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Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
EDITAL FUNCAP/FINEP – PAPPE INTEGRAÇÃO – Nº 06/2013
PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA EM EMPRESAS
•
•

•
•

•
•

INSCRIÇÕES: 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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
NOVO!!!!

•
•

•

•

•

Programa de Assistente de Ensino de Língua Alemã
para Projetos Institucionais - GTA
Edital nº. 040/2013

INSCRIÇÕES: até 12 de agosto
OBJETIVO: selecionar projetos de Instituições Públicas de Ensino Superior (IES) brasileiras para
o recebimento de assistentes de ensino de língua alemã (cidadão alemão – falante nativo), com
intuito de contribuir para a elevação da qualidade dos cursos de bacharelado e/ou licenciatura em
letras, língua alemã, na perspectiva de valorizar a formação e a relevância social dos
profissionais do magistério da educação básica.
PÚBLICO ALVO: docentes vinculados a Instituições Públicas de Ensino Superior (IES), com
cursos de bacharelado e licenciatura em letras, língua alemã, ou com centros de línguas aonde
haja o ensino de alemão, sendo um coordenador-geral e um coordenador-adjunto
VALORES: passagem aérea internacional (pagamento único) de € 1.525 pago pelo DAAD; custos
para o curso de integração e língua portuguesa de um mês (pagamento único) de € 500,00 pago
pelo DAAD; bolsa mensal de até 10 meses (€ 275 mensais pagos pelo DAAD e € 1.200 mensais
pagos pela CAPES), perfazendo um total de € 1.475,00/mês; seguro-saúde/acidente (de até 10
meses) de € 637 pago pelo DAAD.
MAIORES
INFORMAÇÕES:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_040_Assistentelingua-alema_GTA.pdf

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA CONJUNTA MCTI/BNDES/FINEP
DE APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO SETOR DE
AGRONEGÓCIO – INOVA AGRO – 2013

•
•

•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 15 de agosto
OBJETIVO: apoiar empresas brasileiras no desenvolvimento e no adensamento das cadeias
produtivas de insumos para a agropecuária (exceto cana de açúcar); apoiar o desenvolvimento
de produtos e processos da indústria de alimentos (exceto cana de açúcar e derivados), Apoiar o
desenvolvimento de máquinas e equipamentos para agropecuária (exceto cana de açúcar) e
processamento de produtos agropecuários (exceto cana de açúcar)
PÚBLICO ALVO: empresas brasileiras e Instituições Cientificas e Tecnológicas (ICT’S)que
tenham interesse em empreender atividades de inovação aderentes às linhas temáticas, bem
como em produzir e comercializar os produtos e serviços resultantes dessa atividade.
LINHAS TEMÁTICAS: linha 1:insumos (exceto cana de açúcar); linha 2: processamento (exceto
cana de açúcar e derivados); linha 3: máquinas e equipamentos para o agronegócio (exceto cana
de açúcar e derivados).
VALORES: o BNDES e a FINEP disponibilizarão recursos no valor total de R$ 1 bilhão para as
operações contratadas no período de 2013 e 2014.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=programas_inovaagro#publico

NOVO!!!!
•
•

•

•
•

•

•

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
Bolsas de Produtividade em Pesquisa – PQ

INSCRIÇÕES: até 16 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://cnpq.br/documents/10157/5f43cefd-7a9a-4030-945e-4a0fa10a169a

PRORROGADO!!
•
•

•

•

•

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Julho de 2013
PRÊMIO SEBRAE MULHER DE NEGÓCIOS

INSCRIÇÕES: até 16 de agosto.
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: pequenos negócios; produtora rural;
microempreendedora individual, o faturamento anual não poderá ultrapassar R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais).
PREMIAÇÃO: ETAPA ESTADUAL: uma placa/ troféu de reconhecimento; certificado de
premiação; direito ao uso do selo de vencedora, explicitando o ciclo; um curso da Matriz de
soluções educacionais e/ou 16 (dezesseis) horas técnicas de consultoria em gestão. ETAPA
NACIONAL: viagem para participar do evento da etapa nacional em Brasília; três relatos, sem
considerar a região, um de cada categoria (pequenos negócios, produtora rural e micro
empreendedora individual. ) receberão o troféu bronze; três relatos, sem considerar a região,
um de cada categoria (pequenos negócios, produtora rural e micro empreendedora individual.
receberão o troféu prata; três relatos, sem considerar a região, um de cada categoria
(pequenos negócios, produtora rural e micro empreendedora individual.) receberão o troféu
ouro.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://mulherdenegocios.fnq.org.br/site/regulamento

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
Bolsas de Produtividade em Desenvolvimento
Tecnológico e Extensão Inovadora - DT

•
INSCRIÇÕES: até 16 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://cnpq.br/documents/10157/d6954e94-d602-4a57-b8e0-

40112ccf979e

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
Bolsas de Produtividade Sênior – PQ-Sr

•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 16 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://cnpq.br/documents/10157/17e30bbc-1e31-4f5f-a341-2ecaf0e379c6

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
EDITAL PRÊMIO FUNARTE MULHERES NAS ARTES VISUAIS

•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 16 de agosto
OBJETIVO: selecionar projetos a serem realizados por proponentes do sexo feminino, em âmbito
nacional, que visem à prática de linguagens artísticas, à reflexão crítica e à profissionalização dos
processos de gestão cultural com o objetivo de contribuir para o fomento e a difusão da expressão
artística considerando o reconhecimento das mulheres nas artes visuais.
PÚBLICO ALVO: pessoas físicas do sexo feminino e pessoas jurídicas de direito privado de natureza
cultural, com ou sem fins lucrativos, atuantes na área das artes visuais e composta exclusivamente por
pessoas do sexo feminino.
VALORES: serão contemplados 10(dez) projetos com premiações de R$ 70 mil para cada um;
investimento total é de R$ 744.200,00.
MAIORESINFORMAÇÕES:http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/07/Edital_Pr%C3%AAmioFunarte-Mulheres-nas-Artes-Visuais_2013.pdf

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas

•
•

•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 16 de agosto
OBJETIVO: reconhecer em âmbito estadual e nacional às micro e pequenas empresas que promovem
o aumento da qualidade, da produtividade e da competitividade, pela disseminação de conceitos e
práticas de gestão.
PÚBLICO ALVO: empresas que tenham receita bruta anual de até R$ 3.600.000,00, incluindo a soma
dos orçamentos de filiais e matriz, segundo o estatuto nacional das microempresas e das empresas de
pequeno porte; ter completado pelo menos um ano fiscal, ou seja, ter aberto a empresa até
31/12/2011; ter domicílio fiscal no estado da respectiva inscrição;
CATEGORIAS: agronegócio; comércio; indústria; serviços de educação; serviços de saúde; serviços
de tecnologia de informação; serviços de turismo; serviços – empresas de serviços que não se
enquadrem nas categorias de serviços acima.
VALORES: as empresas vencedoras receberão: troféu; certificado de reconhecimento; relatório de
avaliação com os pontos fortes e oportunidades de melhoria; direito ao uso do selo de vencedora com
a identificação do ciclo que foi vencedora; participação no reconhecimento nacional em Brasília;
participação em missão técnica nacional. as empresas consideradas finalistas receberão: certificado
de reconhecimento; relatório de avaliação com pontos fortes e oportunidades de melhoria.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.mbc.org.br/mpe/arquivos/download/Regulamento_2013.pdf

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/Ação Transversal – Inova Empresa - PNI/Parques
Tecnológicos 02/2013
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 17 de agosto
OBJETIVO: elevar a produtividade e a competitividade da economia brasileira, por meio da seleção
de propostas para apoio aos habitats de inovação, com financiamento não reembolsável, reembolsável
e fundo de investimentos, que compreendam parques tecnológicos existentes no país e que
encontram-se em estágio de implantação e em operação, bem como empresas sediadas em parques
tecnológicos e incubadoras.
PÚBLICO ALVO: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer esfera de
governo, ou entidade privada sem fins lucrativos responsável pela execução gerencial e financeira do
projeto.
VALORES: valor de até r$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), originários do FNDCT/fundos
setoriais.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://download.finep.gov.br/chamadas/acoes_transversais/editais/EditalCPPNIParquesTecnologicos.pdf

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
Cátedra Rio Branco em Relações Internacionais
Universidade de Oxford
Edital Nº 048/2013

•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 18 de agosto
OBJETIVO: enviar pesquisadores, intelectuais e formuladores de políticas públicas à UNIVERSIDADE
DE OXFORD, proporcionando ambiente propício, para permitir o desenvolvimento do estudo
acadêmico a respeito do Brasil e das questões e problemas internacionais sob a ótica brasileira.
PÚBLICO ALVO: possuir título de doutor (diploma de doutorado); estar afiliado a instituições de
pesquisa ou de ensino superior; estar credenciado como docente e orientador em programa de pósgraduação reconhecido pela CAPES; dedicar-se em regime integral às atividades acadêmicas; possuir
atuação acadêmica qualificada e reconhecida competência profissional com produção intelectual
consistente; ter fluência em inglês.
VALORES: benefícios custeados pela CAPES: estipêndio mensal: £ 3.500,00 pagos apenas nos
meses de efetiva permanência no Reino Unido; auxílio instalação: £ 3500,00; auxílio deslocamento, no
valor de: US$ 3.412,00; seguro saúde no valor de £ 90,00 mensais, pago em parcela única; benefícios
custeados pela UNIVERSIDADE DE OXFORD: estipêndio no valor de £1.500 por até 3(três) meses
letivos para custos com acomodação em Oxford; acesso às bibliotecas da UNIVERSIDADE DE
OXFORD e às instalações da faculdade a que foi admitido.
MAIORES
INFORMAÇÕES:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_048_2013_OXFORD.pdf

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013

CÁTEDRA RIO BRANCO/KING´S COLLEGE LONDON – PROFESSOR VISITANTE
SENIOR NO REINO UNIDO: 2013
EDITAL CAPES/DRI Nº /2013
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 18 de agosto
OBJETIVO: aprofundar a cooperação acadêmica entre instituições de ensino superior e centros de
ciência e tecnologia brasileiros e ingleses, a fim de promover o desenvolvimento da ciência e
tecnologia em ambos os países, e aprofundar a cooperação entre pesquisadores e educadores de
instituições de pesquisa e ensino superior no Brasil e seus pares da King´s College London e
aumentar o conhecimento na King´s College London sobre as contribuições de notáveis
pesquisadores e educadores do Brasil.
PÚBLICO ALVO: possuir título de doutor (diploma de doutorado); estar afiliado a instituições de
pesquisa ou de ensino superior; estar credenciado como docente e orientador em programa de pósgraduação reconhecido pela CAPES; dedicar-se em regime integral às atividades acadêmicas; ter
fluência em inglês.
VALORES: benefícios custeados pela CAPES: estipêndio mensal: £ 3.500,00; auxílio deslocamento,
no valor de: US$ 1.706,00 caso a estadia seja de 6 meses ou menos, ou US$ 3.412,00 caso a estadia
seja de 7 a 12 meses, ou ainda passagem aérea de ida e volta em classe econômica promocional;
benefícios custeados pelo King’s College London: estipêndio no valor de £1.500 por até 3 (três) meses
letivos para custos com acomodação em Londres; acesso às bibliotecas do King’s College London e
às instalações do Brazil Institute.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_049_2013_KingsCollege_CatedraRioBranco.p
df

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
EDITAL CARMEN SANTOS DE CINEMA DE MULHERES 2013 –
APOIO PARA CURTA E MÉDIA-METRAGEM

•
•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 19 de agosto
OBJETIVO: apoiar a obras audiovisuais cuja titularidade e direção sejam de pessoas do sexo
feminino, podendo ser ficção ou documentário, com a possibilidade de utilização de técnicas de
animação.
PÚBLICO ALVO: mulheres, brasileiras natas ou naturalizadas, que se apresentem obrigatoriamente
como diretoras, sendo facultativo o acúmulo de outras funções.
VALORES: 10 (dez) obras audiovisuais de curta-metragem, de até 5 (cinco) minutos, no valor de até
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) cada; 6 (seis) obras audiovisuais de média-metragem, de 26
(vinte e seis) minutos, no valor de até R$ 90.000,00 (noventa mil reais) cada.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/927207/20130628_Edital+Carmen+Santos+_2013.pdf/91e7553dbd7d-4716-b127-0ed42851cc1b

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
CHAMADA DE PROJETOS MEC/MCTI/CAPES/CNPq/FAPs Nº 70/2013
•
•

•
•

•
•

•

INSCRIÇÕES: 2º rodada até 19 de agosto
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa que visem, por meio do intercâmbio, da mobilidade
internacional e da cooperação científica tecnológica, promover a consolidação, expansão e
internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e competitividade do país com enfoque nas
áreas contempladas.
PÚBLICO ALVO: pesquisador com reconhecida liderança científica e/ou tecnológica internacional nas
áreas contempladas.
ÁREAS CONTEMPLADAS: engenharias e demais tecnologias; ciências exatas e da terra; biologia,
ciências biomédicas e da saúde; computação e tecnologia da informação; fármacos; produção agrícola
sustentável; petróleo, gás e carvão mineral; energias renováveis; entre outras.
CATEGORIAS: bolsa atração de jovens talentos nível A; e bolsa atração de jovens talentos nível B.
VALORES:BJT – nível A: mensalidade: R$ 7.000,00; auxílio à pesquisa, no valor de até R$ 20.000,00
por ano; auxílio deslocamento de ida; auxílio instalação, no valor de R$ 7.000,00; BJT – nível B:
mensalidade: R$ 4.100,00; auxílio à pesquisa, no valor de até R$ 10.000,00 por ano; auxílio
deslocamento de ida; auxílio instalação correspondente ao valor de uma mensalidade BJT-B.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p
_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&id
Divulgacao=2861

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
CHAMADA DE PROJETOS MEC/MCTI/CAPES/CNPq/FAPs Nº 71/2013

•
•

•
•

•

•

INSCRIÇÕES: 2º rodada até 19 de agosto
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa que visem, por meio do intercâmbio, da mobilidade
internacional e da cooperação científica tecnológica, promover a consolidação, expansão e
internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e competitividade do país com enfoque nas
áreas contempladas.
PÚBLICO ALVO: pesquisador com título de doutor ou perfil equivalente com reconhecida liderança
científica e/ou tecnológica internacional nas áreas contempladas.
ÁREAS CONTEMPLADAS: engenharias e demais tecnologias; ciências exatas e da terra; biologia,
ciências biomédicas e da saúde; computação e tecnologia da informação; fármacos; produção agrícola
sustentável; petróleo, gás e carvão mineral; energias renováveis; tecnologia mineral; biotecnologia;
nanotecnologia e novos materiais; tecnologia de prevenção e mitigação de desastres naturais;
biodiversidade e bioprospecção; ciências do mar; indústria criativa; novas tecnologias de engenharia
construtiva.
VALORES: mensalidade de R$ 14.000,00, auxilio à pesquisa de R$50.000,00 por um ano de projeto,
auxílio deslocamento, cota adicional de bolsa de doutorado sanduiche no exterior e cota adicional de
bolsa pós doutorado no Brasil.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
Prêmio Jovem Ceramista 2013
•
•

INSCRIÇÕES: até 19 de agosto.
OBJETIVO: promover a reflexão e a pesquisa, além de revelar e investir em jovens talentos que
procuram alternativas para solucionar questões da indústria de cerâmica vermelha brasileira.
•
PÚBLICO ALVO: direcionado a estudantes dos cursos técnicos e universitários em cerâmica.
•
CATEGORIAS: estudante de ensino técnico; estudante de ensino superior.
•
TEMAS: - qualidade do produto e/ou do ambiente de trabalho; - sustentabilidade;
- eficiência energética; - processos e gestão.
•
PRÊMIO:
COLOCAÇÃO

•

PREMIAÇÃO

1º

- Estudante: R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro + 01 Tablet + participação
gratuita no 42º Encontro Nacional da Indústria de Cerâmica Vermelha para
recebimento dos prêmios + troféu PJC + Publicação do projeto na Revista da
Anicer
- Professor responsável: 01 Tablet

2º

- Estudante: Placa honorífica + Publicação do projeto na Revista da Anicer

3º

- Estudante: Placa honorífica + Publicação do projeto na Revista da Anicer

MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.anicer.com.br/premiojovemceramista/index.asp

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
NOVO!!!!
•
•

•
•
•
•

•

Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia – Edição 2013

INSCRIÇÕES: até 19 de agosto.
OBJETIVO: reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes, jovens pesquisadores
e equipes de pesquisa, que representem potencial contribuição para o desenvolvimento
científico e tecnológico dos países membros e associados ao MERCOSUL. Incentivar a
realização de pesquisa científica, tecnológica e a inovação no MERCOSUL e contribuir para o
processo de integração regional entre os países membros e associados ao MERCOSUL,
mediante incremento na difusão das realizações e dos avanços no campo do desenvolvimento
científico e tecnológico no MERCOSUL.
PÚBLICO ALVO: estudantes e pesquisadores do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia,
Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
CATEGORIAS: iniciação científica; estudante universitário; jovem pesquisador e integração
TEMA: “Educação para a Ciência”
PRÊMIO: categoria iniciação cientifica – prêmio US$ 2.000,00; categoria estudante universitário
– prêmio US$ 3.500,00; categoria jovem pesquisador – prêmio US$ 5.000,00; categoria
integração – prêmio US$ 10.000,00.
MAIORES
INFORMAÇÕES:http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul/images/Regulamento_PORT_FINAL_p
ara_site_pdf_corrigido.pdf

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP e MS/SCTIE/DCIIS – 03/2013
Seleção Pública de Projetos Cooperativos de P,D&I em Equipamentos e Dispositivos
Médicos de Interesse Industrial – INOVA SAÚDE
•
•

•

•
•
•
•

INSCRIÇÕES: até 19 de agosto.
OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos cooperativos entre Empresas
e Instituições de Pesquisa Científicas e Tecnológicas - ICTs, visando o desenvolvimento
tecnológico de interesse industrial relacionado a equipamentos e dispositivos médicos e
odontológicos que apresentem características inovadoras, propiciando o domínio de
tecnologias prioritárias para fins de uso em Saúde Humana.
PÚBLICO ALVO: Instituição de Pesquisa Científica e Tecnológica – ICT, pública, ou privada sem
fins lucrativos, ou Fundação de Apoio criada para tal fim; Empresa brasileira - individualmente
ou como integrante de consórcio de empresas - com interesse nos resultados do projeto, e que
dele participa com aporte de recursos financeiros e não financeiros.
TEMA: diagnóstico in vitro e por imagem ; dispositivos implantáveis ; equipamentos
eletromédicos e odontológicos ; tecnologias da informação e comunicação em saúde.
VALORES: valor total de até R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), para desembolso em
2013-2014.
MAIORES
INFORMAÇÕES:http://download.finep.gov.br/chamadas/inova_saude/editais/CHAMADAPUBLICAEqu
ipamentoseDispositivosMedicos03_2013_VersaoFinalII.pdf

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP –
CHAMADA PÚBLICA DE ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO PILOTO
DE IMPLANTAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
INDUSTRIAL (EMBRAPII)
•
INSCRIÇÕES: até 22 de agosto.
•
OBJETIVO: selecionar proposta para financiamento de estudo visando ao desenvolvimento de
uma metodologia de avaliação de políticas públicas de Ciência Tecnologia e Inovação e sua
posterior aplicação ao projeto piloto de implantação da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação
Industrial (EMBRAPII).
•
PÚBLICO ALVO: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer
esfera de governo, Instituição Científica e Tecnológica - ICT publica ou privada sem fins
lucrativos; 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.
•
VALORES: serão comprometidos recursos não reembolsáveis no valor de até R$ 400 mil
originários das despesas operacionais do FNDCT.
•
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://download.finep.gov.br/chamadas/outrasFontes/editais/ChamadaPublicaAvaliacaoEMBRAPIIfinep-versao090713-posjuridicodataatualizada.pdf

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013

Chamada MCTI/CNPq/CT-Aeronáutico/CT-Espacial Nº 22/2013 - Apoio ao
Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação no Setor Aeroespacial
•
•

•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 26 de agosto.
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem
contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, no setor
Aeroespacial.
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; ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto.
TEMAS: aerodinâmica; materiais de aplicação aeroespacial; sistemas de propulsão; robótica e
armas inteligentes; sensores de uso aeroespacial; entre outros.
VALORES: valor global estimado de R$11.000.000,00 (onze milhões de reais), sendo R$
8.000.000,00 do FNDCT/Fundos Setoriais – CT-Aeronáutico e R$ 3.000.000,00 do
FNDCT/Fundos Setoriais - CT-Espacial.
MAIORES INFORMAÇÕES:http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas

NOVO!!!!

•
•

•

•

•

•

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS/
PROJETO MEC/CAPES/SANOFI
EDITAL Nº 045/2013

INSCRIÇÕES: até 26 de agosto.
OBJETIVO: oferecer oportunidade de formação pós-doutoral no exterior, possibilitando dar maior
visibilidade internacional à produção científica e tecnológica brasileira; Ampliar o potencial de
colaboração conjunta entre pesquisadores que atuam no Brasil e no exterior; ampliar o acesso de
pesquisadores brasileiros a centros internacionais de excelência; possibilitar o desenvolvimento de
centros de ensino e pesquisa brasileiros com o posterior retorno do bolsista.
PÚBLICO ALVO: ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; possuir o título de
doutor quando da inscrição neste Edital; propor projeto de estudos dentro das áreas temáticas
contempladas neste.
AREAS TEMATICAS: Toxicologia Pré-Clínica (Toxicidade Sistêmica em Geral); Estudos Cinéticos e
fatores preditivos de toxicidade; Toxicologia Genética; Farmocogenética; Nefrotoxicidade (micro
RNA com biomarcador); Neurotoxicidade; Farmacodinâmica/Toxidinâmica (Provas Conceituais).
VALORES: Bolsa de Estágio Pós-Doutoral: US$ 2,100.00 ou € 2.100,00/mês; Auxílio Seguro
Saúde: US$ 90.00 ou € 90,00/mês; Auxílio Instalação Valor equivalente a uma mensalidade; Auxílio
Deslocamento Passagem aérea de ida e volta.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_045_2013_SANOFI_CsF.pdf

NOVO!!!!

•
•

•

•
•

•

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
Programa CAPES/MES – CUBA Processo Seletivo 2013
Edital nº 046/2013

INSCRIÇÕES: até 26 de agosto.
OBJETIVO: estimular, por meio de projetos conjuntos de pesquisa, o intercâmbio de docentes e
pesquisadores brasileiros e cubanos, vinculados a Programas de Pós-Graduação de Instituições
de Ensino Superior (IES), e promover a formação de recursos humanos de alto nível no Brasil e
em Cuba, nas diversas áreas do conhecimento.
PÚBLICO ALVO: Instituições de Ensino Superior (IES) vinculadas ao programa de pós-graduação
avaliado pela CAPES, com conceitos 3 a 7; Comprometimento na publicação conjunta de trabalhos
técnico-científicos; O coordenador do projeto deverá possuir o título de doutor há pelo menos 5
(cinco) anos.
VALORES: Bolsa de Estudo – Pós-Doutorado para cubanos no Brasil: R$ 4.100,00; Bolsa de
Estudo – Doutorado Sanduíche para cubanos no Brasil: R$ 2.200,00; Bolsa de Estudo – Doutorado
Sanduíche brasileiro em Cuba: US$ 1.300,00; Auxílio Instalação na Modalidade de Doutorado
Sanduíche – bolsista brasileiro em Cuba*:US$ 1.300,00; Bolsa de Estudo – Pós-Doutorado
brasileiro em Cuba: US$ 2.100,00; Auxílio Instalação na Modalidade de Pós-doutorado –bolsista
brasileiro em Cuba*: US$ 2.100,00; Seguro Saúde pago em parcela única para brasileiros em
Cuba*: U$ 90,00; Auxílio Deslocamento para bolsista brasileiro**: US$ 1.323,00; Diária – Missão
de Trabalho para pesquisadores cubanos no Brasil: R$ 240,00; Diária – Missão de Trabalho para
pesquisadores brasileiros em Cuba: US$ 120,00.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_046_2013_MES-CUBA-PROJETOS.pdf

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013

Programa Leitorado para Instituição Universitária Estrangeira
Edital nº. 044/2013
•
•
•
•

•
•

INSCRIÇÕES: até 28 de agosto.
OBJETIVO: promover a língua portuguesa, em sua vertente brasileira, bem como cultura,
literatura e estudos brasileiros em instituições estrangeiras.
PÚBLICO ALVO: possuir nacionalidade brasileira; ter idade mínima de 18 (dezoito) anos
completos; possuir aptidão física e mental; estar em dia com as obrigações eleitorais e
militares; possuir diploma de nível superior, reconhecido na forma da legislação brasileira; ter
experiência em ensino de português, na variante brasileira, como língua estrangeira, segunda
língua ou como língua de herança; possuir formação acadêmica (doutorado ou mestrado) e
experiência no ensino de linguística.
VALORES: bolsa mensal no valor; passagem aérea de ida para assunção de atividades na
universidade estrangeira e passagem aérea para regresso definitivo ao país de origem,
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_044_2013_Leitorado.pdf

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013

CHAMADA PÚBLICA DE PATROCÍNIO Nº. 01/2013
Edital I de Seleção Pública de Projetos para Patrocínio pelo SEBRAE

•
•

INSCRIÇÕES: até 29 de agosto.
OBJETIVO: seleção de projetos a serem patrocinados pelo SEBRAE em 2014, que sejam
relevantes para os segmentos de pequenos negócios ou que promovam a cultura do
empreendedorismo, e que não estejam incluídos nas demais modalidades de patrocínio do
SEBRAE.
•
PÚBLICO ALVO: pessoas jurídicas legalmente constituídas, que apresentem em seu estatuto
ou o contrato social atividade compatível com o objeto do patrocínio solicitado; Que não tenham
sofrido penalidade de suspensão ou declaração de idoneidade por parte do poder público.
•
VALORES: limite de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por projeto.
•
MAIORES
INFORMAÇÕES:http://www.sebrae.com.br/customizado/sebrae/institucional/patrocinio/cadastrode-projetos/copy2_of_resultado/chamada-publica-de-patrocinio-2013.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
III Prêmio Fotografia-Ciência & Arte 2013
•
•

•
•
•
•
•
•
•

INSCRIÇÕES: até 30 de agosto.
OBJETIVO: fomentar a produção de imagens com a temática de Ciência, Tecnologia e
Inovação; contribuir com a divulgação e a popularização da ciência e tecnologia; e ampliar o
banco de imagens do CNPq.
PÚBLICO ALVO: estudantes de graduação e pós-graduação, docentes e pesquisadores
brasileiros.
CATEGORIAS: – imagens produzidas por câmeras fotográficas: ambiente silvestre e antrópico;
– imagens produzidas por instrumentos especiais (ópticos, eletromagnéticos, eletrônicos):
PREMIAÇÃO: 45 mil reais participação na Reunião Anual SPBC de 2014.
1º lugar - R$ 8.000,00 (oito mil reais)
2º lugar - R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
3º lugar - R$ 2.000,00 (dois mil reais)
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.premiofotografia.cnpq.br

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
11º PRÊMIO DESTAQUE NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - 2013
•
•

•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 30 de agosto.
OBJETIVO: premiar bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq que se destacaram
durante o ano, sob os aspectos de relevância e qualidade do seu relatório final, e as instituições
participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) que contribuíram
de forma relevante para o alcance dos objetivos do Programa.
PÚBLICO ALVO: bolsistas de Iniciação Científica e de Iniciação Tecnológica do CNPq com pelo
menos 12 meses de bolsa e que estejam em processo de renovação – quota 2013-2014, de todos
os programas institucionais de IC e IT (PIBIC, PIBIC AF, PIBITI) ou ligados ao bolsista PQ (IC e
ITI).
CATEGORIAS: Bolsista de Iniciação Científica; Bolsista de Iniciação Tecnológica; Mérito
Institucional.
PREMIAÇÃO: Categorias ‘Bolsista de Iniciação Científica’ e ‘Bolsista de Iniciação Tecnológica’:
R$7.000,00 (sete mil reais) por ganhador; Uma bolsa de Mestrado ao bolsista agraciado por
categoria e por cada grande área do conhecimento; Uma passagem aérea e hospedagem para
permitir a participação ao bolsista agraciado por categoria e por cada grande área do conhecimento
na Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 2014.
Categoria ‘Mérito Institucional’: Um troféu para a instituição do PIBIC com maior índice de egressos
do PIBIC titulados na pós- graduação, em cursos reconhecidos pela CAPES.
MAIORES INFORMAÇÕES:http://www.destaqueict.cnpq.br/pdf/regulamento_ict_2013.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
Prêmio Jovem Cientista
•
•
•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 30 de agosto.
OBJETIVO: revelar talentos, impulsionar a pesquisa no país e investir em estudantes e jovens
pesquisadores que procuram inovar na solução dos desafios da sociedade.
PÚBLICO ALVO: estudantes de mestrado, mestres, estudantes de doutorado e doutores;
Estudantes de graduação ou que tenham concluído a graduação entre 31 de dezembro de
2012 e 30 de agosto de 2013;alunos regularmente matriculados em escolas públicas ou
privadas de Ensino Médio e em escolas técnicas; Instituição de Ensino Superior e outra de
ensino médio, às quais estiverem vinculados o maior número de trabalhos inscritos por seus
estudantes e pesquisadores com mérito científico das categorias " Mestre e Doutor", "Estudante
do Ensino Superior" e "Estudante do Ensino Médio".
CATEGORIAS:1- Mestre e Doutor; 2 - Estudante do Ensino Superior; 3 - Estudante do Ensino
Médio; 4 - Mérito Institucional
VALORES: Categoria Mestre e Doutor:1º lugar: R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 2º lugar: R$
20.000,00 (vinte mil reais); 3º lugar: R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Categoria Estudante do
Ensino Superior:1º lugar: R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 2º lugar: R$ 12.000,00 (doze mil
reais); 3º lugar: R$ 10.000,00 (dez mil reais); Categoria Estudante do Ensino Médio:1º lugar,
2º lugar e 3º lugar: Laptop: Macbook Pro; processador Intel Core I5; Memória 4GB; HD 500GB;
Vídeo Intel HD Grafics 3000; Gravador DVD RW/DL;Tamanho 13”.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.jovemcientista.cnpq.br/

NOVO!!!!
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Agosto de 2013
Programa CAPES/UDELAR - Projetos
Projetos Conjuntos de Pesquisa - Edital CGPR nº 050/2013

•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 30 de agosto.
OBJETIVO: selecionar projetos de pesquisa, nas diversas áreas do conhecimento, bem como o
fomento ao intercâmbio de estudantes de pós-graduação e o aperfeiçoamento de docentes e
de pesquisadores e a cooperação binacional;
PÚBLICO ALVO: Instituições Ensino Superior (IES) vinculadas ao programa de pós-graduação
avaliado pela CAPES, com conceitos 3 a 7; Comprometimento na publicação conjunta de
trabalhos técnico-científicos; O coordenador brasileiro do projeto deverá possuir o título de
doutor há pelo menos 5 (cinco) anos.
VALORES: Para brasileiros valor concedido: Auxílio Instalação* :US$ 2.100,00; Bolsa de
Estudo Doutorado Sanduíche: US$ 1.300,00; Auxílio Instalação* :US$ 1.300,00; Bolsa de
Estudo Mestrado Sanduíche: US$ 1.150,00; Auxílio Instalação*: US$ 1.300,00; Seguro Saúde*:
US$ 90,00/mês; Auxílio Deslocamento**: US$ 736,00; Diária – Missão de Trabalho: US$
120,00. Para uruguaios valor concedido: Bolsa de Estudo Doutorado Sanduíche: R$ 2.200,0;
Bolsa de Estudo Mestrado Sanduíche: R$1.500,00; Diária – Missão de Trabalho: R$240,00;
Passagem financiada pela UDELAR: Cotação do dia.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_050_2013_UDELAR.pdf

NOVO!!!!
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CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP CT-HIDRO 01/2013
SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA APOIO A PROJETOS EM REDE NA
ÁREA DE RECURSOS HÍDRICOS

•
•

•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 30 de agosto.
OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos em rede de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico de produtos e processos inovadores, inclusive aplicados à gestão
de recursos hídricos.
PÚBLICO ALVO: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer
esfera de governo, ou Instituição de Pesquisa Científica e Tecnológica, pública ou privada sem
fins lucrativos; Instituição de Pesquisa Científica e Tecnológica - ICT, pública ou privada sem
fins lucrativos; empresa brasileira, individualmente ou em conjunto.
TEMAS: 1) detecção e remoção de micropoluentes emergentes; 2) produtos e processos
inovadores.
VALORES: valor global de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) originários do
FNDCT/CTHIDRO, sendo: R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) para o Tema 1; e
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) para o Tema 2.
MAIORES
INFORMAÇÕES:http://download.finep.gov.br/chamadas/ct_hidro/editais/Chamada_Redes-HIDRO2013.pdf

NOVO!!!!

•
•
•

•

•
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BOLSA CAPES – CAMBRIDGE OVERSEAS TRUST DE
DOUTORADO PLENO EM CAMBRIDGE
EDITAL Nº052 /2013

INSCRIÇÕES: até 30 de agosto.
OBJETIVO: apoiar estudantes brasileiros que pretendem realizar seu doutorado em Cambridge
e estreitar as relações bilaterais entre os dois países.
PÚBLICO ALVO: possuir nacionalidade brasileira; Ter diploma de nível superior reconhecido na
forma da legislação brasileira e, preferencialmente, diploma de mestrado; Não ter sido
agraciado anteriormente com bolsa de estudos no exterior, em nível de doutorado; Não receber
bolsa ou benefício financeiro de outras entidades brasileiras para o mesmo objetivo; Ter sido
aprovado por Cambridge para o Doutorado Pleno com início em outubro de 2013.
VALORES: benefícios concedidos pela CAPES: Mensalidade de Doutorado Pleno no Reino
Unido - Solteiro £ 1.300,00 ; 1 dependente £ 1.500,00; 2 dependentes £ 1.700,00; Auxílio
Instalação - Solteiro £ 1.300,00; 1 dependente £1.500,00; 2 dependentes £1.700,00; Seguro
Saúde - Solteiro £90,00/mês; 1 dependente £120,00/mês; 2 dependentes £150,00/mês; Auxílio
Deslocamento - Solteiro US$ 1.706,00/trecho; 1 dependente US$ 3.412,00/trecho. Pelo
Cambridge Overseas Trust: Isenção de anuidades e taxas escolares de 10 (dez) bolsas de
Doutorado Pleno.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_052_2013_COT.pdf

NOVO!!!!
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Programa de Seleção Pública de Projetos 2013/2014
Fundação André Maggi

•
•
•
•

•
•

INSCRIÇÕES: até 30 de agosto.
OBJETIVO: selecionar e apoiar, por intermédio de chamada pública, com inscrições pela
internet, projetos a serem apoiados em 2014 que tenham relevância para a sociedade.
PÚBLICO ALVO: Organizações Governamentais, ONGs, cooperativas e organizações da sociedade civil
sem fins lucrativos.
AREAS TEMATICAS: erradicar a extrema pobreza; atingir o ensino básico universal; promover
a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; reduzir a mortalidade infantil; melhorar
a saúde materna; combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; garantir a sustentabilidade
ambiental; estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.
VALORES: foram destinados R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Cada projeto inscrito pode
solicitar o recurso de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://grupoandremaggi.com.br/spp/edital.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto 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/images/stories/download/editais/Edital_041_HUMBOLDT_2012_Retificado5set12.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
CAPES/FAPESP/UNIVERSIDADE COLUMBIA/COMISSÃO FULBRIGHT
CÁTEDRA DRA. RUTH CARDOSO, UNIVERSIDADE COLUMBIA, EUA: 2013-2014
EDITAL Nº 41/2013
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 31 de agosto
OBJETIVO: oferecer apoio à participação de professores/pesquisadores brasileiros, atuando em
instituições brasileiras em atividades de docência e pesquisa na Universidade Columbia, na
cidade de Nova York, EUA; destacar no meio universitário e de pesquisa dos EUA a atuação de
cientistas brasileiros atuando em instituições do país nas áreas de Ciências Humanas e Sociais;
promover o mais alto nível de aproximação, diálogo e aprofundamento no conhecimento mútuo
das respectivas culturas e sociedades; e honrar a memória da eminente Profa. Dra. Ruth Corrêa
Leite Cardoso.
PÚBLICO ALVO: ter doutorado; possuir nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade
estadunidense; possuir atuação acadêmica qualificada; ter fluência em inglês; dedicar-se em
regime integral às atividades acadêmicas; estar credenciado como docente e orientador em
programa de pós-graduação reconhecido pela CAPES;
VALORES: Estipêndio mensal: US$ 5.000,00 (cinco mil dólares americanos); Auxílio instalação:
uma parcela no valor de US$ 2.000,00 (dois mil dólares americanos); Auxilio Saúde; Auxílio
deslocamento ou passagem aérea de ida e volta em classe econômica promocional; Moradia no
campus, na cidade de Nova York, EUA; Acesso às instalações e serviços da Universidade
Columbia.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_041_2013_CatedraRuthCardoso.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
Programa Ruth Cardoso
•
•

•
•
•

INSCRIÇÕES: Até 31 de agosto
OBJETIVO: Destacar no meio universitário e de pesquisa dos Estados Unidos, o desempenho de
cientistas brasileiros que atuam em instituições do país nas áreas citadas. Desta maneira, promover um
alto nível de aproximação, diálogo e aprofundamento no conhecimento mútuo das respectivas culturas e
sociedades.
PÚBLICO ALVO: Professores e pesquisadores brasileiros das áreas de ciências humanas e sociais.
VALORES: Uma bolsa por ano, no valor de US$ 5 mil mensais além de um auxílio-instalação de US$ 2 mil.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4160:programa-ruthcardoso-inscreve-ate-31-de-agosto&catid=1:latest-news

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
NOVO!!!!

•
•

•

•
•

Chamada MCTI/SEPIN/CNPq No 19/2013
Programa CI-Brasil 2013

INSCRIÇÕES: até 04 de setembro.
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País por meio de atividades
voltadas para o desenvolvimento de circuitos integrados em centros e empresas de projetos de
semicondutores no âmbito do Programa CI-Brasil.
PÚBLICO ALVO: possuir, no mínimo, o título de mestre e ter seu currículo cadastrado na
Plataforma Lattes; ser obrigatoriamente o coordenador do projeto; ter vínculo formal com a
instituição de execução do projeto;
VALORES: valor global estimado de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais)
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
NOVO!!!!

•
•

•

•

•
•

Chamada MCTI/CNPq/CT-Aquaviário N º 23/2013 - Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Transporte Aquaviário e
Construção Naval

INSCRIÇÕES: até 05 de setembro.
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, no campo do
transporte aquaviário e da construção naval.
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; ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto; o pesquisador aposentado
poderá apresentar proposta nesta Chamada desde que atenda às demais exigências do subitem
II.2.1.
TEMAS: tecnologias de embarcações; construção naval; projeto de gestão de sistemas marítimos
e fluviais; segurança da navegação, do transporte aquaviário e da salvaguarda da vida humana
no mar; economia e políticas de construção naval e transporte aquaviário.
VALORES: valor global estimado de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
NOVO!!!!

•
•

•

•

•

•

Chamada MCTI/CNPq/CT-BIOTEC Nº 26/2013
Convênio CNPq/NWO (Holanda)

INSCRIÇÕES: até 06 de setembro.
OBJETIVO: apoiar projetos conjuntos de pesquisa e inovação em Bioeconomia, no âmbito do
Programa de Cooperação CNPq e a Organização Holandesa para Pesquisa Científica (NWO),
em um ou mais dos temas.
PÚBLICO ALVO: ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente, residente no Brasil; 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 brasileiro do projeto e ter
vínculo formal com a instituição brasileira de execução do projeto, doravante denominada
“instituição executora nacional”.
TEMAS: melhoramento de cultivares e de produtos da agropecuária, horticultura e aquicultura;
biorremediação; biorrefinarias e subseqüente conversão de biomassa em energia e commodities
químicas; entre outras.
VALORES: valor global estimado de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), sendo R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) oriundos do Fundo Setorial de Biotecnologia e R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) do Programa Ciência sem Fronteiras (CNPq/MCTI) a serem
liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do CNPq.
MAIORES INFORMAÇÕES:http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
EDITAL CIÊNCIAS DO MAR 2 nº 43/2013

•
•

•

•
•
•

INSCRIÇÕES: até 08 de setembro.
OBJETIVO: estimular e apoiar a realização de projetos conjuntos de pesquisa no País entre
equipes de diferentes instituições de ensino superior – IES, institutos de pesquisa e demais
instituições associadas enquadráveis nos termos deste Edital, possibilitando o desenvolvimento
de pesquisa científica e tecnológica.
PÚBLICO ALVO: dirige-se a grupos de pesquisadores e docentes de instituições públicas e
privadas sem fins lucrativos, que possuam programas de pós-graduação stricto sensu do Sistema
Nacional de Pós Graduação (SNPG) avaliados pela Capes-MEC, ou instituições que apresentem
projeto viável de implantação dessas linhas de pesquisa. Pesquisadores de outras instituições
que não tenham pós-graduação poderão ser incluídos nos projetos, desde que atendam os
demais requisitos descritos no edital e nunca na condição de coordenador líderes de equipe.
AREAS TEMÁTICAS: oceanografia biológica; oceanografia física; oceanografia química;
oceanografia geológica; ecologia marinha; maricultura; entre outras.
VALORES: valor do financiamento: até R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) por projeto.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_043_2013_CienciasDoMar-II.pdf

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/MS/SCTIE/DECIIS – CT-SAÚDE e FNS PESQUISA EM ENGENHARIA BIOMÉDICA – 02/2013
•
•

•

•
•
•

INSCRIÇÕES: até 09 de setembro.
OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa e desenvolvimento
de Instituições de Pesquisa Científicas e Tecnológicas (ICTs), visando a formação de recursos
humanos e o fortalecimento da área de Engenharia Biomédica.
PÚBLICO ALVO: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer esfera
de governo, ou Instituição de Pesquisa Científica e Tecnológica, pública ou privada sem fins
lucrativos.
LINHAS TEMATICAS: diagnósticos in vitro e por imagem; dispositivos implantáveis;
equipamentos eletromédicos e odontológicos; biomateriais.
VALORES: serão comprometidos recursos não reembolsáveis no valor de R$ 25.000.000,00
(vinte e cinco milhões de reais).
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://download.finep.gov.br/chamadas/ct_saude/editais/CHAMADAENGBIOMeDICA2013.pdf

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/MS/SCTIE/DECIT – CT-SAÚDE e FNS DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES PARA PREVENÇÃO E/OU
TRATAMENTO DE CÂNCER – 01/2013

•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 09 de setembro.
OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de Instituições de Pesquisa
Científicas e Tecnológicas (ICTs), que incluem os hospitais da Rede Nacional de Pesquisa Clínica
(RNPC) e da Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Câncer (RNPCC) visando o
desenvolvimento de inovações, tecnologias e/ou produtos para prevenção e/ou tratamento de
câncer de mama, pulmão e colo uterino (oncológicos).
PÚBLICO ALVO: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer esfera
de governo, ou Instituição de Pesquisa Científica e Tecnológica, pública ou privada sem fins
lucrativos; instituição(ões) ou empresa(s) brasileira(s) ou consórcio de empresas, interessados
nos resultados do projeto e que dele participa com aporte de recursos financeiros.
VALORES: serão comprometidos recursos não reembolsáveis no valor de R$20.000.000,00 (vinte
milhões de reais).
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://download.finep.gov.br/chamadas/ct_saude/editais/CHAMADAPUBLICACANCER19.07.2013.pdf

NOVO!!!!

•
•

•

•
•

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
CHAMADA MCTI/CNPq/CT-BIOTEC Nº 27/2013
Pesquisa, desenvolvimento e inovação na produção de vacinas
recombinantes para promoção da saúde animal

INSCRIÇÕES: até 10 de setembro.
OBJETIVO: apoiar propostas de pesquisa, desenvolvimento e inovação de bioprodutos e/ou
bioprocessos aplicados à produção de vacinas recombinantes para prevenção de zoonoses em
animais.
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; 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.
VALORES: valor global estimado de R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013

CHAMADA MCTI/CNPq/CT-Biotec Nº 29/2013
Agregação de valores à agro-biodiversidade vegetal (agrobiodiversidade nativa negligenciada)
por rota biotecnológica

•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 10 de setembro.
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, por meio de
biotecnologias para a melhoria da qualidade, uniformidade e durabilidade do produto in natura e
desenvolvimento de novos produtos de alimentação, cosmético, fármacos ou outras aplicações
industriais, relacionadas às seguintes espécies: Caju (Anacardium occidentale); Guaraná
(Paullinia cupana); Açaí e juçara (Euterpe oleracea e E. edilus); Umbu (Spondias tuberosa) e
Jabuticaba (Plinia cauliflora).
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; 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.
VALORES: valor global estimado de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais),
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
CHAMADA MCTI/CNPq/CT-Biotec Nº 30/2013
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biotecnologia para solução
de problemas ambientais

•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 10 de setembro.
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem ao desenvolvimento
de produtos e processos biotecnológicos (biolixiviação e biorremediação) para minimizar ou
solucionar problemas ambientais causados pela atividade humana, tais como resíduos industriais,
domésticos, agropecuários, provenientes de mineradoras, da produção de petróleo e derivados,
da produção de combustíveis, tratamento de esgoto e águas superficiais, subterrâneas e
residuais, da indústria pesqueira, poluentes, entre outros.
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; possuir vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto ou, se
aposentado, comprovar manter atividades acadêmico-científicas e apresentar declaração da
instituição de execução do projeto concordando com a sua execução.
VALORES: valor global estimado de R$8.100.000,00 (oito milhões e cem mil reais).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas

NOVO!!!!

•
•
•

•

•
•

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
CHAMADA MCTI/CTBIOTEC/CNPq N º 28/2013
ENGENHARIA DE SISTEMAS BIOLÓGICOS

INSCRIÇÕES: até 10 de setembro.
OBJETIVO: apoiar por meio de financiamento projetos de P, D & I na área de Engenharia de
Sistemas Biológicos
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; possuir vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto ou, se
aposentado, comprovar manter atividades acadêmico-científicas e apresentar declaração da
instituição de execução do projeto concordando com a sua execução.
TEMAS: biomoléculas e nanobiossistemas como unidades de construção de novos materiais e
sistemas; nanofármacos voltados para entrega programada e endereçada com foco em redução
de custos, aumento de eficácia e redução de efeitos colaterais especialmente para doenças
negligenciadas e câncer; biologia sintética (fábricas biológicas), incluindo o processamento de
informações e regulação gênica; engenharia de bioprocessos.
VALORES: valor global estimado de R$11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
PÓS-DOUTORADO JÚNIOR (PDJ)
•
•

•
•

•

INSCRIÇÕES: 3º Cronograma: 13 de setembro
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: doutores a menos de 7 anos que não possuam vínculo empregatício/funcional
quando da implementação da bolsa.
BENEFÍCIOS: mensalidade R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais); taxa de bancada mensal, conforme
tabela; Quando houver deslocamento superior a 350 km, o bolsista terá direito a passagem aérea;
auxílio-instalação correspondente ao valor de uma mensalidade, a ser pago juntamente com a
primeira mensalidade.
MAIORESINFORMAÇÕES:http://www.cnpq.br/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
PÓS-DOUTORADO EMPRESARIAL (PDI)
•
•

•
•

•

INSCRIÇÕES: 3º Cronograma: 13 de setembro
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: doutores com qualificação compatível com o setores de atuação da empresa, esta
cadastrada no CNPq e que tenha um programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
BENEFÍCIOS: mensalidade R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais); quando houver deslocamento
superior a 350 km, o bolsista terá direito a passagem aérea; auxílio-instalação correspondente ao valor
de uma mensalidade, a ser pago juntamente com a primeira mensalidade.
MAIORESINFORMAÇÕES:http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
PÓS-DOUTORADO SÊNIOR (PDS)
•
•

•
•

•

INSCRIÇÕES: 3º cronograma: até 13 de setembro
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: doutores a menos de 7 anos que não possuam vínculo empregatício/funcional
quando da implementação da bolsa.
BENEFÍCIOS: mensalidade R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais); quando houver
deslocamento superior a 350 km, o bolsista terá direito a passagem aérea; auxílio-instalação
correspondente ao valor de uma mensalidade, a ser pago juntamente com a primeira
mensalidade.
MAIORESINFORMAÇÕES:http://www.cnpq.br/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
DOUTORADO-SANDUÍCHE NO PAÍS – (SWP)
•
•
•
•
•

INSCRIÇÕES: 3º cronograma: até 13 de setembro
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: alunos matriculados a pelo menos 12 meses, em curso de doutorado
no Brasil, reconhecido pela CAPES.
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/view/MAIORES
INFORMAÇÕES:
/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
DOUTORADO-SANDUÍCHE EMPRESARIAL – (SWI)
•
•

•
•
•

INSCRIÇÕES: 3º cronograma: até 13 de setembro
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: alunos não aposentados, matriculados no curso de doutorado no Brasil,
reconhecido pela CAPES.
BENEFÍCIOS: mensalidade R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); passagem aérea,
em trecho nacional, quando houver deslocamento por distância superior a 350.
MAIORESINFORMAÇÕES:http://www.cnpq.br/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR (SWE)
•
•

•
•

•

INSCRIÇÕES: 3º cronograma: até 13 de setembro
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: alunos não aposentados, matriculados no curso de doutorado no Brasil, reconhecido
pela CAPES, ter conhecimento no idioma utilizado na instituição e ter visto permanente no Brasil.
BENEFÍCIOS: mensalidade nos EUA - US$1300,00; Europa - €1300,00; Reino Unido - £1300,00;
Canadá - C$1470,00; Japão - ¥148.890,00; Austrália – A$1650,00 e demais países – US$1300,00.
auxílio-deslocamento; auxílio-instalação; seguro-saúde; taxas escolares e taxas de bancada.
http://www.cnpq.br/view/MAIORES
INFORMAÇÕES:
/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
ESTÁGIO SÊNIOR (ESN)
•
•
•
•

•

INSCRIÇÕES: 3º cronograma: até 13 de setembro
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; .
auxílio-deslocamento; auxílio-instalação; seguro-saúde; taxas escolares e taxas de bancada.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
PÓS-DOUTORADO NO EXTERIOR (PDE)
•
•

•
•

•

INSCRIÇÕES: 3º cronograma: até 13 de setembro
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: doutor não aposentado que se dedique integralmente às atividades
programadas na instituição de destino.
BENEFÍCIOS: 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; taxas escolares e taxas de bancada.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
PESQUISADOR VISITANTE – (PV)
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: 3º cronograma: até 13 de setembro
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 auxílioinstalação correspondente ao valor de uma mensalidade para deslocamento do pesquisador e
retorno à instituição de origem, quando o deslocamento for superior a 350 km.
MAIORESINFORMAÇÕES:http://www.cnpq.br/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
VIII Prêmio SEAE de Monografias - Edição 2013
•
•

•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 16 de setembro
OBJETIVO: estimular a pesquisa acerca dos temas subjacentes à defesa da concorrência e à
regulação da atividade econômica e de difundir esses temas junto à comunidade acadêmica
brasileira e à sociedade em geral, reconhecendo os trabalhos de qualidade técnica e de
aplicabilidade na administração pública.
PUBLICO ALVO: candidatos que tenham concluído a graduação ou a pós–graduação em cursos
de nível superior reconhecidos pelo Ministério da Educação; candidatos que, por ocasião da
inscrição da monografia, estiverem cursando o último ano da graduação em cursos de nível
superior reconhecidos pelo Ministério da Educação.
TEMAS: Defesa da Concorrência; Regulação da Atividade Econômica.
PREMIAÇÃO: R$ 20.000,00 - 1º colocado em cada tema; R$ 10.000,00; 2º colocado em cada
tema R$ 5.000,00; 3º colocado em cada tema; Certificado de vencedor; Publicação da
monografia.
MAIORES
INFORMAÇÕES:http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/copy_of_viiipremio-seae-de-monografias-edicao-2013

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
Cooperação Internacional FUNCAP/FAPs/INRIA/INS2i-CNRS
Edital 08/2013

•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 17 de setembro
OBJETIVO: apoiar, de forma complementar, o desenvolvimento de projetos conjuntos de
pesquisas cientificas, tecnológicas e de inovação, de grande impacto, por meio do financiamento a
atividades de cooperação entre pesquisadores vinculado a instituições sediadas no Estado do
Ceará e pesquisadores dos estados que aderiram à presente chamada.
PUBLICO ALVO: pesquisadores que tenham vínculo empregatício/funcional com Instituições de
Ensino Superior (IES), centros e institutos de pesquisa e desenvolvimento públicos e privados,
constituídos sob as leis brasileiras, e que tenham sua sede e administração no Estado do Ceará,
todos sem fins lucrativos, doravante denominados “Instituição Executora Local”.
VALORES: valor global máximo a ser despendido pela FUNCAP nas propostas aprovadas está
estimado em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), a serem liberados em até duas
parcelas, de acordo com a sua disponibilidade orçamentaria e financeira.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/169.pdf

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
EDITAL BIOLOGIA COMPUTACIONAL – CAPES nº 051/2013

•
•

•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 17 de setembro
OBJETIVO: estimular e apoiar a realização de projetos conjuntos de pesquisa entre pesquisadores
vinculados a diferentes instituições de ensino superior - IES, institutos de pesquisa e demais
instituições associadas enquadráveis nos termos deste Edital.
PUBLICO ALVO: pesquisadores vinculados a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos,
brasileiras, que possuam programas de pós-graduação stricto sensu recomendados pela CAPES
nas áreas de concentração ou linhas de pesquisa dirigidas aos temas contemplados neste Edital, ou
instituições que apresentem projeto viável de implantação dessas linhas de pesquisa.
AREAS TEMATICAS: desenvolvimento de algoritmos para mineração, análise funcional e
visualização de sistemas biológicos; modelagem e paralelismo de bancos de dados para sistemas
biológicos; desenvolvimento de tecnologias web para armazenamento e processamento de
informações biológicas; estudos de evolução molecular, filogenômica e comparação de genomas em
larga escala; entre outras.
VALORES: valor do financiamento: até R$ 3.225.461,00 (três milhões duzentos e vinte e cinco mil
quatrocentos e sessenta e um reais) por projeto.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_051_2013_BiologiaComputacional.pdf

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
PRÊMIO SANTANDER EMPREENDEDORISMO
9ª EDIÇÃO – 2013

•
•

INSCRIÇÕES: até 17 de setembro
OBJETIVO: apoiar e reconhecer a criação e o desenvolvimento de projetos de oportunidade
empreendedora, elaborados e finalizados exclusivamente por estudantes do curso de graduação ou
de pós-graduação.
•
PUBLICO ALVO: pessoas físicas habilitadas à prática de todos os atos da vida civil, nos termos do
artigo 5º do Código Civil Brasileiro, a partir de 18 anos e sem limitação de idade, residentes no
território nacional, desde que estejam devidamente matriculadas no momento de sua inscrição,
durante o período de inscrição do Concurso, em cursos de graduação ou de pós-graduação em IES
reconhecidas pelo MEC.
•
PREMIAÇÃO: a premiação aos 5 (cinco) participantes e/ou equipes vencedoras consiste em: o
participante individual e/ou a equipe vencedora receberá o valor líquido total de R$100.000,00 (cem
mil reais) a ser pago em moeda corrente brasileira; Curso de Empreendedorismo, na Babson
College na cidade de Boston, Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América, incluindo
passagem área em classe econômica e acomodação estudantil na Babson; Troféu de Premiação.
•
CATEGORIAS: Economia Criativa; Empresas de Base Tecnológica; Setores Tradicionais;
Biotecnologia e Saúde; Jovem Empreendedor Comunitário.
•
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.santander.com.br/document/wps/regulamento_premio_santander_empreendedorismo_2013.p
df

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
PRÊMIO SANTANDER CIÊNCIA E INOVAÇÃO
9ª EDIÇÃO – 2013

•
•

•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 17 de setembro
OBJETIVO: estimular a produção da pesquisa científica, de caráter inovador, da comunidade
acadêmica e reconhecer os esforços de pesquisadores brasileiros em prol de uma sociedade mais
equilibrada e sustentável.
PUBLICO ALVO: pessoas físicas habilitadas à prática de todos os atos da vida civil, nos termos do
artigo 5º do Código Civil Brasileiro, a partir de 18 anos e sem limitação de idade, residentes no
território nacional, desde que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos: possuir título de
doutor e Currículo Lattes atualizado; ser docente de IES reconhecida pelo MEC e ser responsável
pela execução do projeto de pesquisa inscrito, título de doutor obtido em IES reconhecida pelo
MEC, ou ter se graduado em IES reconhecida pelo MEC.
PREMIAÇÃO :apenas aos 4 (quatro) melhores projetos de pesquisa, serão concedidos pelo
ORGANIZADOR os seguintes prêmios: o valor líquido total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser
pago em moeda corrente brasileira; troféu de Premiação.
CATEGORIAS: Indústria; Tecnologia da Informação, da Comunicação e da Educação; Saúde;
Biotecnologia.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.santander.com.br/document/wps/regulamento_premio_ciencia_e_inovacao_2013.pdf

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
PRÊMIO SANTANDER UNIVERSIDADE SOLIDÁRIA
16ª EDIÇÃO – 2013

•
•

INSCRIÇÕES: até 17 de setembro
OBJETIVO: contribuir para a inclusão social e econômica de comunidades de baixa renda, contribuir
para a formação cidadã e profissional de estudantes universitários em parceria com Instituições de
Ensino Superior (IES), fortalecer a extensão universitária.
•
PUBLICO ALVO: Instituições de Ensino Superior brasileiras – reconhecidas pelo Ministério da
Educação (MEC); ser docente em exercício, ou seja, pertencer ao quadro de uma IES reconhecida pelo
MEC; ser o responsável – professor(a) coordenador(a) – pela execução do projeto inscrito; tenha
experiência compatível com o tema central da proposta apresentada; estudantes regularmente
matriculados na graduação com atuação efetiva nas atividades de campo e contínua durante a execução
do projeto.
•
TEMA: “Desenvolvimento sustentável com ênfase em geração de renda”
•
PREMIAÇÃO : valor total de até R$ 100.000,00 (cem mil) por projeto; R$ 50.000,00 (cinquenta mil)
para o primeiro ano de execução do projeto; R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para o segundo ano de
execução do projeto.
•
CATEGORIAS: Extensão Universitária; Desenvolvimento Sustentável; Projeto com ênfase em
geração de renda.
•
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.santander.com.br/document/wps/regulamento_premio_universidade_solidaria_2013.pdf

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
PRÊMIO GUIA DO ESTUDANTE DESTAQUES DO ANO

•
•

INSCRIÇÕES: até 17 de setembro*
OBJETIVO: jogar luz sobre ações e trabalhos de excelência realizados pelas instituições de ensino
superior (IES) do país em quatro diferentes temas ou áreas relacionados ao mundo acadêmico – a
serem escolhidos especialmente para cada edição do prêmio.
•
PUBLICO ALVO: Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação).
•
PREMIAÇÃO: Certificado pela Babson College; Troféu na cerimônia dos Prêmios Santander
Universidades; Menção nas principais revistas da Editora Abril em âmbito nacional.
•
CATEGORIAS: Uso de Recursos Tecnológicos; Autoavaliação Institucional; Parceria com o setor
privado; Investimentos em Áreas Estratégicas
•
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.santander.com.br/document/wps/regulamento_premio_guia_do_estudante_2013.pdf

(*) Todos os inscritos poderão realizar um curso online de empreendedorismo

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
Programa BRAFITEC
BRasil France Ingénieur TEChnologie
CAPES/CDEFI EDITAL nº. 42/2013
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 19 de setembro.
OBJETIVO: consiste em projetos de parcerias universitárias em todas as especialidades de
engenharia, exclusivamente em nível de graduação, para fomentar o intercâmbio em ambos os
países e estimular a aproximação das estruturas curriculares.
PÚBLICO ALVO: a Instituição de Nível Superior (IES), onde o coordenador da proposta atua,
deverá estar vinculada a um Programa de Pós-Graduação recomendada e reconhecida pela
Capes. Ser apresentada por coordenador de equipe detentor do título de doutor, obtido há pelo
menos, 4 (quatro) anos.
VALORES: missão de trabalho - diárias a docentes brasileiros: de 7 a 20 dias - € 140,00 (cento e
quarenta) euros/dia; seguro saúde € 90,00 (noventa euros) por cada missão; auxílio
deslocamento a ser definido pela DRI. Missão de estudos: bolsa no Exterior € 870,00 / mês
referentes ao período autorizado na concessão, dos estudantes brasileiros na França; auxílio
instalação € 1320,00; seguro saúde € 90,00 / mês; adicional localidade € 400,00/mês; auxílio
material didático € 1000,00; auxílio deslocamento US$ 1.706,00, para bolsas de estudos até 6
meses e, US$ 3.412,00 para bolsas de estudos acima de 6 meses.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_042_2013_BRAFITEC.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
XVIII Prêmio Tesouro Nacional - 2013
•
•
•
•
•

•

INSCRIÇÕES: até 23 de setembro
OBJETIVO: estimular a pesquisa na área de Finanças Públicas, reconhecendo os trabalhos de
qualidade técnica e de aplicabilidade na Administração Pública.
PUBLICO ALVO: candidatos de qualquer nacionalidade e formação acadêmica (graduação ou
pós-graduação).
TEMAS: Política Fiscal e Dívida Pública; Economia do Setor Público; Tópicos Especiais.
PREMIAÇÃO: I valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o 1º colocado; II – valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) para o 2º colocado; III – valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o 3º
colocado; IV – certificado para os três primeiros colocados e para as menções honrosas, se
houver; e V – publicação da monografia dos três primeiros colocados e menções honrosas, se
houver.
MAIORES
INFORMAÇÕES:http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviiipremio-tesouro-nacional-2013

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
NOVO!!!!
•
•

•

•
•

Prêmio Péter Murányi 2014 – Saúde

INSCRIÇÕES: até 30 de setembro
OBJETIVO: premiar pessoas físicas ou jurídicas, entidades públicas ou privadas, de qualquer
parte do mundo, que se destaquem por suas descobertas inovadoras e práticas focadas no
desenvolvimento e no bem-estar social das populações em desenvolvimento.
PUBLICO ALVO: pessoa física, jurídica, ou entidade particular ou pública, de qualquer parte do
mundo, que mais tenha se destacado na descoberta ou progresso científico que beneficie o
desenvolvimento e bem estar das populações situadas abaixo do paralelo 20 de latitude norte,
especialmente o Brasil, seja no tocante à saúde, alimentação, educação, ou desenvolvimento
científico e tecnológico.
PREMIAÇÃO: o vencedor receberá R$ 200 mil, um troféu e um certificado; já os demais finalistas,
diploma e menção honrosa
MAIORES INFORMAÇÕES:http://www.fundacaopetermuranyi.org.br/main.asp?pag=downloads

NOVO!!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero

•
•

•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 30 de setembro
OBJETIVO: estimular e fortalecer a reflexão critica e a pesquisa acerca das desigualdades
existentes entre homens e mulheres em nosso país, contemplando suas interseções com as
abordagens de classe social, geração, raça, etnia e sexualidade no campo dos estudos das
relações de gênero, mulheres e feminismos; e sensibilizar a sociedade para tais questões.
PUBLICO ALVO: possuir título de mestre ou que estejam cursando o doutorado, em instituições de
ensino reconhecidas pela CAPES/MEC; que possuem o título de graduada (o), especialista ou que
estejam cursando o mestrado, em instituições de ensino reconhecidas pela CAPES/MEC;
Estudantes que estejam regularmente matriculados em cursos de graduação reconhecidos pelo
MEC; estudantes que estejam regularmente matriculados em escolas públicas ou privadas
reconhecidas pelo MEC e escolas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica; e escolas públicas ou privadas reconhecidas pelo MEC.
CATEGORIAS: Mestre e Estudante de Doutorado; Graduada (o), Especialista e Estudante de
Mestrado; Estudante de Graduação; Estudante do Ensino Médio; Escola Promotora da Igualdade
de Gênero.
PREMIAÇÃO: “Mestre e Estudante de Doutorado”: R$ 10 mil; “Graduada (o), Especialista e
Estudante de Mestrado”: R$ 8 mil; “Estudante de Graduação”: R$ 5 mil; “Estudante do Ensino
Médio”: Etapa Nacional: LAPTOP com sistema operacional LINUX e Open Office instalados e
impressora Multifuncional, para cada uma(um) das(os) 3 (três) candidatas(os) selecionadas(os),
Etapa Unidade da Federação: Computador (CPU, monitor LCD, teclado, mouse, caixa de som e
estabilizador) com sistema operacional LINUX e Open Office instalados, para cada uma(um)
das(os) 24 (vinte e quatro) candidatas(os) selecionadas(os); “Escola Promotora da Igualdade de
Gênero”, até uma escola por Unidade da Federação, receberá a quantia de R$10 mil;
MAIORES INFORMAÇÕES: http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2013/ig/pdf/regulamento_9ig.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
NOVO!!!!

•
•

Edital SENAI SESI de Inovação 2013

INSCRIÇÕES: até 30 de setembro
OBJETIVO: incentivar a inovação tecnológica e a inovação em saúde, segurança, qualidade de
vida, educação e cultura, por meio do desenvolvimento de produtos, processos e serviços
inovadores em toda e qualquer empresa do setor industrial – inclusive ME (Micro Empresa), EPP
(Empresa de Pequeno Porte) e empresas Incubadas Startups, em parceria com os Departamentos
Regionais.
•
PUBLICO ALVO: toda e qualquer empresa do setor industrial – inclusive ME (micro Empresa),
EPP (Empresa de Pequeno Porte) e Empresas Incubadas (Startups)
•
CATEGORIAS:
•
VALORES: serão destinados, no total, R$ 30.5 milhões. Para projetos desenvolvidos em parceria
com o SENAI o valor é de R$ 20 milhões; para parcerias com o SESI o valor é de R$ 7,5 milhões
e outros R$ 3 milhões em bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).
•
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2013/07/11/1240/2013072308183834792
0a.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Agosto de 2013
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no Exterior (Junior - DEJ) e Sênior - DES)
•

•

•

•

•

OBJETIVO: apoiar a participação de especialistas, tecnólogos, pessoal técnico-científico para o
desenvolvimento de projetos de pesquisa, estudos, treinamentos e capacitação em instituições de
excelência no exterior, por meio da realização de estágios e cursos.
PUBLICO ALVO: ser brasileiro ou estrangeiro com situação migratória regular no Brasil; ter formação
compatível com o nível e a finalidade do estágio ou curso; ter conhecimento do idioma utilizado no
curso/instituição de destino e não acumular a presente bolsa com outras bolsas concedidas com
recursos do Tesouro Nacional.
MODALIDADE:Junior(DEJ)- Profissionais de nível superior; Sênior(DES) - Profissional de nível
superior com, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetiva experiência em atividades de pesquisa,
desenvolvimento ou inovação.
BENEFÍCIOS: Junior(DEJ) Mensalidade nos EUA - US$1300,00; Europa - €1300,00; Reino Unido £1300,00; Canadá - C$1470,00; Japão - ¥148.890,00; Austrália – A$1650,00 e demais países –
US$1300,00. auxílio-deslocamento; auxílio-instalação; seguro-saúde; Sênior(DES) Mensalidade nos
EUA – US$ 2100,00; Europa - € 2100,00; Reino Unido - £1700,00; Canadá - C$2660,00; Japão ¥270.700,00; Austrália – A$3000,00 e demais países – US$2100,00. auxílio-deslocamento; auxílioinstalação; seguro-saúde
MAIORESINFORMAÇÕES:http://www.cnpq.br/web/guest/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/5
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EDITAL MCTI/CNPQ/FINEP - Nº 02/2013
•
•

•

•
•

•

INSCRIÇÕES:

Eventos a serem realizados entre:
Prazo
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/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
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VI Prêmio SOF de Monografias
Edição 2013

•
•
•
•
•

•

INSCRIÇÕES: até 11 de novembro
OBJETIVO: estimular a pesquisa sobre orçamento público, seus problemas, desafios e perspectivas,
reconhecendo trabalhos de qualidade e de aplicabilidade na Administração Pública.
PÚBLICO ALVO: candidatos de qualquer nacionalidade e formação acadêmica (graduação ou pósgraduação).
TEMAS: Qualidade no Gasto Público; e Aperfeiçoamento do Orçamento Público.
PREMIAÇÃO: R$ 20.000,00 - 1º colocado em cada tema;
R$ 10.000,00 - 2º colocado em cada tema;
R$ 5.000,00 - 3º colocado em cada tema;
Certificado de vencedor;
Publicação da monografia.
MAIORES INFORMAÇÕES:http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/vi-premio-sof-demonografias
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EDITAL PROGRAMA PROFESSOR VISITANTE DO EXTERIOR
EDITAL Nº 036/2013
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 20 de dezembro
OBJETIVO: selecionar projetos com vistas a incentivar a realização de visitas de curta, média e longa
duração a Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras e a institutos ou centros de pesquisa e
desenvolvimento públicos brasileiros, por professores e por pesquisadores atuantes no exterior, em
todas as áreas do conhecimento, cuja formação e experiência profissional representem uma
contribuição inovadora para cursos de doutorado brasileiros.
PÚBLICO ALVO: Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras e institutos ou centros de pesquisa e
desenvolvimento públicos que cumulativamente possuam cursos de doutorado recomendados e
reconhecidos pela Capes, com nota igual ou superior a 3; providenciem acesso às bibliotecas, Portal
de Periódicos da CAPES, laboratórios e outras facilidades disponíveis da Instituição; comprovem
finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;
VALORES: valor global será de até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_036_2013_PVE.pdf
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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, auxílioinstalação, 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://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital-CapesAULP2012-ProMobilidadeInternacional.pdf
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PESQUISA PÓS-DOUTORAL NO EXTERIOR
PORTARIA Nº 036
•
•

•
•
•

INSCRIÇÕES: 2ª Chamada – até 30 de dezembro.
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; auxíliodeslocamento para aquisição de passagem aérea, e auxílio para aquisição de Seguro Saúde.
MAIORES INFORMAÇÕES:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-36-de21032013.pdf
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PROGRAMA DO ESTÁGIO SÊNIOR
•
•

•
•

•

INSCRIÇÕES: 2º chamada de 02 de outubro até 30 de dezembro.
OBJETIVO: fomentar a execução de projetos conjuntos, ser uma oportunidade de reciclagem
docente, incentivar a criação de parcerias e o inicio ou consolidação de uma rede de pesquisa
existente.
PÚBLICO ALVO: pesquisador que possua inserção nos meios acadêmicos e/ou de pesquisa
nacionais e internacionais, com bom índice de produtividade cientifica e tecnológica.
BENEFÍCIOS: mensalidade para EUA US$ 2.300,00, Europa € 2.300,00, Reino Unido £1.610,00,
Canadá C$ 3.060,00, Japão ¥ 311.300,00, Austrália A$ 3.420,00; Seguro-Saúde; AuxilioDeslocamento; Auxilio Instalação.
MAIORESINFORMAÇÕES:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37de-21032013.pdf
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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 pósgraduação 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
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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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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.
VALOR: 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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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.
VALOR: 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

