite para cadastramento das instituições partícipes no Sistema Finep 30 Dias 
Pesquisa 15/05/2015 e data final para envio eletrônico da proposta 15/06/2015;

• OBJETIVO: Selecionar propostas para apoio financeiro à aquisição de novos equipamentos 
multiusuários de médio e de grande porte, à manutenção dos equipamentos a serem adquiridos no 
projeto e a manutenção dos equipamentos já existentes na instituição, bem como às pequenas 
adaptações de instalação e adequações da infraestrutura física estritamente ligadas a estes 
equipamentos, visando à criação ou a expansão de unidades multiusuárias em qualquer área do 
conhecimento, e em todo território nacional, de forma a proporcionar condições para o crescimento 
e a consolidação da pesquisa científica e tecnológica das Instituições Públicas de Ensino Superior 
e/ou de Pesquisa;

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://download.finep.gov.br/chamadas/ct_infra/editais/VERSAOFINALMULTIUSUAROS.pdf
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PRÊMIO SEBRAE MULHER DE NEGÓCIOS

• INSCRIÇÕES: até 31 de Julho de 2015;
• OBJETIVO:  selecionar e reconhecer as histórias de vida de mulheres de negócios, que 

transformaram seus sonhos em realidade e cujos relatos sirvam de exemplos e estímulo para 
outras mulheres desenvolverem seu comportamento empreendedor;

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

NOVO!
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PROGRAMA BOLSAS PARA PESQUISA CAPES/HUMBOLDT
EDITAL Nº. 57/2014

• INSCRIÇÕES: até 31 de Julho de 2015;
• OBJETIVO: o Programa Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt é uma iniciativa da Capes em 

cooperação com a Fundação Alexander von Humboldt (AvH) da Alemanha com o objetivo de 
conceder bolsas para pesquisadores altamente qualificados, que possuam vínculo, empregatício ou 
não, em Instituições de Ensino ou Pesquisa do Brasil em todas as áreas do conhecimento. A 
parceria visa à internacionalização de forma mais consistente, o aprimoramento da produção e 
qualificação científicas e o desenvolvimento de métodos e teorias em conjunto com pesquisadores, 
de reconhecido mérito científico, alemães ou estrangeiros residentes na Alemanha;

• MODALIDADE BOLSA: Pós-doutorado: para pesquisador altamente qualificado e em início da 
carreira acadêmica, que tenha completado seu doutorado há menos de quatro anos;

• Pesquisador experiente: para acadêmico altamente qualificado com um perfil de pesquisa 
definido, que tenha completado seu doutorado há menos de doze anos;

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_057_2014_Humboldt.pdf
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PROGRAMA DE BOLSA ESPECIAL PARA DOUTORADO EM
PESQUISA MÉDICA PBE-DPM II

• INSCRIÇÕES: até 05 de Agosto de 2015;
• OBJETIVO: Apoiar a formação de recursos humanos em pesquisa médica, com a finalidade de 

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

• financiamento específico, consolidando e ampliando o pensamento crítico estratégico para o 
desenvolvimento científico do País;

• VALOR GLOBAL:  até R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais);
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/17112014-

Edital-PBE-DPM-2014-Atualizado.pdf
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Brasil e Israel terceira chamada de propostas para cooperação em pesquisa e 
desenvolvimento industrial do 

Programa de Cooperação Tecnológica entre os países

• INSCRIÇÕES: até15 de Outubro de 2015;
• OBJETIVO: promover as atividades dos seus respectivos setores privados para intensificar a 

cooperação entre P&D industrial; Facilitar a identificação de projetos específicos, parcerias ou 
colaborações entre Entidades do Brasil e de Israel que possam levar a cooperação em P&D 
industrial;   

• PÚBLICO ALVO: Empresas brasileiras e israelenses, de todos os setores, podem apresentar 
propostas de P&D para projetos conjuntos;

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.brasilisrael.mdic.gov.br/arquivos/editais-
publicacoes/6ce00b3f752f4f1656f817f966dba996_pt_BR.pdf 
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Programa BRAGECRIM

CAPES/CNPQ/DFG 

• INSCRIÇÕES: até dia 15 de junho de 2015 e dia 15 de junho de 2016;
• OBJETIVO: apoiar projetos conjuntos de pesquisa e fomentar a mobilidade de docentes e de 

estuda ntes de graduação, mestrado, doutorado, além de estágios de pós-doutorado.
• TEMÁTICA: pesquisa multidisciplinar na área de Tecnologia de Manufatura, contemplando, além 

dos processos e meios de fabricação, montagem e produção, novos materiais, nanotecnologia, 
eficiência energética dos processos, logística, metrologia e qualidade e outras tecnologias 
avançadas; 

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

• MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/1512014-Edital-002-Bragecrim-2014.pdf
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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-
0012014-1&nFlg=not#topo 
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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
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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
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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_Intern
acional.pdf
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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/sugba/edital/125.pdf
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  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
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  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
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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
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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
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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
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AUXÍLIO PARA ESTADIAS DE PESQUISA NA ALEMANHA

PARA DOUTORANDAS E DOUTORANDOS BRASILEIROS 2013

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo, antecedência de quatro meses;
• OBJETIVO: viabilizar a permanência de estudantes de doutorado brasileiros em universidades alemãs, 

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

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

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

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

http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura
____o_2013.pdf
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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;

• 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
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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-b1b0-49b0-9037-4a06afd63b46&groupId=214072
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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 pós-doutorado 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
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FUNDAÇÃO INTERAMERICANA (IAF)
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo;
• OBJETIVO: financiar os esforços de autoajuda de grupos de base (da América Latina e do Caribe) 

para melhorar as condições de vida dos desfavorecidos e excluídos, melhorar sua capacidade 
decisória e de autogestão e desenvolver parcerias com o setor público, empresas e sociedade civil;

• PÚBLICO ALVO: grupos de base na América Latina e no Caribe e de organizações não-
governamentais. 

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

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.iaf.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=133
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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_5
1.pdf
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Auxílio Participação em Eventos Científicos - AVG 

• INSCRIÇÕES: 90 dias antes do início da atividade ou evento;
• OBJETIVO: apoiar a participação de pesquisador, com desempenho destacado em sua área de 

atuação, em eventos científicos no exterior, tais como:  congressos e similares;  intercâmbio 
científico ou tecnológico; ou  visitas de curta duração, para aquisição de conhecimentos específicos 
e necessários ao desenvolvimento da pesquisa científica ou tecnológica e/ou de inovação;

• PÚBLICO ALVO:  ter título de doutor ou de livre docência;  ter currículo cadastrado na Plataforma 
Lattes; ter domínio do idioma do evento, visita ou intercâmbio; apresentar, no momento do envio da 
proposta, carta convite ou de aceitação da organização do evento, para os casos de visitas, 
intercâmbios ou participação em congressos e similares na qualidade de palestrante, coordenador 
de sessão ou outras atividades afins; entres outros requisitos;

• VALORES: passagem aérea internacional;  diárias no exterior, conforme valores estabelecidos em 
Resolução Normativa específica;

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/documents/10157/922d46e3-c4a6-43e4-9626-
5a04429bb2b3
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Auxílio Pesquisador Visitante – APV 

• INSCRIÇÕES: 90 dias antes do início da atividade ou evento;
• OBJETIVO: possibilitar a pesquisador brasileiro ou estrangeiro, de reconhecida competência, a 

colaboração com grupos de pesquisa nacionais para o desenvolvimento de projetos/planos de 
trabalho de natureza científica, tecnológica e/ou de inovação;

• PÚBLICO ALVO:  ser pesquisador de comprovada qualificação e experiência;  ter currículo 
cadastrado na Plataforma Lattes; ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto; 
possuir o título de doutor; entre outros requisitos;

• VALORES: passagens nacionais ou internacionais; diárias no País, conforme valor estabelecido na 
Tabela de Valores de Diárias para Auxílios Individuais e Bolsas de Curta Duração;

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