Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
Oportunidades ICT’s

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013

Programa de Qualificação de Docentes e Ensino de Língua Portuguesa no
Timor- Leste– PQLP
EDITAL – nº 076/2013
•
•
•

•

•

INSCRIÇÕES: até 17 de dezembro
OBJETIVO: execução do ensino da língua portuguesa e outras atividades relacionadas à formação de
docentes de diversos níveis das instituições de ensino timorenses.
PÚBLICO ALVO: Estudantes brasileiros de cursos de pós-graduação stricto sensu em educação,
educação científica e tecnológica, ensino de ciências, ensino de língua portuguesa, linguística e/ou
áreas afins, preferencialmente com no mínimo dois anos de experiência docente comprovada na área;
Docentes brasileiros de Instituições de Ensino Superior (IES) com no mínimo dois anos de experiência
em ensino, pesquisa e/ou extensão nas áreas de educação, educação científica e tecnológica, ensino
de ciências, ensino de língua portuguesa, linguística e áreas afins; Integrantes brasileiros de projetos
de pesquisa ou núcleos de estudos na IES, com pós-graduação stricto sensu e experiência de no
mínimo dois anos em docência, pesquisa e/ou extensão nas áreas de interesse deste Edital;
Professores brasileiros com experiência comprovada na elaboração e atuação na formação de
professores nas redes da Educação Básica; Professores brasileiros com experiência comprovada no
ensino de língua portuguesa como língua estrangeira que possuam pós-graduação stricto sensu ou que
estejam vinculados a projetos de pesquisa na área da linguística ou educação.
VALORES: Mensalidade – Estágio Docente EUR 2.100,00 / mês; mensalidade – Articulador
Pedagógico EUR 2.300,00 / mês; auxílio Instalação – Estágio Docente EUR 2.100,00; auxílio
Instalação – Articulador Pedagógico EUR 2.300,00; seguro Saúde EUR 90,00 / mês; adicional
Localidade EUR 400,00 / mês.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital-076-2013Timor-Leste-PQLP-31102013.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
NOVO !!!
Patrocínio a Eventos Culturais 2014
•
•

•
•
•

INSCRIÇÕES: até 18 de dezembro
OBJETIVO: conceder patrocínio a projetos culturais que contribuam para a valorização de
sua marca; divulguem sua atuação, produtos e serviços junto a públicos de interesse e potenciais
clientes; e contribuam para a ação institucional do BNDES no relacionamento com entes públicos e
privados visando à consecução de seus objetivos e metas.
PÚBLICO ALVO: pessoas jurídicas regularmente constituídas que detenham – isolada ou
conjuntamente – a responsabilidade pela iniciativa.
CATEGORIAS: cinema; música; literatura; dança.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Patrocinio/Intro
ducao/index.html
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Dezembro de 2013
NOVO !!!
Programa Cultural Das
Empresas Eletrobras 2014
•
•
•

•
•
•

INSCRIÇÕES: até 18 de dezembro
OBJETIVO: conceder patrocínio a projetos culturais de preservação e memória, de produção e de
difusão cultural.
PÚBLICO ALVO: Pessoas Jurídicas: instituições, sociedades, cooperativas, fundações ou
associações sob controle societário ou estatutário de brasileiros natos, naturalizados ou de
estrangeiros residentes no Brasil há mais de três anos; Pessoas Físicas: que sejam brasileiros
natos, naturalizados ou estrangeiros residentes no Brasil há mais de três anos.
CATEGORIAS: teatro; audiovisual; patrimônio imaterial.
VALORES: disponibilizará até R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.eletrobras.com/editalcultural2014/main.asp
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Dezembro de 2013
1ª CHAMADA NACIONAL DE PROJETOS – IEL/CNPq INOVA TALENTOS
PROGRAMA RHAE TRAINEE CNPq/IEL
•
•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 19 de dezembro
OBJETIVO: o selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação (PD&I) que visem contribuir significativamente para a competitividade, o desenvolvimento
científico e tecnológico e a inovação no País, por meio da inserção de profissionais em empresas e
institutos de PD&I privados.
PÚBLICO ALVO: a empresa proponente que será a responsável pelo desenvolvimento do projeto de
PD&I, deverá ser privada, de qualquer porte.
VALORES: R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais - para profissionais com titulação de mestrado, com no
máximo 3 (três) anos de titulação da graduação; R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais para profissionais com titulação de bacharelado, com no máximo 3 (três) anos de titulação da
graduação; R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais - para graduandos em formação de nível
superior, cursando o último ano e regularmente matriculados.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2013/09/24/4977/20130930185120912991a.pdf

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

•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 20 de dezembro
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem contribuir significativamente
para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, por meio da inserção de mestres ou doutores
em empresas privadas, atendendo aos objetivos da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação 2012-2015.
PÚBLICO ALVO: ter seu currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/)
do CNPq até a data limite para apresentação das propostas; ter vínculo formal - societário ou celetista
- com a instituição de execução do projeto.
VALORES: valor global estimado de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) oriundos do
FNDCT/Fundos Setoriais, a serem liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira
do CNPq.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&deta
lha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4522

NOVO!!!
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PESQUISADOR VISITANTE – (PV)

•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: 1º Cronograma: 20 de dezembro
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.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16063
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NOVO!!!
DOUTORADO-SANDUÍCHE NO PAÍS – (SWP)
•
•
•

•
•

INSCRIÇÕES: 1º Cronograma: 20 de dezembro
OBJETIVO: apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil para
desenvolvimento parcial de sua tese junto a outro grupo de pesquisa nacional.
PUBLICO ALVO: estar formalmente matriculado há pelo menos 12 (doze) meses, em
curso de doutorado no Brasil, reconhecido pela CAPES; e não acumular a presente bolsa
com quaisquer outras bolsas concedidas por agência de fomento nacional. Para o
orientador da instituição de origem: ser o proponente e responsável pelo encaminhamento
da proposta; e manter interação acadêmica/científica com o orientador da instituição de
destino. Para o orientador da instituição de destino: ser pesquisador com produção
acadêmica consolidada e relevante para o desenvolvimento complementar da tese de
doutorado.
BENEFÍCIOS: mensalidade R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); Passagem aérea, em
trecho nacional, quando houver deslocamento por distância superior a 350 km.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16066

NOVO!!!
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PÓS-DOUTORADO SÊNIOR (PDS)

•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: 1º Cronograma: 20 de dezembro
OBJETIVO: possibilitar, no País, a consolidação e atualização dos conhecimentos e/ou o
redirecionamento da linha de pesquisa do candidato. Isto será feito por meio de estágio e
desenvolvimento de projetos de pesquisa junto a grupos e instituições de reconhecido nível de
excelência na área de especialização do candidato.
PUBLICO ALVO: para o candidato: ser o proponente e responsável pelo encaminhamento da
proposta; possuir título de doutor há mais de 7 anos, quando da implementação da bolsa, no caso
de proposta aprovada; dedicar-se integralmente às atividades programadas na instituição de
destino; não possuir vínculo empregatício/funcional quando da implementação da bolsa, caso a
proposta seja aprovada; não acumular a presente bolsa com bolsas concedidas por qualquer
agência de fomento nacional. Para a instituição de destino: ter grupo consolidado de
pesquisadores de alta qualificação e desempenho científico e/ou tecnológico na área de atuação
do candidato; dispor de instalações adequadas para a execução do projeto; e o supervisor deverá
possuir reconhecida competência e nível científico superior ao do candidato.
BENEFÍCIOS: mensalidade R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais); quando houver
deslocamento por distância superior a 350 km (trezentos e cinquenta quilômetros), o bolsista terá
direito a: passagem aérea, de ida e volta; e auxílio-instalação correspondente ao valor de uma
mensalidade, a ser pago juntamente com a primeira mensalidade; taxa de bancada mensal.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cnpq.br/web/guest/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16065

NOVO!!!
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PÓS-DOUTORADO EMPRESARIAL (PDI)

•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: 1º Cronograma: 20 de dezembro
OBJETIVO: possibilitar ao pesquisador a consolidação e atualização de seus conhecimentos, assim
como agregar competência às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação de empresa no País,
com vistas à melhoria de sua competitividade.
PUBLICO ALVO: Para o candidato: possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa, no
caso de proposta aprovada; ter qualificação compatível com os setores de atuação da empresa;
dedicar-se integralmente às atividades programadas na empresa de destino; selecionar empresa
cadastrada no sistema CNPq; não possuir vínculo empregatício/funcional quando da implementação
da bolsa, caso a proposta seja aprovada. Para a empresa de destino: ter um programa de pesquisa,
desenvolvimento e inovação; estar cadastrada no sistema CNPq; viabilizar a realização das atividades
de pesquisa e desenvolvimento do bolsista; e designar um funcionário qualificado (supervisor) para
acompanhar às atividades do bolsista.
BENEFÍCIOS: mensalidade R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais); auxílio-instalação correspondente a
uma mensalidade, quando a empresa estiver em município distinto do da instituição de origem do
candidato; passagem aérea de ida e volta, em trecho nacional, quando houver deslocamento por
distância superior a 350 km (trezentos e cinquenta quilômetros).
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cnpq.br/web/guest/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16067
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NOVO!!!
DOUTORADO-SANDUÍCHE EMPRESARIAL – (SWI)
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: 1º Cronograma: 20 de dezembro
OBJETIVO: apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil, que
necessite complementar a sua formação participando de ações de pesquisa, desenvolvimento e
inovação em empresa no País.
PUBLICO ALVO: estar formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil, recomendado
pela CAPES; não ser aposentado; e não acumular a presente bolsa com bolsas concedidas por
qualquer agência de fomento nacional. Para a empresa de destino: ter um programa de
pesquisa, desenvolvimento e inovação; estar cadastrada no sistema CNPq; viabilizar a
realização das atividades de pesquisa e desenvolvimento do bolsista; e designar um funcionário
qualificado (orientador) para acompanhar às atividades do bolsista.
BENEFÍCIOS: mensalidade R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); passagem de ida e volta
em trecho nacional quando a distância for superior a 350 (trezentos e cinquenta quilômetros).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16068
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NOVO!!!
BOLSA PESQUISADOR VISITANTE ESPECIAL – (PVE)
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: 1º Cronograma: 20 de dezembro
OBJETIVO: fomentar o intercâmbio e a cooperação internacional, visando o fortalecimento das
pesquisas em temas prioritários por meio de parceria com lideranças internacionais,
concedendo um conjunto de benefícios ao pesquisador com nível de excelência
internacionalmente reconhecido, que se disponha a permanecer no Brasil por pelo menos um
mês a cada ano, por um período de até três anos, na condição de Pesquisador Visitante
Especial.
PUBLICO ALVO: demonstrar atuação altamente relevante e liderança em pesquisa científica,
tecnológica e/ou de inovação; dedicar-se integralmente às atividades programadas junto ao
grupo de pesquisa, durante o período de estadia no Brasil; manter contato com o supervisor do
projeto, de forma a acompanhar sua execução no período em que não estiver participando
presencialmente; receber participantes do grupo de pesquisa brasileiro na sua instituição de
origem; e não acumular a presente bolsa com outras bolsas ou rendimentos, exceto quando
autorizado pela Diretoria Executiva do CNPq.
BENEFÍCIOS: mensalidade R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); auxílio-deslocamento com valor
máximo correspondente a três trechos de ida e volta por ano de projeto; e auxílio à pesquisa a
ser definido pela Diretoria Executiva.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#160613
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NOVO!!!
PÓS-DOUTORADO JÚNIOR (PDJ)
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: 1º Cronograma: 20 de dezembro
OBJETIVO: possibilitar, no País, a consolidação e atualização dos conhecimentos ou o eventual
redirecionamento da linha de pesquisa do candidato. Isto será feito por meio de estágio e
desenvolvimento de projetos de pesquisa junto a grupos e instituições de reconhecida excelência na
área de especialização do candidato.
PUBLICO ALVO: possuir título de doutor há menos de 7 anos, quando da implementação da bolsa,
no caso de proposta aprovada; dedicar-se integralmente às atividades programadas; e não possuir
vínculo empregatício/funcional quando da implementação da bolsa, caso a proposta seja aprovada;
não acumular a presente bolsa com bolsas concedidas por qualquer agência de fomento nacional; o
candidato poderá permanecer na mesma Unidade/Departamento onde completou o doutorado, se o
mesmo foi desenvolvido em programa de pós-graduação com conceito 5, 6 ou 7 da CAPES. Caso
contrário, deverá selecionar Unidade/Departamento distintos daqueles onde obteve o título de
doutor.
BENEFÍCIOS: mensalidade R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais); taxa de bancada mensal; Quando
houver deslocamento superior a 350 km (trezentos e cinquenta quilômetros), o bolsista terá direito a:
passagem aérea, de ida e volta; auxílio-instalação correspondente ao valor de uma mensalidade, a
ser pago juntamente com a primeira mensalidade.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343#16064
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NOVO!!!
PÓS-DOUTORADO NO EXTERIOR (PDE)
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: 1º Cronograma: 20 de dezembro
OBJETIVO: Possibilitar ao pesquisador a capacitação e atualização de seus conhecimentos por
meio de estágio e desenvolvimento de projeto com conteúdo científico ou tecnológico inovador, em
instituição no exterior.
PUBLICO ALVO: possuir o título de doutor quando da implementação da bolsa; dedicar-se
integralmente às atividades programadas na instituição de destino; não acumular a presente bolsa
com outras bolsas concedidas com recursos do Tesouro Nacional; para ex-bolsista de doutorado no
exterior de agência nacional, observar o tempo mínimo de permanência no Brasil exigido pela
agência. Se Servidor Público Federal deverá ser observado o disposto na Lei nº 8.112/90;e ser
brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil.
VALORES: Mensalidade: Europa € 2100, EUA US$ 2100, Reino Unido £ 1700, Canadá C$ 2660,
Japão ¥ 270.700, Austrália A$ 3000, Demais países US$ 2100; Seguro Saúde: Europa € 1080,
EUA US$ 1080, Reino Unido £ 1080, Canadá C$ 1200, Japão ¥ 113.760, Austrália A$ 1320, Demais
países US$ 1080; Auxilio Instalação Europa € 2100, EUA US$ 2100, Reino Unido £ 1700, Canadá
C$ 2660, Japão ¥ 270.700, Austrália A$ 3000, Demais países US$ 2100; Auxilio Deslocamento.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/pos-doutorado
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NOVO!!!
DOUTORADO PLENO (GDE)
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: 1º Cronograma: 20 de dezembro
OBJETIVO: formar doutores no exterior em instituições de reconhecido nível de excelência, em
áreas do conhecimento consideradas de vanguarda científico- tecnológica e naquelas estratégicas
definidas pelo Conselho Deliberativo do CNPq.
PUBLICO ALVO: ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; ter proficiência em
idioma requerido para o curso; e não acumular a presente bolsa com outras bolsas concedidas com
recursos do Tesouro Nacional.
VALORES: Mensalidade: Europa € 1300, EUA US$ 1300, Reino Unido £ 1300, Canadá C$ 1470,
Japão ¥ 148.890, Austrália A$ 1650, Demais países US$ 1300; seguro saúde; auxilio instalação;
auxilio deslocamento, taxas escolares e taxas de bancada.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/doutorado-pleno

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

•

•

•

INSCRIÇÕES: 1º Cronograma: 20 de dezembro
OBJETIVO: apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil que comprove
qualificação para usufruir, no exterior, da oportunidade de aprofundamento teórico, coleta e/ou
tratamento de dados ou desenvolvimento parcial da parte experimental de sua tese a ser defendida
no Brasil.
PUBLICO ALVO: estar formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil reconhecido pela
CAPES; não ser aposentado; ter conhecimento do idioma utilizado na instituição de destino; ter
anuência do coordenador do curso de pós-graduação e dos orientadores no País e no exterior; ser
brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; e não acumular a presente bolsa com
outras bolsas concedidas com recursos do Tesouro Nacional, projeto de pesquisa deve estar
enquadrado nas áreas contempladas pelo Programa Ciência sem Fronteiras.
VALORES: Mensalidade: Europa € 1300, EUA US$ 1300, Reino Unido £ 1300, Canadá C$ 1470,
Japão ¥ 148.890, Austrália A$ 1650, Demais países US$ 1300; seguro saúde; auxilio instalação;
auxilio deslocamento, taxas escolares e taxas de bancada.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/doutorado-sanduiche

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013

Chamada Pública MCTI/SETEC/CNPq Nº 92/2013
Apoio à Implantação e Capacitação de Núcleos de Inovação Tecnológica
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 20 de dezembro
OBJETIVO: apoiar a implantação e capacitação de Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) em
instituições científicas e tecnológicas públicas e privadas sem fins lucrativos, com a finalidade de
promover a gestão de políticas de inovação, o fortalecimento de atividades de proteção da propriedade
intelectual e de transferência de tecnologia.
PÚBLICO ALVO: ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/), 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 desde que, além de atender às exigências desta Chamada, comprove manter atividades
acadêmico-científicas e apresente declaração da instituição de pesquisa ou de pesquisa e ensino
concordando com a execução do projeto.
VALORES: valor global estimado de R$14.700.000,00 (quatorze milhões e setecentos mil reais)
oriundos do FNDCT/Fundo Verde-Amarelo (CT-FVA), a serem liberados de acordo com a
disponibilidade orçamentária e financeira do CNPq.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&deta
lha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4521

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
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

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

•
•
•

•
•

•

DOUTORADO PLENO EM PROJETO DE
COMPUTAÇÃO EM NUVEM NA UNIÃO EUROPEIA

INSCRIÇÕES: até 20 de dezembro
OBJETIVO: conceder bolsas de Pós-Graduação no Exterior, para projetos em parceria com a União
Europeia, por meio da submissão de propostas em fluxo contínuo.
PÚBLICO ALVO: ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; ter a proficiência no
idioma exigida pela instituição de destino; não ser aposentado; e não acumular a presente bolsa com
outras bolsas concedidas com recursos do Tesouro Nacional.
AREA TEMATICA: Computação e Tecnologias da Informação.
VALORES: Mensalidade Euro (€) 1300; adicional de localidade Euro (€) 400; acréscimo por
dependente Euro (€) 200; seguro saúde: sem dependente Euro (€) 1080, um dependente Euro (€)
1440, dois dependentes Euro (€) 1800; auxilio instalação: sem dependente Euro (€) 1300, um
dependente Euro (€) 1500, dois dependentes Euro (€) 1700.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=2aab40eb-11d8-4c68-9922de32ec89fa0d&groupId=214072

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

•
•
•

•
•
•

DOUTORADO SANDUÍCHE EM PROJETO DE
COMPUTAÇÃO EM NUVEM NA UNIÃO EUROPEIA

INSCRIÇÕES: até 20 de dezembro
OBJETIVO: conceder bolsas de Pós-Graduação no Exterior, para projetos em parceria com a União
Europeia, por meio da submissão de propostas em fluxo contínuo.
PÚBLICO ALVO: ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; ter a proficiência no
idioma exigida pela instituição de destino; não ser aposentado; e não acumular a presente bolsa com
outras bolsas concedidas com recursos do Tesouro Nacional.
AREA TEMATICA: Computação e Tecnologias da Informação.
VALORES: Mensalidade Euro (€) 1300; adicional de localidade Euro (€) 400; seguro saúde Euro (€)
1080; auxilio instalação Euro (€) 1300.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=2aab40eb-11d8-4c68-9922de32ec89fa0d&groupId=214072

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

•
•
•

•
•
•

PÓS-DOUTORADO EM PROJETO DE
COMPUTAÇÃO EM NUVEM NA UNIÃO EUROPEIA

INSCRIÇÕES: até 20 de dezembro
OBJETIVO: conceder bolsas de Pós-Graduação no Exterior, para projetos em parceria com a União
Europeia, por meio da submissão de propostas em fluxo contínuo.
PÚBLICO ALVO: ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; ter a proficiência no
idioma exigida pela instituição de destino; não ser aposentado; e não acumular a presente bolsa com
outras bolsas concedidas com recursos do Tesouro Nacional.
AREA TEMATICA: Computação e Tecnologias da Informação.
VALORES: Mensalidade Euro (€) 2100; adicional de localidade Euro (€) 400; seguro saúde Euro (€)
1080; auxilio instalação Euro (€) 2100.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=2aab40eb-11d8-4c68-9922de32ec89fa0d&groupId=214072

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural Nº 2/2013

•

INSCRIÇÕES: viagens previstas
Fevereiro/2014

•

OBJETIVO: promover a difusão cultural por meio do intercambio nas áreas das artes visuais, do circo,
da dança, do teatro, da musica, do audiovisual, da memoria, do movimento social negro, do patrimônio
museológico, do patrimônio cultural, das novas mídias, do design, de serviços criativos, das
humanidades, da diversidade cultural e de outras expressões culturais consideradas relevantes pelo
Ministério da Cultura.
PÚBLICO ALVO: artistas, estudiosos da cultura, técnicos, agentes culturais, mestres e mestras dos
saberes e fazeres populares, com residência permanente no Brasil.
VALORES: beneficio financeiro será concedido, a titulo de ajuda de custo, para despesas com
passagens, seguros de viagem, hospedagem e alimentação. O valor do apoio financeiro dependerá do
destino do participante, tendo como investimento para atender as proposta de R$ 1.650.000,00 .
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cultura.gov.br/inscricoes-abertas//asset_publisher/kQxYTMokF1Jk/content/lancamento-do-edital-do-intercambio-e-difusaocultural/10895?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Finscricoesabertas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kQxYTMokF1Jk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnor
mal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D4

•
•

•

Prazo até
20 de dezembro

PRORROGADO !!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013

EDITAL FUNARTE DE OCUPAÇÃO DOS CEUs DAS ARTES
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 23 de dezembro
OBJETIVO: promover a seleção de 80 projetos de ocupação para os Centros de Artes e de Esportes
Unificados (doravante denominados CEUs), sendo um para cada CEU pertencente à listagem
disponibilizada no site da Funarte.
PÚBLICO ALVO: pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural,
tais como empresas de produções artísticas, companhias ou grupos de todo o Brasil, a partir de agora
identificados como “proponentes”.
VALORES: aporte de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), dos quais R$ 2.700.000,00 (dois milhões
e setecentos mil reais) serão concedidos em pagamento à ocupação e R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais) serão destinados às despesas administrativas do concurso.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/EDITAL-FUNARTE-DEOCUPA%C3%87%C3%83O-DOS-CEUS-DAS-ARTES.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
PROGRAMA INTERNACIONAL DE APOIO À PESQUISA E AO ENSINO POR MEIO DA
MOBILIDADE DOCENTE E DISCENTE INTERNACIONAL – PRÓ-MOBILIDADE
INTERNACIONAL - (CAPES/AULP)
EDITAL CAPES Nº 33/2012
•
•
•
•

•
•

INSCRIÇÕES: até 28 de dezembro
OBJETIVO: incentivar a mobilidade docente e discente internacional entre os países e as instituições
participantes da Associação de Universidades de Língua Portuguesa.
PÚBLICO ALVO: docente com título de doutor há pelo menos 03 (três) anos vinculado a uma instituição
de ensino superior(IES).
VALORES: missão de estudo (universidades brasileiras): bolsa estudo, auxílio-instalação, seguro
saúde e auxílio deslocamento; missão de estudo (universidades do exterior): bolsa de estudo, 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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
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; Auxilio
Deslocamento; Auxilio Instalação.
MAIORESINFORMAÇÕES:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37de-21032013.pdf

PRORROGADO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013

PROGRAMA NACIONAL DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA
EDITAL Nº 071 /2013
•
•

•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 31 de dezembro
OBJETIVO: apoiar projetos conjuntos de ensino e pesquisa, em instituições distintas, que estimulem a
formação pós-graduada e, de maneira complementar a graduada, e também a mobilidade docente e
discente.
PÚBLICO ALVO: docentes e discentes de Programa de Pós-Graduação (PPG) stricto sensu acadêmico,
com nível de Doutorado, avaliado pela Capes com nota igual ou superior a 5, vinculado à IES pública ou
privada sem fins lucrativos.
MODALIDADES: iniciação científica; estágio pós doutoral no brasil; auxilio moradia.
VALORES: bolsas com valores fixados de acordo com normas específicas da capes; auxílio moradia;
passagens aéreas, ida e volta; diárias para missões de docência e pesquisa, para apresentação de
trabalhos em eventos científicos e para participação em eventos acadêmicos; despesas de custeio para
material de consumo, serviço de terceiro – pessoa física e serviço de terceiro – pessoas jurídica; custeio
de hospedagem, alimentação e deslocamento para discentes que irão apresentar trabalhos em eventos
científicos ou participar de eventos acadêmicos.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_071_2013_PROCAD.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
PRÊMIO BNB DE JORNALISMO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL
•
•

•

•
•
•
•

INSCRIÇÕES: até 01 de janeiro de 2014
OBJETIVO: estimular o debate e sensibilizar a sociedade sobre a importância de ações
inovadoras na área do desenvolvimento regional, com ênfase na democratização do crédito,
capazes de gerar negócios mais estruturados e promover o crescimento econômico com inclusão
social no Nordeste.
PÚBLICO ALVO: podem concorrer aos prêmios Nacional, Regionais I, II e III e Extrarregional, nas
suas diversas categorias, bem como ao Prêmio Especial, profissionais com trabalhos jornalísticos
divulgados no território nacional no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, por veículos de
comunicação sediados no País. Ao Prêmio Universitário podem concorrer estudantes de cursos
universitários de Comunicação Social ou de Jornalismo localizados nos Estados que integram as
Regionais I, II, III ou Extrarregional com trabalhos de sua autoria que tenham sido veiculados no
mesmo período indicado no item anterior, em mídias-laboratório vinculadas aos respectivos cursos.
MODALIDADES: Nacional, Regionais I, II e III, Extrarregional; Prêmio Especial; Prêmio
Universitário.
CATEGORIAS: Mídia Impressa - Texto, Mídia Eletrônica - TV, Mídia Eletrônica - Rádio, Mídia
Impressa - Foto e Mídia Eletrônica - Internet.
PREMIAÇÃO: Será concedido um valor total de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais) em
prêmios.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Eventos/PremioJornalismo2013/gerados/regulamento.asp

NOVO !!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
EDITAL BOLSAS DE INCIAÇÃO CIENTIFICA JÚNIOR –
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – ÁREAS ESTRATEGICAS
EDITAL Nº 14/2013

•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 06 de janeiro de 2014
OBJETIVO: concessão de Bolsas de Iniciação Cientifica Júnior aos alunos da Rede Estadual de
Educação Profissional do Estado do Ceará, de cursos profissionalizantes nas áreas da saúde,
metal-mecânico e energias renováveis, que apresentem bom rendimento acadêmico.
PÚBLICO ALVO: professores, no mínimo, mestres ou com perfil cientifico equivalente, doravante
denominados “proponentes”, que tenham vinculo formal com Escolas Estaduais de Educação
Profissional localizadas no Estado do Ceará e que atendam aos critérios estabelecidos.
VALORES: valor global estimado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/194.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
NOVO !!!
PROGRAMA CAPES/TAMU PROJETOS CONJUNTOS DE PESQUISA
EDITAL Nº 077/2013
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 10 de janeiro de 2014
OBJETIVO: seleção de projetos de pesquisa, nas diversas áreas do conhecimento, bem como o
fomento ao intercâmbio de estudantes de pós-graduação e o aperfeiçoamento de docentes,
pesquisadores e professores.
PÚBLICO ALVO: estudantes de pós-graduação; deve ter caráter institucional e ser coordenado por
representante docente com título de doutor, obtido há pelo menos 4 (quatro) anos, da Instituição de
Ensino Superior (IES).
VALORES: Missão de Trabalho: diárias a docentes brasileiros: de 7 a 30 dias - US$ 150,00 (cento
e cinquenta dólares americanos/dia); seguro saúde US$ 90,00 (noventa dólares americanos) por
cada missão; auxílio deslocamento US$ 1.604,00. Missão de Estudo: bolsa no exterior Doutorado
Sanduíche US$ 1300,00 /mês; bolsa no exterior Pós Doutorado US$ 2100,00 / mês; auxílio
instalação – Doutorado Sanduiche US$ 1.300,00 (valor único); auxílio instalação – Pós Doutorado
US$ 2.100,00 (valor único); seguro-saúde US$ 90,00 / mês; auxílio deslocamento US$ 1.604,00
(até 6 meses) US$ 3.208,00 (de 7 a 12 meses).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital-n77TAMU-Uni-Texas-5112013.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
NOVO !!!
BOLSA PRINCE BERNHARD – 2014
•
•
•
•
•

INSCRIÇÕES: até 11 de janeiro de 2014
OBJETIVO: prover suporte financeiro para treinamentos e estudos em conservação ambiental.
PÚBLICO ALVO: estudantes e profissionais em conservação da África, Ásia/Pacífico, Leste
Europeu, Oriente Médio, América Latina, Caribe e região do Mediterrâneo.
VALORES: até 10.000 francos suíços.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/lep/lep_acoes_resultados/cpc/bol
sa_prince_bernhard/

NOVO !!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013

CAPES/ UNIVERSIDADE NACIONAL DA COLÔMBIA CÁTEDRA BRASIL – PROFESSOR
VISITANTE SÊNIOR NA COLÔMBIA EDITAL Nº 080/2013
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 14 de janeiro de 2014
OBJETIVO: contribuir para a mobilidade de professores e pesquisadores entre as diversas sedes
da Universidade Nacional da Colômbia e das Universidades brasileiras, por meio da concessão de
bolsa a pesquisador e professor sênior 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
pós-graduação reconhecido pela CAPES; dedicar-se em regime integral às atividades acadêmicas,
incluindo a docência, orientação ou co-orientação de dissertações ou teses e/ou a participação em
projetos de pesquisa; possuir atuação acadêmica qualificada e reconhecida competência
profissional com produção intelectual consistente; ter fluência em espanhol; não receber bolsa ou
benefício financeiro de outras agências ou entidades brasileiras para o mesmo objetivo; residir no
Brasil no momento da candidatura e durante todo o processo de seleção.
VALORES: estipêndio mensal: US$ 5.000,00 (cinco mil dólares americanos); auxílio deslocamento,
no valor de: US$ 736,00 (setecentos e trinta e seis dólares americanos) ou passagem aérea de ida
e volta em classe econômica promocional; auxílio Instalação no valor de US$ 5.000,00 pago em
parcela única; seguro Saúde no valor de US$ 90,00 por mês de permanência no exterior, pago em
parcela única; entre outros.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital-080-CatedraBrasil-PVS-Colombia28112013.pdf

NOVO !!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013

PRÊMIO MANDACARU II – PROJETOS E PRÁTICAS INOVADORAS EM
ACESSO À ÁGUA E CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO
•
•
•

•

•

INSCRIÇÕES: até 15 de janeiro de 2014
OBJETIVO: busca identificar e apoiar projetos e práticas que tenham como base as tecnologias
sociais de acesso à água e outras de convivência com o semiárido.
PÚBLICO ALVO: poderão concorrer ao Prêmio Mandacaru II, projetos e práticas inovadoras de
acesso à água e convivência com o Semiárido, inscritos pelas seguintes categorias de
participantes: I- Experimentação no Campo, II– Práticas Inovadoras, III– Pesquisa Aplicada e IV–
Gestão Inovadora.
VALORES: Categoria I: Experimentação no Campo – direcionada a associações e entidades de
agricultores e agricultoras familiares. Prêmios: quatro primeiros colocados (R$60 mil cada);
Categoria II: Práticas Inovadoras - direcionada a organizações não governamentais. Prêmios:
quatro primeiros colocados (R$100 mil cada); Categoria III: Pesquisa Aplicada - direcionada a
instituições de pesquisa. Prêmios: dois primeiros colocados (R$150 mil cada); Categoria IV:
Gestão Inovadora - direcionada a órgãos e entidades governamentais federais, estaduais e
municipais. Prêmios: dois primeiros colocados (R$30 mil cada).
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.iabs.org.br/projetos/premiomandacaru/documentos/REGULAMENTO_Mandacaru_II.pdf

NOVO !!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA CONJUNTA MMA/BNDES/FINEP DE
APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA RELACIONADA
AO TEMA SUSTENTABILIDADE - INOVA SUSTENTABILIDADE – 2013
•
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 17 de janeiro de 2014
OBJETIVO: selecionar Planos de Negócio de empresas brasileiras que contemplem projetos de
inovação dentro do escopo das linhas temáticas.
PÚBLICO ALVO: empresas brasileiras que tenham interesse em empreender atividades de
inovação relacionadas às tecnologias descritas nas linhas temáticas abaixo, bem como em
produzir e comercializar os produtos e serviços resultantes dessa atividade. As Empresas poderão
apresentar seus Planos de Negócio individualmente ou em parceria eventualmente concretizada
com outras empresas e com Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica – ICTs.
LINHAS TEMATICAS: Produção Sustentável; Recuperação de Biomas Brasileiros e Fomento às
Atividades Produtivas Sustentáveis de Base Florestal; Saneamento Ambiental; Monitoramento de
Desastres Ambientais.
VALORES: valor total de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) para as operações
contratadas no período de 2014 a 2016.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://download.finep.gov.br/chamadas/outrasFontes/editais/INOVASustentabilidade_05dez2013_BNDESe
FINEP.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
“SABERES QUE TRANSFORMAM”:
Concurso de Artigos para o Fortalecimento da Sociedade Civil
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 20 de janeiro de 2014
OBJETIVO: produzir e lançar um livro digital, de forma colaborativa e gratuita, visando fortalecer os
processos de sustentabilidade, as práticas de gestão social e a cultura de cooperação da
sociedade civil.
PÚBLICO ALVO: Poderá participar deste Concurso qualquer pessoa maior de idade, que resida
preferencialmente no Município de Fortaleza e Região Metropolitana, e demonstre identificação
com a causa deste Concurso.
TEMA: Gestão / Organização / Fortalecimento Institucional; Mobilização de Recursos /
Sustentabilidade; Projetos Sociais / Profissionalização / Militância; Metodologias / Estratégias /
Intercâmbios; Planejamento / Monitoramento / Avaliação / Indicadores; Pesquisas / Sistematização
/ Extensão dos Saberes; Voluntariado / Capacitação / Competências; Comunicação / Marketing /
Mídias / Transparência; Finanças / Contabilidade / Prestação de Contas; Lideranças /
Empreendedorismo / Protagonismo; Parcerias / Redes / Articulações Intersetorias; Comunidades /
Tecnologias Sociais / Políticas Públicas; Responsabilidade Socioambiental / Negócios Sociais;
Desenvolvimento Local / Governança / Controle Social.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.institutosinergiasocial.org.br/pdf/Regulamento_Saberes_que_Transformam.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
NOVO !!!
Edital de licitação para concessão florestal na
Flona do Crepori (PA)
•
•

•

•

INSCRIÇÕES: até 28 de janeiro de 2014
OBJETIVO: a presente licitação tem por objeto delegar o direito de praticar o manejo florestal
sustentável para a exploração dos produtos florestais indicados neste edital em Unidades de
Manejo Florestal (UMFs) localizadas na Floresta Nacional (Flona) do Crepori, no estado do Pará.
PÚBLICO ALVO: pessoas jurídicas, incluindo empresas e associações de comunidades locais,
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips) e cooperativas constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sede e administração no País, cadastradas ou não no Sicaf, e que
atendam às condições estabelecidas neste edital e em seus anexos.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.florestal.gov.br/concessoes-florestais/proximasconcessoes/destaques2_proximasconcessoes/edital-de-licitacao-para-concessao-florestal-naflona-do-crepori-pa

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
PROGRAMA BOLSAS PARA PESQUISA CAPES/HUMBOLDT
EDITAL Nº. 041/2012
•

•

•
•
•
•

INSCRIÇÕES: Início da pesquisa ou
Inscrição
de curso de idioma
3 de Setembro à 31 de janeiro
Julho/agosto – maio
(ano subseqüente)
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.pdf

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

•
•

•

•

•

•

DOUTORADO PLENO NA FACULDADE DE ENGENHARIA E
CIÊNCIA FÍSICA – EPS DA UNIVERSIDADE DE MANCHESTER

INSCRIÇÕES: até 31 de janeiro de 2014
OBJETIVO: conceder bolsas de Doutorado Pleno – GDE na Faculdade de Engenharia e Ciências
Físicas – EPS da Universidade de Manchester – Reino Unido, por meio de submissão de
propostas por fluxo contínuo.
PÚBLICO ALVO: ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; ter proficiência no
idioma requerido para o curso; não ser aposentado; e não acumular a presente bolsa com outras
bolsas concedidas com recursos do Tesouro Nacional.
AREAS DE PESQUISA: Astronomia; Ciência da Computação; Ciências Ambientais; Ciências
Atmosféricas; Ciências da Terra; Engenharia Aeroespacial; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica;
Engenharia Eletrônica; Engenharia Mecânica; Engenharia Química; Entre outras.
VALORES: Mensalidade Euro (€) 1300; adicional de localidade Euro (€) 400; acréscimo por
dependente Euro (€) 200; seguro saúde: sem dependente Euro (€) 1080, um dependente Euro (€)
1440, dois dependentes Euro (€) 1800; auxilio instalação: sem dependente Euro (€) 1300, um
dependente Euro (€) 1500, dois dependentes Euro (€) 1700.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/documents/214072/7b5668d4b1a8-4b42-9c02-e6b44e57e838

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

•
•

•

•

•
•

MESTRADO PROFISSIONAL NOS EUA
CHAMADA PÚBLICA PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
FULBRIGHT-IIE N º 1/2013

INSCRIÇÕES: até 31 de janeiro de 2014
OBJETIVO: propiciar a formação de recursos humanos altamente qualificados nas melhores
universidades e instituições de pesquisa estrangeiras, com vistas a promover a internacionalização
da ciência e da tecnologia nacionais, estimulando estudos, pesquisas e a formação profissional
voltada para a inovação.
PÚBLICO ALVO: ter concluído a graduação, após 1998 ou com previsão de conclusão antes de
agosto de 2014, em curso de nível superior reconhecido pelo MEC, em áreas de formação afins
com as áreas do Programa CSF; ter nacionalidade brasileira; apresentar um dos testes de
proficiência de língua inglesa válido, realizado após 01 de fevereiro de 2012, com pontuação
mínima conforme Tabela 1; e conforme exigência das instituições americanas, o candidato deverá
apresentar o teste Graduate Record Examination (GRE).
AREAS TEMATICAS: 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; Entre outras.
VALORES: Bolsa de manutenção US$ 1.150,00 / mês; auxilio instalação no valor igual a uma
mensalidade da bolsa; auxilio seguro-saúde; auxilio deslocamento.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Chamada-CSFMP-EUA-2122013.pdf

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

•

•
•

•

PRÊMIO PETROBRAS DE ESPORTE EDUCACIONAL

INSCRIÇÕES: até 04 de fevereiro de 2014
OBJETIVO: mapear experiências no território nacional, certificar experiências no território nacional,
premiar experiências presentes no território nacional, disseminar experiências de esporte
educacional em todo território nacional, possibilitando que os preceitos do esporte educacional
sejam difundidos e contribuam para o desenvolvimento humano (integral).
PÚBLICO ALVO: integrantes de organizações do terceiro setor; alunos e professores de
universidades públicas e particulares; professores de escolas públicas, que atuam no segmento de
esporte educacional.
CATEGORIAS: Terceiro Setor; Universidades; Escolas Públicas.
VALORES: 1° lugar: R$ 15.000,00 em dinheiro; 2° lugar: R$ 10.000,00 em dinheiro; 3° lugar: R$
5.000,00 em dinheiro. Premiação institucional: as nove organizações que foram indicadas pelos
vencedores no ato da inscrição receberão o treinamento da tecnologia social e até R$ 50.000,00
em equipamentos, materiais esportivos e/ou laboratório de esporte, mediante a assinatura de
Termo de Parceria com o CIEDS e a apresentação de plano de utilização dos recursos. Premiação
especial: a tecnologia social com melhor avaliação de todas as categorias poderá ser premiada
com um projeto apoiado pela PETROBRAS para o desenvolvimento da experiência, mediante
apresentação de proposta técnica, no valor limite de R$ 500.000,00 no modelo aprovado pela
Petrobras.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://premioesporte.petrobras.com.br/regulamento_ppee.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
NOVO !!!
CHAMADA PÚBLICA MCTI/SECIS/FINEP/FNDCT – Cooperação ICT-Empresa –
TECNOLOGIA ASSISTIVA – 01/2013
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 12 de fevereiro de 2014
OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos cooperativos entre Instituições
de Pesquisa Científicas e Tecnológicas (ICTs) e empresas brasileiras, visando o desenvolvimento
de tecnologias voltadas para pessoas com deficiência, idosas e com mobilidade reduzida.
TEMAS: Tema A: Desenvolvimento tecnológico de produtos assistivos; Tema B: Desenvolvimento
tecnológico de produtos assistivos com a mesma função daqueles citados no Tema A, porém que
se constituam, obrigatoriamente, em uma solução inovadora e diferenciada e Tema C: Pesquisa
e/ou desenvolvimento tecnológico de produtos inovadores, incluindo métodos e técnicas,
destinados a promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com
deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência,
qualidade de vida e inclusão social.
VALORES: valor total solicitado à FINEP/FNDCT em cada proposta deverá, obrigatoriamente,
enquadrar-se entre o mínimo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o máximo de R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais).
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://download.finep.gov.br/chamadas/tecnologia_assistiva/editais/EditalChamadaPublicaAssistiva2013IC
T-Empresa_vf.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
Programa de Bolsa de Estudos para Estágio Pós-Doutoral no Exterior
Edital nº075/2010/DRI/CGBE
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: :

Início do estágio
Prazo
Setembro a Dezembro
03/janeiro a 01/março
OBJETIVO: contribuir com a inserção internacional desses pesquisadores, o estabelecimento de
intercâmbio científico e abertura de novas linhas de pesquisa, de relevância para o
desenvolvimento da área no país.
PÚBLICO ALVO: apresentar candidatura individual; ter nacionalidade brasileira ou, quando
estrangeiro, ter visto permanente; ter diploma de doutorado, reconhecido na forma da legislação
brasileira; demonstrar atuação em atividade de docência ou pesquisa, no Brasil, compatíveis com o
tempo de atuação como doutor.
VALORES: mensalidade; seguro saúde; auxílio-deslocamento; auxílio instalação.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital075_EstagioPosDoutoral2011.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
Programa de Bolsa de Estudos para Estágio Sênior no Exterior
Edital nº 074/2010/DRI/CGBE
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES:

Início do estágio
Prazo
Setembro a Dezembro
03/janeiro a 01/março
OBJETIVO: visa o intercâmbio científico e ao estabelecimento de parcerias com congêneres
internacionais, direcionado à execução de projeto de pesquisa, sempre inserido no contexto
institucional de atuação do candidato.
PÚBLICO ALVO: apresentar candidatura individual; possuir nacionalidade brasileira ou visto
permanente de residência no País, no caso de estrangeiro; possuir diploma de doutorado,
reconhecido na forma da legislação brasileira; possuir vínculo empregatício com instituição de
ensino superior ou de pesquisa brasileira; enquadrar-se, preferencialmente, na categoria
pesquisador 1 do CNPq ou demonstrar produção científica equivalente, possuindo, no mínimo, 8
anos de doutorado, contados até o último dia para a inscrição prevista neste edital; apresentar
produtividade científica e de orientações na pós-graduação compatíveis com o tempo de atuação
como doutor.
VALORES: mensalidade; seguro-saúde; auxílio-deslocamento; auxílio instalação.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital074_EstagioSenior_2011.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
NOVO !!!
PRÊMIO IBEROAMERICANO DE QUALIDADE
•
•
•
•

•

INSCRIÇÕES: até 03 de março de 2014
OBJETIVO: contribuir para elevar o nível de competitividade das organizações ibero-americanas,
além de destacar e reconhecer a qualidade das organizações ganhadoras.
PÚBLICO ALVO: organizações ibero-americanas, do setor público ou privado, interessadas em
promover excelência na gestão dos seus processos e alcançar reconhecimento internacional.
PREMIAÇÃO: reconhecimento pela Excelência em Gestão e integrada ao grupo seleto de
organizações Classe Mundial, Divulgação as práticas de gestão bem-sucedidas, com vistas ao
benchmarking, Fornecer para as organizações, um referencial (modelo) para um contínuo
aperfeiçoamento; entre outros.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://fnq.org.br/avalie-se/pnq

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
Prêmio CNI de Jornalismo 2014
•
•
•
•
•

•

INSCRIÇÕES: 1º de setembro de 2013 a 30 de maio de 2014
OBJETIVO: visa reconhecer o papel da imprensa e seu compromisso com a agenda do
desenvolvimento do país.
PÚBLICO ALVO: voltado exclusivamente a veículos de empresas jornalísticas.
CATEGORIAS: Impresso jornal; Impresso revista; Telejornalismo; Radiojornalismo; Internet (sites e
blogs).
PREMIAÇÃO: por categorias: impresso jornal– R$ 25.000,00 ao vencedor; impresso revista – R$
25.000,00 ao vencedor; telejornalismo – R$ 25.000,00 ao vencedor; rádiojornalismo – R$
25.000,00 ao vencedor; internet (sites e blogs) – R$ 25.000,00 ao vencedor. Destaques Regionais:
Norte – r$ 15.000,00 ao vencedor; sul – R$ 15.000,00 ao vencedor; Centro-Oeste – R$ 15.000,00
ao vencedor; Nordeste – R$ 15.000,00 ao vencedor; Sudeste – R$ 15.000,00 ao vencedor.
Prêmios Especiais: Educação – conferido ao melhor trabalho sobre educação profissional voltada
à indústria – R$ 30.000,00; Inovação – conferido ao melhor trabalho que aborde a inovação como
pressuposto fundamental para a competitividade industrial – R$ 30.000,00. Grande Prêmio José
Alencar De Jornalismo: conferido ao melhor entre todos os trabalhos jornalísticos inscritos – R$
50.000,00. Além da premiação em dinheiro, cada trabalho vencedor nas duas categorias especiais
– Educação e Inovação e na categoria Grande Prêmio José Alencar de Jornalismo, receberá uma
bolsa de estudo no curso Gestão Estratégica para Dirigentes Empresariais, ministrado pela
Insead, em Fontainebleau, na França, com custeio de passagens aéreas e hospedagem para o
período.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2012/04/16/259/20130815101301498083
e.pdf

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Setembro de 2013
PROGRAMA UNIESPAÇO

•
•

•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 01 de setembro de 2014
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
Dezembro de 2013
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
Dezembro de 2013
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
Dezembro de 2013
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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
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
Dezembro de 2013
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
Dezembro de 2013
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
Dezembro de 2013
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
Dezembro de 2013
BOLSAS DE PESQUISADOR VISITANTE
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 08/2009
•

•

•

•
•

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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO CIENTÍFICO DE CURTA DURAÇÃO - DAAD
•
•

•
•
•

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

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

•

•

•

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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
Doutorado Pleno no Exterior para Empresas Francesas
CIFRE/ANRT/CNPq
•
•
•

•

•
•

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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Dezembro de 2013
NOVO !!!
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 nãogovernamentais
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

