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CHAMADA PÚBLICA DE PATROCÍNIO Nº. 01/2014 
 

Edital I de Seleção Pública de Projetos para Patrocínio pelo SEBRAE 

•INSCRIÇÕES: até 14 de agosto;
•OBJETIVO: visa à seleção de projetos a serem patrocinados pelo SEBRAE em 2015, 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 conforme as disposições 
da Política de Patrocínio;
•Poderão participar deste processo seletivo: projetos que contemplem a realização de: 
I. Eventos: feiras, exposições, mostra de produtos, congressos, conferências, seminários, workshops, 
rodadas de negócios e premiações. 
II. Publicações diversas: publicação de anuários econômicos setoriais e pesquisas de interesse dos 
pequenos negócios.  
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Edital%20de
%20Patroc%C3%ADnio%202014.pdf 

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014
Bolsas de Produtividade em Pesquisa – PQ

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



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

 Agosto de  2014
BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EM DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO E EXTENSÃO INOVADORA – DT

•INSCRIÇÕES: até 15 de agosto;
•OBJETIVO: distinguir o pesquisador, valorizando sua produção em desenvolvimento tecnológico e inovação 
segundo critérios normativos, estabelecidos pelo CNPq, e especificamente, pelo comitê avaliador;
•PÚBLICO ALVO: possuir título de doutor ou perfil tecnológico equivalente; ser brasileiro ou estrangeiro com 
situação regular no País; dedicar-se às atividades constantes de seu pedido de bolsa; e poderá ser aposentado, 
desde que mantenha atividades acadêmico-científicas e tecnológicas oficialmente vinculadas a instituições de 
pesquisa e ensino;
•CATEGORIA: pesquisador 1: 8 (oito) anos, no mínimo, de doutorado, por ocasião da implementação da bolsa ou 
pelo menos 10 (dez) anos de experiência em atividades de desenvolvimento tecnológico e em atividades de 
extensão inovadora e de transferência de tecnologia; pesquisador 2: 3 (três) anos, no mínimo, de doutorado por 
ocasião da implementação da bolsa ou pelo menos 5 (cinco) anos de experiência em atividades de 
desenvolvimento tecnológico e em atividades de extensão inovadora e de transferência de tecnologia; 
•NÍVEL: para a categoria 2, em que não há especificação de nível, será avaliada a produção técnica comprovada 
com: pedidos de patentes, registros de software e processos, publicações de natureza tecnológica e acordos de 
transferência de tecnologia; para a categoria 1, o pesquisador será enquadrado em quatro diferentes níveis (A, B, 
C ou D), com base comparativa entre os seus pares;
•VALORES: categoria/nível: 1 A – R$1.5000,00 mensal e adicional de bancada R$ 1.300,00; 1B – R$1.400,00 
mensal e adicional de bancada R$ 1.100,00; 1C – R$ 1.300,00 mensal e adicional de bancada R$ 1.100,00; 1D – 
R$ 1.200,00 mensal e adicional de bancada R$ 1.000,00; 2 – R$ 1.100,00 mensal;
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/documents/10157/d6954e94-d602-4a57-b8e0-40112ccf979e



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

BOLSAS DE PRODUTIVIDADE SÊNIOR 

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



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

Programa CAPES
Direção Geral de Política Universitária - DGPU

•INSCRIÇÕES: até 17 de agosto;
•OBJETIVO: apoiar e fomentar Projetos Conjuntos de Pesquisa em diversas áreas e a troca de 
conhecimento científico, de documentação e de publicações especializadas, de acordo com os termos 
acordados entre as partes, bem como promover a mobilidade de docentes e estudantes de pós-
graduação, em nível de doutorado sanduíche e pós-doutorado entre Brasil e Espanha. Visa-se, portanto, 
enriquecer a formação e o desenvolvimento de recursos humanos no âmbito da cooperação científica 
internacional; 
• BENEFÍCIOS: Bolsas e passagens aéreas internacionais para estudantes brasileiros nos termos 
vigentes na Capes; Passagens aéreas internacionais e diárias para docentes brasileiros em missão de 
trabalho na Espanha; Recursos de custeio para despesas relativas às atividades da parceria 
desenvolvidas no Brasil;
•VALOR GLOBAL: até R$ 15.204.825,95 (quinze milhões duzentos e quatro mil oitocentos e vinte e cinco 
reais e noventa e cinco centavos);
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/372014-edital-040-
2014-DGPU.pdf 

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL 
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA N.º 2014/013

•INSCRIÇÕES: até 18 de agosto;
•OBJETIVO: seleção de propostas para prestação de serviços à FUNDAÇÃO, relativas à contratação de 
Bases de Serviços de Apoio, visando à estruturação de 24 (vinte e quatro) Redes de Cooperação de 
Empreendimentos Econômicos Solidários de Catadores de Materiais Recicláveis;
•PÚBLICO ALVO: Cooperativas Singulares, Associações, Cooperativas de 2º grau ou Centrais de 
Cooperativas e Associações, participantes de Rede de Cooperação de Empreendimentos Econômicos 
Solidários; 
•VALOR GLOBAL: recursos financeiros até o valor de R$ 20.204.000,00 (vinte milhões, duzentos e 
quatro mil reais);
•MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.fbb.org.br/main.jsplumPageId=8AE389DB34D32E3E0134F7701E18460A&lumItemId=8AE389
DB46F6BF8F014701B377884A5B&previewItemId=8AE389DB46F6BF8F014701B3BD474D3B

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

II PRÊMIO BRASIL-ALEMANHA DE INOVAÇÃO

•INSCRIÇÕES: até 22 de agosto;
•OBJETIVO: identificar e reconhecer esforços inovadores realizados por empresas brasileiras ou alemãs 
instaladas no Brasil;  
• PÚBLICO ALVO: empresas brasileiras ou alemãs instaladas no Brasil (CANDIDATAS), desde que 
tenham desenvolvido projeto de inovação tecnológica (produto ou processo) cujos resultados impactaram 
significativamente o desempenho do negócio;
•PREMIAÇÃO: 2 As 6 finalistas receberão Certificado de participação; 
•As 3 classificadas receberão ainda, troféus próprios do Prêmio Brasil-Alemanha de Inovação; 
•As 3 finalistas poderão apresentar seus projetos em evento de lançamento do Prêmio Brasil-Alemanha 
de Inovação 2015;
•As classificadas em 1º, 2º e 3º lugar terão direito a uma avaliação pela Porsche Consulting envolvendo 
diagnóstico e consultoria de 5 (cinco), 3 (três) e 2 (dois) dias úteis respectivamente; 
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.inobrasilalemanha.com.br/regulamento/ 

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

Programa CAPES/Universidade de Nottingham 
Seleção de Projetos Conjuntos de Pesquisa em Drug Discovery

•INSCRIÇÕES: até 25 de agosto;
•OBJETIVO: selecionar propostas para a realização de até 15 (quinze) projetos conjuntos de pesquisa, 
permitindo o acesso de instituições de ciência, tecnologia e inovação, pesquisadores, estudantes e 
empresas brasileiras ao Centro de Drug Discovery da Universidade de Nottingham, visando o 
desenvolvimento de pesquisa na área de testes e descoberta de protótipos de novos fármacos e 
medicamentos, utilizando-se da capacidade instalada, de recursos humanos e da infraestrutura 
disponíveis naquela instituição e demais entidades a ela associadas, estimulando ainda o fomento à 
formação de recursos humanos altamente qualificados no nível de graduação e pós-graduação. A duração 
de cada projeto será de até 4 anos, com avaliação intermediária no segundo ano de vigência.   
• BENEFÍCIOS: Auxílio deslocamento, seguro saúde e diárias para pesquisadores brasileiros em missão 
de trabalho no Reino Unido, conforme edital; bolsas de estudo e pesquisa nas modalidades de graduação 
sanduíche, mestrado sanduíche, doutorado sanduíche e estágio pós-doutoral na Universidade de 
Nottingham, nos termos das normas vigentes da CAPES; Recursos de custeio para a equipe brasileira (no 
valor de até R$ 200.000,00 por ano/projeto).
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/472014-edital-n-41-
Capes-Nottingham.pdf 

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

Edital nº 04/2014 – Programa de Bolsas de Apoio Técnico

•INSCRIÇÕES: até 29 de agosto;
•OBJETIVO:  viabilizar a atuação de profissionais com proficiência técnica e/ou científica em instituição de 
ensino superior e pesquisa localizada no Ceará, com o intuito de promover a produção de conhecimentos, 
transferência de tecnologia e a inovação em prol do desenvolvimento do estado;
• BOLSAS: serão oferecidas duas modalidades de bolsas: “Apoio Técnico de Nível Superior” e “Apoio 
Técnico de Nível Médio”, que contarão com benefícios mensais entre R$700,00 e R$1.300,00 a depender 
da categoria selecionada, experiência e titulação do candidato. As bolsas serão implementadas por 12 
meses, sendo possível renovação por igual período;
•MAIORES INFORMAÇÕES:  http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/205.pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014
PROGRAMA UNIESPAÇO

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



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

CHAMADA CNPq nº 010/2014

PROCESSO DE INSCRIÇÃO 2014 DO PROGRAMA DE ESTUDANTES-CONVÊNIO 
DE PÓS-GRADUAÇÃO - PEC-PG

•INSCRIÇÕES: até 01 de setembro; 
•OBJETIVO:  concessão de bolsa para cidadãos oriundos de países com os quais o Brasil mantém 
acordo de Cooperação Educacional, Cultural ou de Ciência e Tecnologia, para realização de estudos 
de pós-graduação, em nível de mestrado, em Instituições de Ensino Superior - IES brasileiras 
(públicas e privadas), de modo a fornecer a capacitação necessária para que o estudante-convênio 
possa contribuir para o desenvolvimento do seu país; 
•VALOR GLOBAL: R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais);
•MAIORES INFORMAÇÕES: file:///C:/Users/Extensao/Documents/Downloads/Chamada%20PEC-PG
%2010-2014.pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

PROGRAMA DE APOIO À FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO CAMPO DAS 
COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 

EDITAL Nº 044/2014 

•INSCRIÇÕES: até 05 de setembro; 
•OBJETIVO:  apoiar desenvolvimento de 10 (dez) projetos em rede de pesquisa e de inovação que 
permitam a criação de estratégias para o desenvolvimento de competências socioemocionais aliadas 
à formação de profissionais do magistério, bem como a melhoria da educação básica na rede pública; 
•PÚBLICO ALVO: professores que pertençam ao quadro de docentes de PPGs em educação, 
psicologia, psicopedagogia e outras áreas afins, cujos programas tenham obtido nota igual ou superior 
a 3 (três) na última avaliação da CAPES;
•MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_44_2014_CompetenciasSocioemocion
ais.pdf 

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

CHAMADA INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs nº 16/2014 
I. CHAMADA

•INSCRIÇÕES: até 08 de setembro; 
•OBJETIVO: apoiar atividades de pesquisa de alto impacto científico em áreas estratégicas e/ou na 
fronteira do conhecimento que visem a busca de solução de grandes problemas nacionais; 
•TEMAS: Tecnologias ambientais e mitigação de mudanças climáticas; Biotecnologia e uso 
sustentável da biodiversidade; Agricultura; Saúde e fármacos; Espaço, defesa e segurança nacional; 
Desenvolvimento urbano; Segurança pública; Fontes alternativas de energias renováveis, 
biocombustíveis e bioenergia; Nanotecnologia; Pesquisa Nuclear; Tecnologia da informação e 
comunicação; Controle e Gerenciamento de Tráfego Aéreo.
•VALORES: valor global estimado de até R$ 641.700.000,00
•MAIORES INFORMAÇÕES: file:///C:/Users/Extensao/Documents/Downloads/Chamada%20INCT_16-
2014.pdf   



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

PRÊMIO FINEP 2014 – 17ª EDIÇÃO 

•INSCRIÇÕES: até 12 de Setembro de 2014;
•OBJETIVO: reconhecer e divulgar esforços inovadores realizados por empresas, instituições sem fins 
lucrativos e pessoas físicas, desenvolvidos no Brasil e já inseridos no mercado interno ou externo, a 
fim de tornar o País competitivo e plenamente desenvolvido por meio da inovação. As empresas, as 
instituições e os inventores inovadores são aqueles que desenvolvem soluções em forma de produtos, 
processos, metodologias e/ou serviços novos ou significativamente modificados;
•CATEGORIAS: Micro e Pequena Empresa, Média Empresa, Grande Empresa (apenas na etapa 
nacional), Instituição de Ciência e Tecnologia, Tecnologia Social, Inventor Inovador, Inovação 
Sustentável  e Tecnologia Assistiva, também restrita à etapa nacional;
•MAIORES INFORMAÇÕES: 
HTTP://PREMIO.FINEP.GOV.BR/FILES/PREMIO_2014_REGULAMENTO.PDF 

PRORROGADAS!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 
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XIX Prêmio Tesouro Nacional – 2014

•INSCRIÇÕES: até 15 de Setembro 2014;
•OBJETIVO: tem finalidade de estimular a pesquisa na área de Finanças Públicas, reconhecendo os 
trabalhos de qualidade técnica e de aplicabilidade na Administração Pública;
•PUBLICO ALVO: concorrentes de qualquer nacionalidade e formação acadêmica (graduação ou pós-
graduação). Serão aceitas, ainda, monografias de concorrentes que estejam cursando o último ano da 
graduação;
•VALORES:  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;
•MAIORES INFORMAÇÕES: file:///C:/Users/Extensao/Documents/Downloads/Regulamento%20XIX
%20Premio%20STN%202014-%20versao%20publicada%20no%20site%20da%20esaf1%20(3).pdf  



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014
PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS – BOLSAS NO PAÍS 

MODALIDADE ATRAÇÃO DE JOVENS TALENTOS – BJT  
CHAMADA DE PROJETOS MEC/MCTI/CAPES/CNPq/FAPs Nº 02/2014 

•INSCRIÇÕES: até 15 de Setembro;
•OBJETIVO:  apoio financeiro a projetos de pesquisa que visem, por meio do intercâmbio, da 
mobilidade internacional e da cooperação científica e tecnológica, promover a consolidação, expansão 
e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade do País com enfoque 
nas áreas contempladas do Programa Ciência sem Fronteiras;
•ÁREAS CONTEMPLADAS: Engenharias e demais Áreas Tecnológicas; Ciências Exatas e da Terra; 
Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde; Computação e Tecnologias da Informação; Tecnologia 
Aeroespacial; Fármacos; Produção Agrícola Sustentável; Petróleo, Gás e Carvão Mineral; Energias 
Renováveis; Tecnologia Mineral; Biotecnologia; Nanotecnologia e Novos Materiais; Tecnologias de 
Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; Biodiversidade e Bioprospecção; Ciências do Mar; 
Indústria Criativa (voltada a produtos e processos para desenvolvimento tecnológico e inovação); 
Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva;
•VALORES: valor global estimado de R$ 135.815.382,00 (cento e trinta e cinco milhões, oitocentos e 
quinze mil trezentos e oitenta e dois reais);
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?
uuid=1352da99-7fe9-4dd7-9eed-8196c1bf6ada&groupId=214072 



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014
PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS – BOLSAS NO PAÍS
MODALIDADE PESQUISADOR VISITANTE ESPECIAL – PVE

•INSCRIÇÕES: até 15 de Setembro;
•OBJETIVO: fomentar o intercâmbio e a cooperação internacional, por meio da atração de lideranças 
internacionais que tenham destacada produção científica e tecnológica nas áreas contempladas do 
Programa Ciência sem Fronteiras;
•ÁREAS CONTEMPLADAS: Engenharias e demais Áreas Tecnológicas; Ciências Exatas e da Terra; 
Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde; Computação e Tecnologias da Informação; Tecnologia 
Aeroespacial; Fármacos; Produção Agrícola Sustentável; Petróleo, Gás e Carvão Mineral; Energias 
Renováveis; Tecnologia Mineral; Biotecnologia; Nanotecnologia e Novos Materiais; Tecnologias de 
Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; Biodiversidade e Bioprospecção; Ciências do Mar; 
Indústria Criativa (voltada a produtos e processos para desenvolvimento tecnológico e inovação); 
Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva; 
•VALORES: valor global estimado de R$ 261.074.016,00 (duzentos e sessenta e um milhões setenta e 
quatro mil e dezesseis reais);
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?
p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas 



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

“PRÊMIO SANTANDER EMPREENDEDORISMO 2014”

•INSCRIÇÕES: até 18 de Setembro;
lOBJETIVO: visa 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, com perfis e posturas empreendedoras, observados os termos e condições 
estabelecidos neste Regulamento;  
lPREMIAÇÃO: aos 5 (cinco) melhores Projetos da Oportunidade Empreendedora serão concedidos, 
pelo Organizador, os seguintes prêmios: 
* um Certificado de Ouro no valor de R$ 100.000 (cem mil reais) líquidos; 
* uma bolsa de estudos na Babson College, no valor unitário de R$ 12.922,85 (doze mil novecentos e 
vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), entregues ao líder nomeado pela equipe; 
* mentoria desenvolvida pela Endeavor no valor de R$ 18.000 (dezoito mil reais) cada. 
•MAIORES INFORMAÇÕES:  
http://universidades.ciatech.com.br/sites/all/themes/psu/regulamento/EMP_2014.pdf   

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

“PRÊMIO SANTANDER CIÊNCIA E INOVAÇÃO 2014”

•INSCRIÇÕES: até 18 de Setembro;
lOBJETIVO:  estimular a produção da pesquisa científica, de caráter inovador, da comunidade 
acadêmica, bem como reconhecer os esforços de pesquisadores brasileiros em prol de uma 
sociedade mais equilibrada e sustentável;
lPREMIAÇÃO: os 4 (quatro) melhores projetos de pesquisa, serão concedidos pelo ORGANIZADOR 
os seguintes prêmios, um Certificado de Ouro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). No caso de 
participação por equipe, o prêmio será entregue ao líder nomeado pela equipe. O valor total da 
premiação é de R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais);
lPÚBLICO ALVO: possuir título de Doutor e Currículo Lattes atualizado; 
ser docente de Instituição de Ensino Superior (IES), reconhecida pelo MEC, e ser responsável pela 
execução do projeto de pesquisa inscrito; (i) título de Doutor obtido em IES reconhecida pelo MEC, ou 
ter se graduado em IES reconhecida pelo MEC, conforme especificado no item; 
•MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://universidades.ciatech.com.br/sites/all/themes/psu/regulamento/CI_2014.pdf      

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

PRÊMIO SANTANDER UNIVERSIDADE SOLIDÁRIA 2014

•INSCRIÇÕES: até 18 de Setembro;
lOBJETIVO: fomentar e apoiar tecnicamente a implementação de projetos sociais que promovam 
lo desenvolvimento sustentável com ênfase na geração de renda em parceria com Instituições de 
Ensino Superior e comunidades de todo o país;  
lPREMIAÇÃO: cada projeto vencedor do Prêmio Santander Universidade Solidária receberá, R$ 
100.000 (cem mil reais) por projeto, que serão repassados às IES selecionadas e destinados, 
exclusivamente, à execução dos respectivos Projetos;
•MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://universidades.ciatech.com.br/sites/all/themes/psu/regulamento/UNISOL_2014.pdf    

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

Programa de Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva

•INSCRIÇÕES: até 19 de Setembro;
lOBJETIVO:  formar pessoal de alto nível para o exercício de ensino, pesquisa e assistência no campo 
da saúde público. Fomentar a geração de novos conhecimentos e novas políticas no campo da saúde 
pública;
lPÚBLICO ALVO: professores universitários da área da saúde pública e profissionais de nível superior 
da área da saúde pública;
•MAIORES INFORMAÇÕES:  http://www.uece.br/cmasp/index.php/arquivos/doc_view/364-chamada-
publica-mestrado-em-saude-coletiva-2014?tmpl=component&format=raw  

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

Programa de Doutorado Acadêmico em Saúde Coletiva

•INSCRIÇÕES: até 19 de Setembro;
lOBJETIVO: formar profissionais  de alto nível para o exercício de ensino, pesquisa e assistência no 
campo da saúde público. Fomentar a geração de novos conhecimentos e novas políticas no campo da 
saúde pública; 
lPÚBLICO ALVO: portadores de diploma de mestrado obtido pelo MEC/CAPES na área de saúde ou 
afins no campo de saúde coletiva;
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.uece.br/cmasp/index.php/arquivos/doc_view/363-chamada-
publica-doutorado-em-saude-coletiva-uece?tmpl=component&format=raw

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

Brafitec 2014

•INSCRIÇÕES: até 19 de Setembro;
•OBJETIVO: 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, inclusive a equivalência e o reconhecimento mútuo de créditos obtidos nas 
instituições participantes, nos termos do convênio assinado entre a CAPES e a CDEFI, em 25 de abril 
de 2002;
•PÚBLICO ALVO: o coordenador da proposta atua, deverá estar vinculada a um Programa de Pós-
Graduação recomendado e reconhecido pela Capes; 
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/1542014-Edital-
021-2014-BRAFITEC.pdf 



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

Chamada MCTI/CNPq/FINEP Nº 06/2014 - ARC 
I - CHAMADA 

•INSCRIÇÕES: até 02 de Outubro;
•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 à Ciência, Tecnologia e Inovação, que venham a ocorrer no 
período de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de 2016;
•PÚBLICO ALVO: ser pesquisador, dirigente, professor e/ou especialista com vínculo formal com: - 
Instituições de ensino superior (IES), públicas ou privadas sem fins lucrativos;
•VALORES: valor global estimado de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
•MAIORES INFORMAÇÕES: file:///C:/Users/Extens%C3%A3o/Downloads/CHAMADA%20P
%C3%9ABLICA-REGULAMENTO-ARC%20(1).pdf 



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014
Programa de Apoio à Pós-Graduação e à Pesquisa Científica e 

Tecnológica em Desenvolvimento Socioeconômico no Brasil (PGPSE) 
 

Edital Desenvolvimento Socioeconômico no Brasil (PGPSE) N° 42/ 2014 

•INSCRIÇÕES: até 17 de Outubro;
•OBJETIVO:estimular no País a realização de projetos conjuntos de pesquisa com vistas a possibilitar 
o desenvolvimento de projetos de pesquisas científicas e a formação de recursos humanos  pós‐
graduados na área de Desenvolvimento Socioeconômico noBrasil, contribuindo, assim, para desenvol
ver e consolidar o pensamento brasileiro contemporâneo na área; 
•ÁREAS TEMÁTICA GERAL: a) geração adequada de oportunidades educacionais e ocupacionais; 
b) o melhoramento contínuo das condições de trabalho da população; 
c) a universalização do acesso e contínua elevação da qualidade dos serviços sociais básicos e 
dos bens culturais;
d) a redistribuição da renda e da riqueza. 
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/472014-edital-
042-2014-capes-pgpse.pdf 

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014
Chamada CNPq/MCTI/SEPIN no 12/2014 

Programa Start-Up Brasil 

•INSCRIÇÕES:  2º rodada até 24/10/2014;
•OBJETIVO: apoiar projetos de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação de empresas 
emergentes, com até 4 (quatro) anos de constituição, doravante determinadas de startups, que 
desenvolvam software, hardware e serviços de tecnologias da informação ou ainda que se proponham 
a utilizar software, hardware e/ou serviços de TI como elementos do seu esforço de inovação. Este 
apoio será efetuado por meio da concessão de bolsas de fomento ao desenvolvimento tecnológico de 
acordo com as necessidades relativas às atividades apontadas por cada projeto;
•VALOR GLOBAL: R$20.000,000,00 (vinte milhões de reais);
•MAIORES INFORMAÇÕES:  file:///C:/Users/Extensao/Documents/Downloads/Chamada+12-2014.pdf 



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

Chamada Pública MCTI/SETEC/CNPq Nº 54/2013 
RHAE Pesquisador na Empresa

•INSCRIÇÕES: 3º Rodada até 7 de novembro de 2014; 
•OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir 
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação no País, por meio da 
inserção de mestres ou doutores em empresas privadas; 
•PÚBLICO ALVO:  micro, pequenas, médias e grandes empresas privadas com sede e administração 
no Brasil (grandes empresas estando sujeitas a limitação de 20% dos recursos disponíveis). - Quem 
submete a proposta é o coordenador do projeto, que, obrigatoriamente, deve possuir vínculo formal 
(sócio ou celetista) com a empresa executora;
•MAIORES INFORMAÇÕES: file:///C:/Users/Extensao/Documents/Downloads/Chamada+54-
2013+v10NovoCronogramal+(16Abr14).pdf  



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

10º Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero

•INSCRIÇÕES: até 28 de novembro de 2014; 
•OBJETIVO: estimular e fortalecer a reflexão crítica 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;
•CATEGORIAS: 1) Mestra (e) e Estudante de Doutorado; 2) Graduada (o), Especialista e Estudante 
de Mestrado; 3) Estudante de Graduação; 4) Estudante do Ensino Médio; 5) Escola Promotora da 
Igualdade de Gênero;
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.igualdadedegenero.cnpq.br/igualdade.html 



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

EDITAL SENAI SESI DE INOVAÇÃO 2014

•INSCRIÇÕES: fluxo contínuo no período compreendido entre 31/03/2014 e 23/03/2015;
•OBJETIVO: promover o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços inovadores na 
indústria nacional, de tal maneira que propiciem o aumento da competitividade e de produtividade em 
um cenário global, por meio da inovação tecnológica e da promoção da qualidade de vida do 
trabalhador e educação para o mundo do trabalho. O Edital de Inovação foi lançado em 2004, e desde 
o seu lançamento, foram aprovados 525 projetos em parceria com 480 empresas industriais 
brasileiras com investimentos de mais de R$ 91 milhões em projetos inovadores;
•PÚBLICO ALVO: toda e qualquer empresa do setor industrial, inclusive Startups e Empresas de Base 
Tecnológica (EBT) incubadas ou aceleradas em Parques Tecnológicos, obrigatoriamente, em parceria 
com uma ou mais Unidades Operacionais (UO) do SENAI ou do SESI para o desenvolvimento da 
inovação;
•MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2014/03/28/6113/20140331090330136348e.
pdf  



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

Brasil e Israel terceira chamada de propostas para cooperação em pesquisa e 
desenvolvimento industrial do 

Programa de Cooperação Tecnológica entre os países

•INSCRIÇÕES: até16 de Outubro de 2015;
•OBJETIVO: promover as atividades dos seus respectivos setores privados para intensificar a 
cooperação entre P&D industrial; Facilitar a identificação de projetos específicos, parcerias ou 
colaborações entre Entidades do Brasil e de Israel que possam levar a cooperação em P&D industrial; 
  
•PÚBLICO ALVO: Empresas brasileiras e israelenses, de todos os setores, podem apresentar 
propostas de P&D para projetos conjuntos;
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.brasilisrael.mdic.gov.br/arquivos/editais-
publicacoes/6ce00b3f752f4f1656f817f966dba996_pt_BR.pdf 

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014
BNDES lança programa de apoio à inovação 

para micro, pequenas e médias empresas

•INSCRIÇÕES: até 31 de dezembro de 2015;
•OBJETIVO: estimular investimentos em inovação e aumentar a competitividade das companhias de 
menor porte;
•PÚBLICO ALVO: poderão solicitar apoio — por meio da rede de agentes financeiros credenciados ao 
BNDES (na qual se incluem bancos comerciais públicos e privados e agências de desenvolvimento) — 
empresas com faturamento anual de até R$ 90 milhões que tenham, a partir de 2011, realizado 
investimentos em serviços tecnológicos por meio do Cartão BNDES ou acessado os programas 
SIBRATEC, SEBRAETEC ou SENAI SESI de Inovação. 
Também podem acessar o programa companhias que tenham patente concedida ou pedido de patente 
válido no ano do protocolo da operação ou nos dois anos anteriores. Para essas empresas, serão 
apoiados os investimentos complementares a seus processos inovadores;
•VALOR: dotação orçamentária de R$ 500 milhões;
•MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2014/M
PMEs/20140403_inovacao.html  



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

EDITAL Nº 001/2014 
Programa CETENE INOVA 

•INSCRIÇÕES: fluxo contínuo – com antecedência de 120 dias;
•OBJETIVO: selecionar Projetos Tecnológicos de interesse de empresas públicas e privadas, 
associações sem fins lucrativos, centros de pesquisa e demais instituições brasileiras congêneres, 
cujas linhas de pesquisa e desenvolvimento sejam em áreas de competência do CETENE;
• ÁREAS CONTEMPLADAS: Nanotecnologia, Microscopia Eletrônica, Biotecnologia e Microeletrônica.
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cetene.gov.br/noticia/?aviso-chamamento-pblico-edital-n-
0012014-1&nFlg=not#topo 



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS NO PAÍS (PAEP)
EDITAL CAPES N°004/2012/ CAPES

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



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE DOUTORADO 
SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE)

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



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

PROGRAMA GERAL DE COOPERAÇÃO
EDITAL DRI/CGCI Nº 026/2008

•INSCRIÇÕES: fluxo continuo;
•OBJETIVO: fomentar o intercâmbio entre instituições de ensino e pesquisa brasileiras e 
estrangeiras, situadas em países com os quais o Brasil possui acordos internacionais;
•PÚBLICO ALVO: docentes, pesquisadores e estudantes de pós graduação entre IES 
brasileiras e estrangeiras que esteja vinculada a um ou mais programas de pós-graduação 
avaliados pela CAPES;
•VALORES: missões de trabalho – diárias no valor de U$ 140,00 ou €140,00; bolsas no 
valor de até U$3.000,00 e €3 000,00 e passagens aéreas internacionais de ida e volta; 
missões de estudo - seguro saúde e auxílio instalação; bolsas de estudo no exterior e 
passagens aéreas internacionais de ida e volta;
•MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_Geral_Cooperacao_Internaci
onal.pdf



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO REGIONAL
DCR/CEARÁ EDITAL FUNCAP/CNPq Nº 02/2012 – DCR

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



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

  AUXÍLIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº07/2009 

•INSCRIÇÕES: fluxo continuo, porem os pedidos de auxílio à participação em eventos científicos 
devem ser formalizados no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a 
realização do mesmo, ou obedecendo a cronograma anual fixado pela FUNCAP;
•OBJETIVO: apoiar a participação de pesquisador com desempenho destacado em sua área de 
atuação em eventos científicos, tais como congressos e similares no Brasil ou exterior, de forma 
complementar às ações do sistema de fomento nacional para o mesmo fim;
•PÚBLICO ALVO: ser doutor;  ter vínculo empregatício/funcional com instituição de ensino e 
pesquisa, pública ou privada, no estado do Ceará; ter carta convite para apresentação de 
conferência ou carta de aceitação de trabalho completo para apresentação oral de trabalhos 
científicos completos; no caso de eventos no exterior, ter domínio da língua oficial do evento;  
cumprir a exigência de interstício de 2 (dois) anos desde a última concessão recebida pela 
FUNCAP nesta modalidade;
•BENEFICIOS: diárias e/ou passagens aéreas ida e volta ao local onde será realizado o evento 
científico. 
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/44411



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

  AUXÍLIO À PROMOÇÃO DE EVENTOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2010

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



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

PROGRAMA DE BOLSAS DE FIXAÇÃO DE PESQUISADOR (BFP)
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 06/2009

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



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de  2014

BOLSAS DE PESQUISADOR VISITANTE
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 08/2009

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

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

PARA DOUTORANDAS E DOUTORANDOS BRASILEIROS 2013

•INSCRIÇÕES: fluxo contínuo, antecedência de quatro meses;
•OBJETIVO: viabilizar a permanência de estudantes de doutorado brasileiros em universidades alemãs, 
institutos de pesquisa, laboratórios ou bibliotecas para pesquisas específicas, relevantes ao 
desenvolvimento da tese de doutorado, sem a interrupção da vigência da bolsa no país da agência 
brasileira;
•PÚBLICO ALVO: estudante com bolsa de doutorado no país de agência brasileira em modalidade que 
permita o afastamento para estudos no exterior, matrícula regular no curso de doutorado em uma 
universidade brasileira, recomendação do orientador brasileiro e aceitação do orientador alemão da 
instituição alemã;
•BENEFÍCIOS: por parte da agência brasileira: manutenção da bolsa de doutorado no país, no mesmo 
valor e sem alteração do prazo máximo de duração da mesma;
Por parte do DAAD: ajuda de custo de €1.525,00 depositada na Alemanha com a primeira mensalidade do 
auxílio; seguro-saúde; auxílio mensal de €350,00;
•MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura__
__o_2013.pdf
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EDITAL Nº 023/2006-CGCI/CAPES

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

CIFRE/ANRT/CNPq

•INSCRIÇÕES: fluxo contínuo;
•OBJETIVO: formar doutores no exterior em instituições francesas de reconhecido nível de 
excelência, em áreas do conhecimento consideradas de vanguarda científico-tecnológica;
•PÚBLICO ALVO: ser brasileiro nato ou naturalizado; de desempenho e potencial acadêmico 
comprovados e ter obtido seu diploma de Mestrado há menos de três anos da data de submissão de 
sua candidatura;  é vedada a concessão de bolsa de doutorado pleno no exterior a candidato que seja 
aluno regular de curso de doutorado no Brasil ou que já possua o título de doutor; possuir 
comprovante de idioma das Alianças Francesas, com o resultado mínimo desejado A2, ou 
documentação comprobatória de que já morou ou estudou na França, ou a comprovação de 
apresentação de trabalho em francês no exterior;
•AREAS DE PESQUISAS: engenharias e demais áreas tecnológicas;  ciências exatas e da terra; 
biologia, ciências biomédicas e da saúde;  computação e tecnologias da informação; tecnologia 
aeroespacial; fármacos; produção agrícola sustentável; entre outras;
•VALORES: Auxílio deslocamento para aquisição de passagens; Bolsa de estudos (a ser paga pela 
ANRT); Auxílio instalação; e Auxílio para aquisição de seguro saúde;
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?
uuid=4ed54b0b-b1b0-49b0-9037-4a06afd63b46&groupId=214072
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BOLSA COMPLEMENTAR DE PÓS-DOUTORADO
EDITAL FUNCAP 08/2011

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

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

AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

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

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

•INSCRIÇÕES: 90 dias antes do início da atividade ou evento;
•OBJETIVO: possibilitar a pesquisador brasileiro ou estrangeiro, de reconhecida competência, a 
colaboração com grupos de pesquisa nacionais para o desenvolvimento de projetos/planos de 
trabalho de natureza científica, tecnológica e/ou de inovação;
•PÚBLICO ALVO:  ser pesquisador de comprovada qualificação e experiência;  ter currículo 
cadastrado na Plataforma Lattes; ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto; possuir 
o título de doutor; entre outros requisitos;
•VALORES: passagens nacionais ou internacionais; diárias no País, conforme valor estabelecido na 
Tabela de Valores de Diárias para Auxílios Individuais e Bolsas de Curta Duração;
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/documents/10157/128ba920-77a7-4748-97f5-
6cab3a4c6d40
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Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração 

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

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