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PRÊMIO CAPES DE TESE - EDIÇÃO 2013 

Edital nº 029/2013 
• INSCRIÇÕES: até 05 de julho. 
•  OBJETIVO: Selecionar a melhor tese de doutorado em cada uma das quarenta e oito áreas 

do conhecimento reconhecidas pela CAPES nos cursos de pós-graduação adimplentes e 
reconhecidos no Sistema Nacional de Pós-Graduação. 

• PÚBLICO ALVO: Docentes e estudantes de pós-graduação no nível de doutorado e de pós-
doutorado vinculados a um IES. 

• CATEGORIAS: Prêmio Capes de Tese; Grande Prêmio Capes de Tese. 
• AREAS DE CONHECIMENTO: Grande Prêmio das áreas de Ciências Biológicas, 

Ciências da Saúde e Ciências Agrárias; Grande Prêmio das áreas de Engenharias e 
Ciências Exatas e da Terra; Grande Prêmio das áreas de Ciências Humanas, 
Linguística, Letras e Artes, Ciências Sociais Aplicadas e Ensino de Ciências. 

• PREMIAÇÃO: Certificados e medalhas; Auxílios equivalentes a uma participação em 
congresso nacional ou internacional para o orientador; Bolsa para realização de 
estágio pós-doutoral no Brasil e/ou no exterior para o autor; Prêmios adicionais em 
dinheiro, em parceria com a Fundação Conrado Wessel, Fundação Carlos Chagas e 
Instituto Paulo Gontijo. 

• MAIORES 
INFORMAÇÕES:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_029_2013
_PremioCapes.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_029_2013_PremioCapes.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_029_2013_PremioCapes.pdf
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PRÓ-EQUIPAMENTOS 

EDITAL Nº 27/ 2013 
 
• INSCRIÇÕES: até 11 de julho. 
•  OBJETIVO: Apoiar propostas que visem atender a necessidade de equipamentos 

destinados à melhoria da estrutura de pesquisa científica e tecnológica dos Programas de 
Pós-Graduação, em todas as áreas do conhecimento, nas Instituições Públicas de Ensino 
Superior. 

• PÚBLICO ALVO: Instituições Públicas de Ensino Superior que possuem Programas de Pós-
Graduação recomendados pela CAPES. 

• VALORES: Valor global de até R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), 
respeitada a disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES. 

• MAIORES 
INFORMAÇÕES:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_027_2013
_ProEquipamentos.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_027_2013_ProEquipamentos.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_027_2013_ProEquipamentos.pdf
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http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_027_2013_ProEquipamentos.pdf
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http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_027_2013_ProEquipamentos.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_027_2013_ProEquipamentos.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_027_2013_ProEquipamentos.pdf
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Edital Nº 028/2013  

Programa Professor Visitante Nacional Sênior 
 

• INSCRIÇÕES: até 12 de julho 
•  OBJETIVO: Apoiar a execução de estudos e pesquisas pelo Professor Visitante Nacional 

Sênior que, em conjunto com planos institucionais, contribuam para a criação ou 
fortalecimento de programas de pós-graduação stricto sensu, além de propiciar a produção 
de conhecimento científico; Incentivar a criação ou consolidação de linhas de pesquisa e de 
áreas de concentração no âmbito dos programas de pós-graduação   e contribuir para a 
execução de planos institucionais de qualificação de docentes do ensino superior por meio 
da permanência temporária de professores e pesquisadores de consagrado mérito científico 
e reconhecida experiência acadêmica nas IFES.  

• PÚBLICO ALVO: Ser portador de título de Doutor, ou equivalente, há, no mínimo, 10 (dez) 
anos. Ter sido docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área e ter  

• produção científica relevante, notadamente nos últimos 10 (dez) anos. Estar aposentado ou 
oficialmente licenciado A instituição proponente deve ser pública.  

• VALORES: Valor de R$ 8.905,42 (oito mil, novecentos e cinco reais e quarenta e dois 
centavos) mensais.  

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_028_2013_PVNS.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_028_2013_PVNS.pdf
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Prêmio Nacional de Empreendedorismo  

Inovador  
• INSCRIÇÕES: até 17 de julho. 
• OBJETIVO: Mostrar à sociedade o potencial de contribuição do movimento para o 

desenvolvimento sustentável do Brasil. 
• PÚBLICO ALVO: Incubadoras de empresas, parques tecnológicos, empresas 

graduadas e incubadas e projetos desenvolvidos pelos associados. 
• CATEGORIAS: Incubadora de empresas orientadas para a geração e uso intenso 

de tecnologias (PIT); Incubadora de empresas orientadas para o desenvolvimento 
local e setorial (DLS); Parques tecnológicos (PTH); Projeto de promoção da cultura 
do empreendedorismo inovador (CEI); Empresa Incubada (EI); Empresa Graduada 
(EG) 

• PRÊMIOS: Categorias PIT e DLS: Troféu “Adelino Medeiros” e certificado, Uma 
passagem aérea nacional ou internacional e R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 
dinheiro. Categoria PTH: Troféu “Telmo Silva de Araújo” e certificado, Uma 
passagem aérea nacional ou internacional e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 
dinheiro. Categoria CEI: Troféu e certificado, Uma passagem aérea nacional e R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro. Categorias EI e EG para o 1º lugar: Troféu e 
certificado, Uma passagem aérea nacional ou internacional e R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) em dinheiro. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.fotos.dialetto.com.br/Regulamento%20Premio%20Nacional_2013.pdf 

http://www.fotos.dialetto.com.br/Regulamento Premio Nacional_2013.pdf
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CHAMADA CNPq N º 17/2013 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - ACORDOS BILATERAIS  
• INSCRIÇÕES: até 17 de julho. 
• OBJETIVO: Apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem 

contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do 
País, no âmbito dos convênios bilaterais de cooperação científica e tecnológica 
internacional. 

• PÚBLICO ALVO: Possuir o título de doutor e ter seu currículo cadastrado na 
Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para submissão da proposta; ser 
obrigatoriamente o coordenador do projeto; ter vínculo formal com a instituição de 
execução do projeto; não coordenar mais de uma proposta submetida a esta 
Chamada. 

• VALORES: As propostas aprovadas serão financiadas com recursos no valor global 
estimado de R$6.000.000,00 (Seis milhões de reais), tendo como valor máximo de 
até R$ 100.000,00 (Cem mil reais), para gastos com custeio. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=a
bertas 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
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 Julho de  2013 
BOLSA CAPES-FULBRIGHT MASTER OF FINE ARTS (MFA) NOS EUA 

MESTRADO EM PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA 
FORMAÇÃO DE ROTEIRISTAS: 2013-2014 

EDITAL Nº. 032/2013 
• INSCRIÇÕES: até 18 de julho. 
• OBJETIVO: Fomento na área de produção cinematográfica e o estreitamento das 

relações bilaterais entre os dois países. 
• PÚBLICO ALVO: Ter concluído curso superior, reconhecido na forma da legislação 

brasileira, até a data de encerramento das inscrições; Ter experiência na área de 
elaboração de roteiro; Possuir nacionalidade brasileira, não cumulada com 
nacionalidade norte americana, 

• VALORES: Custeados pela CAPES: Mensalidade no valor de US$ 1.150,00 - com 
valor adicional de US$ 400,00 (quatrocentos dólares) no caso de cidade de alto 
custo; Seguro saúde complementar, no valor de US$ 90,00; Auxílio deslocamento 
US$ 3208,00 ; Pagamento da anuidade e taxas acadêmicas da universidade norte-
americana. Custeados pela Comissão Fulbright: Mensalidade complementar fixa de 
US$ 700,00; Seguro saúde;  

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_032-2013_MFA-
MestradoProducaoCinematografica.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_032-2013_MFA-MestradoProducaoCinematografica.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_032-2013_MFA-MestradoProducaoCinematografica.pdf
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CHAMADA Nº 13/2012 

COOPERAÇÃO MCTI-CNPQ/DST (ÍNDIA) 
 

• INSCRIÇÕES: até 19 de julho 
• OBJETIVO: Apoiar projetos conjuntos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(P&D&I), no âmbito da Cooperação MCTI-CNPq/DST. 
• PÚBLICO ALVO: instituição de ensino superior, pública ou privada sem fins 

lucrativos; instituto e centro de pesquisa e desenvolvimento, público ou privado 
sem fins lucrativos ou empresa pública, que execute atividades de pesquisa em 
Ciência, Tecnologia ou Inovação.  

• TEMAS: Tecnologias da Informação e Computação; Geociências, incluindo 
Oceanografia e Mudanças Climáticas; Engenharia, Ciência dos Materiais e 
Nanotecnologia; Ciências da saúde e biomédicas; Matemática; Energias 
renováveis, eficiência energética, e tecnologias de baixo carbono. 

• VALORES: Valor global estimado de até R$ 6.700.000,00 (seis milhões e 
setecentos mil reais), sendo que cada uma das propostas poderá ser financiada 
até o valor máximo de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para gastos com 
custeio e bolsas. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro
=abertas 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
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CHAMADA MCTI/CNPQ/MS- SCTIE- DECIT Nº 06/2013 - APOIO A PESQUISAS 
ESTRATÉGICAS PARA O SISTEMA DE SAÚDE PELA REDE BRASILEIRA DE 

AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (REBRATS) 
 

• INSCRIÇÕES: até 22 de julho 
• OBJETIVO: Apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do 
País, que contribuam para o fortalecimento da capacidade nacional de pesquisa de 
avaliação de tecnologias em saúde. 

• PÚBLICO ALVO: Possuir o título de doutor e ter seu currículo cadastrado na 
Plataforma Lattes e ser obrigatoriamente o coordenador do projeto; ter vínculo formal 
com a instituição de execução do projeto; A equipe técnica poderá ser constituída por 
pesquisadores, alunos e técnicos e ter seus currículos cadastrados na Plataforma 
Lattes. 

• LINHAS TEMÁTICAS: Atenção primária; envelhecimento e condições crônicas; 
monitoramento de tecnologias em saúde. 

• VALORES: valor global estimado de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sendo 
R$ 2.500.000,00 em custeio, R$ 500.000,00 em capital e outros R$ 2.000.000,00 em 
bolsas. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abe
rtas 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
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CHAMADA CNPQ N º 12/2013 

COOPERAÇÃO MCTI-CNPQ/DBT (ÍNDIA) 
 

• INSCRIÇÕES: até 22 de julho 
• OBJETIVO: Apoiar projetos conjuntos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(P&D&I), no âmbito da Cooperação MCTI-CNPq/DBT. 
• PÚBLICO ALVO: Instituição de ensino superior, pública ou privada sem fins 

lucrativos; instituto e centro de pesquisa e desenvolvimento, público ou privado sem 
fins lucrativos ou empresa pública, que execute atividades de pesquisa em Ciência, 
Tecnologia ou Inovação.  

• TEMAS: Biotecnologia e saúde, especialmente produtos biotecnológicos; e 
Agricultura, incluindo bioenergia. 

• VALORES: Valor global estimado de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil 
reais), sendo que cada uma das propostas poderá ser financiada até o valor máximo 
de R$ 400.000,00(quatrocentos mil reais). 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=ab
ertas 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
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Chamada MCTI/CNPq/MS - SCTIE - Decit Nº 08/2013  

 Pesquisa em educação permanente para o SUS e dimensionamento da força de trabalho em 
saúde. 

• INSCRIÇÕES: até 22 de julho 
• OBJETIVO: Apoio a projetos de pesquisa científica, tecnológica e inovação que contribuam 

para o fortalecimento da capacidade nacional de pesquisa em educação permanente para o 
Sistema Único de Saúde – SUS, assim como apoio à aquisição de novas tecnologias para 
dimensionamento da força de trabalho em saúde no âmbito do SUS. 

• PÚBLICO ALVO: Possuir o título de doutor e ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes 
atualizado, ser obrigatoriamente o coordenador do projeto, ter vínculo formal com a instituição 
de execução do projeto. 

• LINHAS TEMATICAS: Avaliação do impacto do Programa Nacional Telessaúde Brasil e da 
satisfação de usuário, trabalhadores e gestores quanto ao impacto no processo de trabalho das 
unidades com ponto Telessaúde e seus resultados nos indicadores, produção e resolutividade;  
Avaliação do impacto do Programa Pró-Residência para a formação de especialistas em saúde 
para o SUS; Avaliação do impacto do Programa PRO e PET-Saúde para a graduação e 
integração ensino-serviço-comunidade; Pesquisas sobre modelos de dimensionamento; Entre 
outras. 

• VALORES: Valor global estimado de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), sendo 
R$1.920.000,00 em custeio, R$ 600.000,00 em capital e R$ 480.000,00 em bolsas. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&start
Page=0&buscaChamada=&ano= 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&startPage=0&buscaChamada=&ano=
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&startPage=0&buscaChamada=&ano=
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&startPage=0&buscaChamada=&ano=
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Chamada MCTI/CNPq/MS - SCTIE - Decit Nº 07/2013  

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PICS) no Sistema Único de Saúde. 
 
• INSCRIÇÕES: até 22 de julho 
• OBJETIVO: Apoio financeiro ao desenvolvimento de projetos de pesquisa sobre Práticas 

Integrativas e Complementares (PICs) no Sistema Único de Saúde (SUS), considerando: 
Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura; Homeopatia e Plantas Medicinais e Fitoterapia; 
Termalismo Social e Medicina Antroposófica, em conformidade com a Política Nacional 
de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS. 

• PÚBLICO ALVO: Possuir o título de doutor e ter seu currículo cadastrado na Plataforma 
Lattes, atualizado até a data limite para submissão da proposta; Ser obrigatoriamente o 
coordenador do projeto; Ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto. 

• LINHAS APOIO: Análise de custo-efetividade de ações de PICs no SUS; Pesquisa 
clínico-epidemiológica em relação ao uso da PICs no cuidado a pessoas com doenças 
crônicas não transmissíveis; Avaliação de serviços de PICs no SUS. 

• VALORES: Valor global estimado de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo R$ 
1.120.000,00 (um milhão e cento e vinte mil reais) em custeio, R$ 600.000,00 (seiscentos 
mil reais) em capital e R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) em bolsas. 

• MAIORES INFORMAÇÕES:http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 
Programa de Apoio ao Ensino e à  

Pesquisa Científica e Tecnológica em Defesa Nacional – Pró-Defesa 
EDITAL N° 31/ 2013 

• INSCRIÇÕES: até 22 de julho 
• OBJETIVO: Estimular no País a realização de projetos conjuntos de pesquisa utilizando-se de 

recursos humanos e de infraestrutura disponíveis em diferentes IES e/ou demais instituições 
enquadráveis nos termos deste Edital 

• PÚBLICO ALVO: Pesquisadores/docentes e estudantes vinculados a instituições públicas e  
privadas brasileiras que possuam, em seus programas de Pós-Graduação stricto sensu 
reconhecidos pelo MEC, área(s) de concentração ou linha(s) de pesquisa em Defesa Nacional. 
Poderão também concorrer as instituições que apresentem projeto viável de implantação dessas 
linhas de pesquisa; 
• AREAS TEMATICAS: Políticas públicas de interesse da Defesa; Orçamento e gestão de 

recursos de Defesa; Cenários internacional e regional de Segurança e Defesa; Inteligência, 
logística e mobilização voltadas para a Defesa; Sociologia e história das Forças Armadas; 
Estudos estratégicos em Defesa Nacional; Educação nacional e ensino militar; Indústria de 
defesa; e Dimensionamento de Forças Armadas. 

• VALORES: Valor do financiamento: até R$ 60.000,00 por ano em recurso de custeio, 
totalizando o máximo de R$ 240.000,00 por projeto. 

• MAIORES 
INFORMAÇÕES:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_031_2013_ProDefe
sa.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_031_2013_ProDefesa.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_031_2013_ProDefesa.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 
Chamada MCTI/CNPq/MS- SCTIE- Decit Nº 15/2013 – Pesquisa Clínica 

 
• INSCRIÇÕES: até 22 de julho 
• OBJETIVO: Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa que visem a 

contribuir significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País 
com a realização de ensaios clínicos em fases I, II, III e IV de âmbito nacional, com produtos 
estratégicos para o Sistema Único de Saúde – SUS. 

• PÚBLICO ALVO: Possuir o título de doutor e ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, 
atualizado até a data limite para submissão da proposta; Ser obrigatoriamente o coordenador do 
projeto; Ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto. 

• TEMAS: Ensaios clínicos de fases I e II de medicamentos fitoterápicos, sintéticos e biológicos, 
equipamentos e dispositivos médicos de desenvolvimento nacional, estratégicos para o SUS; 
Estudos de fase III com medicamentos biológicos de desenvolvimento nacional, estratégicos para 
o SUS, para o tratamento de doenças cardiovasculares, oncológicas e reumatológicas; Estudos 
de fase IV para avaliação de efetividade e segurança de produtos utilizados para o tratamento de 
câncer, diabetes, hepatite C, doenças reumatológicas e reabilitação motora e funcional e; 
Ensaios clínicos fases I e II em terapia celular e terapia gênica. 

• VALORES: Valor global estimado de R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), sendo R$ 
9.400.000,00 em Custeio, R$94.500.000,00 em Capital e outros R$ 4.100.000,00 em bolsas. 

• MAIORES INFORMAÇÕES:http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=3241&fil
tro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=466-1-1888 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=3241&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=466-1-1888
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=3241&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=466-1-1888
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=3241&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=466-1-1888
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=3241&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=466-1-1888
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=3241&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=466-1-1888
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=3241&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=466-1-1888
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=3241&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=466-1-1888
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=3241&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=466-1-1888
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=3241&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=466-1-1888
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=3241&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=466-1-1888
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=3241&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=466-1-1888
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=3241&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=466-1-1888
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=3241&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=466-1-1888
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=3241&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=466-1-1888


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

 Julho de  2013 
EDITAL nº. 035/2013 

CAPES/ITA 
Programa Professor Visitante Sênior 

 
• INSCRIÇÕES: 1º Chamada até 30 de julho. 
• OBJETIVO: Propiciar a professores pesquisadores de consagrado mérito científico e 

reconhecida experiência acadêmica a realização de estudos ou pesquisas de alto nível, 
além da participação no desenvolvimento de planos, programas e projetos que contribuam 
para o aprimoramento e consolidação do desempenho científico-acadêmico do ITA para os 
setores aeronáutico, espacial, defesa e outros de cunho estratégico. 

• PÚBLICO ALVO: Ser portador de título de Doutor, ou equivalente, há, no mínimo, 10 (dez) 
anos; Estar aposentado – exceto por invalidez – ou oficialmente licenciado a partir do 
momento da implantação e durante o período da bolsa, e possuir curriculum vitae 
atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; Ter sido docente ou pesquisador de reconhecida 
competência em sua área de interesse e ter produção científica relevante, notadamente 
nos últimos 10 (dez) anos;  

• VALORES: Bolsa no valor de R$ 8.905,42 mensais; passagem aérea, de ida e volta. 
• TEMATICAS: Grupo 1: Aerodinâmica, propulsão, estruturas, mecânica do voo, novos 

conceitos de aeronaves, projeto aeronáutico, propulsão espacial e hipersônica; Grupo 2: 
Energia, manufatura, projeto mecânico, produção, materiais, processos de fabricação, 
mecatrônica, motores e turbinas; Grupo 3: Controle, dispositivos e sistema eletrônicos, 
eletrônica aplicada, microondas, optoeletrônica, telecomunicações, robótica, sistemas 
autônomos, integração de sistemas e sistemas embarcados; Entre outras. 

• MAIORES INFORMAÇÕES:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_035-
2013_PVS-CAPES-ITA.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_035-2013_PVS-CAPES-ITA.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_035-2013_PVS-CAPES-ITA.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_035-2013_PVS-CAPES-ITA.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_035-2013_PVS-CAPES-ITA.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_035-2013_PVS-CAPES-ITA.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_035-2013_PVS-CAPES-ITA.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_035-2013_PVS-CAPES-ITA.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_035-2013_PVS-CAPES-ITA.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

 Julho de  2013 
PRÊMIO SEBRAE MULHER DE NEGÓCIOS 

 
• INSCRIÇÕES: até 31 de julho. 
• OBJETIVO: Selecionar e reconhecer as estórias de vida de mulheres de negócios, que 

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

• PÚBLICO ALVO: O prêmio é dirigido a mulheres empreendedoras, com mais de 18 anos, 
que poderão concorrer em 3 (três) categorias: pequenos negócios; produtora rural; 
Microempreendedora individual, o faturamento anual não poderá ultrapassar R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 

• PREMIAÇÃO: ETAPA ESTADUAL: Uma placa/ troféu de reconhecimento; Certificado de 
premiação; Direito ao uso do selo de vencedora, explicitando o ciclo; Um curso da Matriz 
de Soluções Educacionais e/ou 16 (dezesseis) horas técnicas de consultoria em gestão. 
ETAPA NACIONAL: Viagem para participar do evento da etapa nacional em Brasília; 
Três relatos, sem considerar a região, um de cada categoria (Pequenos Negócios, 
Produtora Rural e Micro Empreendedora Individual. ) receberão o troféu bronze; Três 
relatos, sem considerar a região, um de cada categoria (Pequenos Negócios, Produtora 
Rural e Micro Empreendedora Individual. receberão o troféu prata; Três relatos, sem 
considerar a região, um de cada categoria (Pequenos Negócios, Produtora Rural e Micro 
Empreendedora Individual.) receberão o troféu ouro. 

•  MAIORES INFORMAÇÕES: http://mulherdenegocios.fnq.org.br/site/regulamento 

http://mulherdenegocios.fnq.org.br/site/regulamento


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

 Julho de  2013 
BOLSA CAPES - FULBRIGHT 

PROFESSOR / PESQUISADOR VISITANTE NOS EUA: 2013-2014 
EDITAL Nº 033/2013 

• INSCRIÇÕES: até 31 de julho. 
• OBJETIVO: Destacar no meio universitário e de pesquisa dos EUA a atuação de 

cientistas brasileiros em diversas áreas do conhecimento, promover o mais alto 
nível de aproximação, diálogo e aprofundamento no conhecimento mútuo das 
respectivas culturas e sociedades.  

• PÚBLICO ALVO: Ter concluído seu doutorado anteriormente a 31 de dezembro de 
2004; Possuir nacionalidade brasileira, não cumulada com nacionalidade norte-
americana; Estar credenciado como docente e orientador em programa de pós-
graduação reconhecido pela CAPES; Ter proficiência em inglês compatível com o 
bom desempenho nas atividades previstas; 

• VALORES: Custeados pela CAPES: Mensalidade no valor de US$ 2.300 - com 
valor adicional de US$ 400,00 no caso de cidade de alto culto; Auxílio 
deslocamento no valor de US$ 1.604,00; Custeados pela Comissão Fulbright: 
Auxílio pesquisa mensal no valor de US$ 1.500,00; Auxílio instalação, pago em 
parcela única, no valor de US$ 1.500,00; Seguro saúde. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_033_2013_PVE-EUA.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_033_2013_PVE-EUA.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 

4º PRÊMIO CISER DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

• INSCRIÇÕES: até 31 de julho 
• OBJETIVO: Reconhecer e divulgar pesquisas e projetos inéditos que apresentem 

inovações tecnológicas em elementos de fixação e Identificar talentos mediante o 
incentivo a pesquisas acadêmicas. 

• PÚBLICO ALVO: Estudantes matriculados no ano letivo de 2013 nos cursos 
brasileiros de ensino  técnico, superior, pós-graduação, mestrado e doutorado.  

• TEMAS: Inovação em Produtos; Novas Aplicações e Processos de Produção. 
• VALORES: Categoria Ensino Superior, Pós-graduação, Mestrado e Doutorado: 1º 

lugar – R$12.000,00, troféu e certificado para o acadêmico; R$10.000,00 e 
certificado para o professor - orientador; R$ 10.000,00 para a instituição de ensino. 
Categoria Ensino Técnico: 1º lugar – R$6.000,00, troféu e certificado para o 
estudante; R$5.000,000 e certificado para o professor-orientador; R$5.000,000 para 
a instituição de ensino. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://premioinovacao.ciser.com.br/regulamento 

http://premioinovacao.ciser.com.br/regulamento


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 
CHAMADA MCTI/CNPq Nº 16/2013 

Programa de Cooperação Cientifica e Tecnológica Trilateral entre 
Índia, Brasil e África do Sul – IBAS 

 

• INSCRIÇÕES: até 31 de julho 
• OBJETIVO: Apoiar, de forma complementar, a execução de projetos conjuntos de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I), por meio do financiamento a atividades 
de cooperação internacional, no âmbito do Programa de Apoio à Cooperação Científica e 
Tecnológica Trilateral entre Índia, Brasil e África do Sul – IBAS. 

• PÚBLICO ALVO: Ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente, residente no Brasil; 
possuir o título de doutor e ter o seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado 
até a data limite para a submissão da proposta; ser, obrigatoriamente, o coordenador do 
projeto; ter vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto ou, se 
aposentado, comprovar manter atividades acadêmico-científicas 

• AREAS/TEMAS:HIV/AIDS; Malária; Tuberculose; Biotecnologia; Sistemas de 
Conhecimento Tradicional; Energia alternativa e renovável; Tecnologia da Informação e 
Comunicação. 

• VALORES: Valor global estimado de R$1.000.000.00,00 (hum milhão de reais); cada 
proposta poderá ter um valor máximo limitado a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 
PRÊMIO FINEP DE INOVAÇÃO – 16ª EDIÇÃO 

 
• INSCRIÇÕES: até 08 de agosto 
• 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.  

• PUBLICO ALVO: Empresas, instituições sem fins lucrativos e inventores inovadores. 
• CATEGORIAS: Etapa Regional- Micro/pequena empresa; Média empresa; Tecnologia 

assistiva; Inovação sustentável; entre outras. Etapa Nacional – Grande empresa; 
Inovar fundos e Demais categorias. 

• PREMIAÇÕES: Etapa regional:  Inventor inovador, Tecnologia assistiva e Inovação 
sustentável R$ 100.000,00;  Micro\pequena empresa, Instituição de ciência e tecnologia, e 
Tecnologia social R$ 200.000,00; Média empresa R$ 300.000,00; Etapa nacional: Inventor 
inovador, Tecnologia assistiva, Inovação sustentável, e Inovar fundos R$ 100.000,00; 
Micro\pequena empresa, Instituição de ciência e tecnologia e Tecnologia Social R$ 
200.000,00;  Média empresa R$ 300.000,00; Grande empresa 500.000,00. 

• MAIORES INFORMAÇÕES:http://premio.finep.gov.br/index.php/regulamento 

http://premio.finep.gov.br/index.php/regulamento
http://premio.finep.gov.br/index.php/regulamento
http://premio.finep.gov.br/index.php/regulamento


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 

Chamada CNPq/JST N º 09/2013 
Programa de Cooperação entre o CNPq e a 

Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia (JST) 
 

• INSCRIÇÕES: até 09 de agosto 
• OBJETIVO: Apoiar projetos conjuntos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I) 

em nanobiotecnologia, no âmbito do Programa de Cooperação CNPq e a Agência 
Japonesa de Ciência e Tecnologia (JST). 

• PÚBLICO ALVO: Possuir o título de doutor e ter seu currículo cadastrado na Plataforma 
Lattes, ser, obrigatoriamente, o coordenador brasileiro do projeto, e ter vínculo formal com 
a instituição brasileira de execução do projeto. 

• TEMAS: Alimentação funcional;· Conversão de biomassa, microalgas e desagregação 
microbiana;· Biorremediação, biolixiviação, reabilitação ambiental e sensores 
nanobiotecnológicos;· Biofármacos;· Biomateriais; e· Biologia sintética. 

• VALORES: Valor global estimado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo que 
cada uma das propostas poderá ser financiada até o valor máximo de R$ 
400.000,00(quatrocentos mil reais). 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas;jsessionid=BCB35EF3DC059A37C5F1B84F6868D5A8?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resu
ltadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=31
01 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=BCB35EF3DC059A37C5F1B84F6868D5A8?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3101
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=BCB35EF3DC059A37C5F1B84F6868D5A8?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3101
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=BCB35EF3DC059A37C5F1B84F6868D5A8?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3101
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=BCB35EF3DC059A37C5F1B84F6868D5A8?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3101
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=BCB35EF3DC059A37C5F1B84F6868D5A8?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3101


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 

IV Prêmio Marechal-do-Ar Casimiro Montenegro Filho - Edição 2013 
 

• INSCRIÇÕES: até 09 de agosto 
• OBJETIVO: Estimular a produção e divulgação de estudos voltados para o 

desenvolvimento científico e tecnológico estratégicos, bem como para o fortalecimento da 
Base Industrial de Defesa e dos setores aeroespacial, cibernético e nuclear. 

• PÚBLICO ALVO: candidatos com formação acadêmica de pós-graduação stricto sensu. 
• CATEGORIAS: I – tese de doutorado; 
                                II – artigo científico. 
• TEMAS: Aeroespacial; Nuclear; Cibernético; Política e Indústria de Defesa. 
• PREMIAÇÃO: Na categoria tese de doutorado: Valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

para o 1º colocado; Valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o 2º colocado; Valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) para o 3º colocado; Certificados para os três primeiros 
colocados; Publicação, eletrônica ou impressa, das teses premiadas. Na categoria artigo 
científico: Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os quatro melhores artigos, sendo 
um de cada tema do art. 6º; Certificados para os premiados; e Publicação dos artigos 
premiados. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/iii-premio-
marechal-do-ar-casimiro-montenegro-filho 

http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/iii-premio-marechal-do-ar-casimiro-montenegro-filho
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 
Prêmio Brasil-Alemanha de Inovação 

• INSCRIÇÕES: até 09 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 , desde que 

tenham desenvolvido projeto de inovação tecnológica cujos resultados impactaram 
significativamente o desempenho do negócio. 

• PREMIAÇÃO: As 5 finalistas receberão Certificado de participação;  
 As 3 finalistas receberão ainda, troféus próprios do Prêmio Brasil-Alemanha de         
Inovação; As 3 CANDIDATAS finalistas terão direito à exposição na feira ECOGERMA   
Future Visions; 1º, 2º e 3º lugar terão direito a uma avaliação pela Porsche Consulting 
envolvendo diagnóstico e consultoria;1º lugar terá o direito de indicar 1 (um) 
representante para participar de viagem internacional à Alemanha; 

 
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.inobrasilalemanha.com.br/regulamento/ 
 

http://www.inobrasilalemanha.com.br/regulamento/


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

 Julho de  2013 

EDITAL FUNCAP/FINEP – PAPPE INTEGRAÇÃO – Nº 06/2013 
PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA EM EMPRESAS 

 

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

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

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

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

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

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

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


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

 Julho de  2013 
CHAMADA DE PROJETOS MEC/MCTI/CAPES/CNPq/FAPs Nº 70/2013 

 
• INSCRIÇÕES: 2º rodada 19.08.2013 
• OBJETIVO: Apoiar projetos de pesquisa que visem, por meio do intercâmbio, da mobilidade 

internacional e da cooperação científica tecnológica, promover a consolidação, expansão e 
internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e competitividade do país com enfoque nas 
áreas contempladas. 

• PÚBLICO ALVO: Pesquisador com reconhecida liderança científica e/ou tecnológica internacional nas 
áreas contempladas. 

• ÁREAS CONTEMPLADAS: Engenharias e demais tecnologias; Ciências exatas e da terra; 
Biologia, ciências biomédicas e da saúde; Computação e tecnologia da informação; Fármacos; 
Produção agrícola sustentável; Petróleo, gás e carvão mineral; Energias renováveis; Entre 
outras. 

• CATEGORIAS: Bolsa Atração de Jovens Talentos Nível A;  e Bolsa Atração de Jovens Talentos 
Nível B. 

• VALORES:BJT – nível A: Mensalidade: R$ 7.000,00; Auxílio à pesquisa, no valor de até R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) por ano; Auxílio deslocamento de ida; Auxílio instalação, no valor de 
R$ 7.000,00 (sete mil); BJT – nível B: Mensalidade: R$ 4.100,00; Auxílio à pesquisa, no valor 
de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ano; Auxílio deslocamento de ida; Auxílio instalação 
correspondente ao valor de uma mensalidade BJT-B. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecyc
le=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chama
das&idDivulgacao=2861 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=2861
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http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=2861


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

 Julho de  2013 

CHAMADA DE PROJETOS MEC/MCTI/CAPES/CNPq/FAPs Nº 71/2013 
 
 

• INSCRIÇÕES: 2º rodada 19.08.2013 
• OBJETIVO: Apoiar projetos de pesquisa que visem, por meio do intercâmbio, da mobilidade 

internacional e da cooperação científica tecnológica, promover a consolidação, expansão e 
internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e competitividade do país com 
enfoque nas áreas contempladas. 

• PÚBLICO ALVO: Pesquisador com título de doutor ou perfil equivalente com reconhecida 
liderança científica e/ou tecnológica internacional nas áreas contempladas. 

• ÁREAS CONTEMPLADAS: Engenharias e demais tecnologias; Ciências exatas e da 
terra; Biologia, ciências biomédicas e da saúde; Computação e tecnologia da informação; 
Fármacos; Produção agrícola sustentável; Petróleo, gás e carvão mineral; Energias 
renováveis; Tecnologia mineral; Biotecnologia; Nanotecnologia e novos materiais; 
Tecnologia de prevenção e mitigação de desastres naturais; Biodiversidade e 
bioprospecção; Ciências do mar; Indústria criativa; Novas tecnologias de engenharia 
construtiva. 

• VALORES: Mensalidade de R$ 14.000,00, auxilio à pesquisa de R$50.000,00 por um ano de 
projeto, auxílio deslocamento, cota adicional de bolsa de doutorado sanduiche no exterior e 
cota adicional de bolsa pós doutorado no Brasil.  

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
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http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

 Julho de  2013 
Prêmio Jovem Ceramista 2013 

  
• INSCRIÇÕES: até 19 de agosto. 
• OBJETIVO: Promover a reflexão e a pesquisa, além de revelar e investir em jovens talentos 

que procuram alternativas para solucionar questões da indústria de cerâmica vermelha 
brasileira. 

• PÚBLICO ALVO: Direcionado a estudantes dos cursos técnicos e universitários em cerâmica. 
• CATEGORIAS:  Estudante de Ensino Técnico; Estudante de Ensino Superior. 
• TEMAS: - Qualidade do produto e/ou do ambiente de trabalho; - Sustentabilidade;  
- Eficiência energética; - Processos e gestão. 
• PRÊMIO:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

COLOCAÇÃO PREMIAÇÃO 

1º 

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

2º - Estudante: Placa honorífica + Publicação do projeto na Revista da Anicer 

3º - Estudante: Placa honorífica + Publicação do projeto na Revista da Anicer 

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


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

 Julho de  2013 

III Prêmio Fotografia-Ciência & Arte 2013 
 

• INSCRIÇÕES: até 30 de agosto. 
• OBJETIVO: Fomentar a produção de imagens com a temática de Ciência, 

Tecnologia e Inovação; contribuir com a divulgação e a popularização da ciência e 
tecnologia; e ampliar o banco de imagens do CNPq.  

• PÚBLICO ALVO: Estudantes de graduação e pós-graduação, docentes e 
pesquisadores brasileiros. 

• CATEGORIAS: – Imagens produzidas por câmeras fotográficas:  ambiente silvestre 
e antrópico; – Imagens produzidas por instrumentos especiais (ópticos, 
eletromagnéticos,  eletrônicos): 

• PREMIAÇÃO: 45 mil reais  participação na Reunião Anual SPBC de 2014. 
• 1º lugar - R$ 8.000,00 (oito mil reais)  
• 2º lugar - R$ 5.000,00 (cinco mil reais)  
• 3º lugar - R$ 2.000,00 (dois mil reais)  
•  MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.premiofotografia.cnpq.br 

http://www.premiofotografia.cnpq.br/


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

 Julho de  2013 
Prêmio Jovem Cientista  

 

• INSCRIÇÕES: até 30 de agosto. 
• OBJETIVO: Revelar talentos, impulsionar a pesquisa no país e investir em estudantes e 

jovens pesquisadores que procuram inovar na solução dos desafios da sociedade. 
• PÚBLICO ALVO: Estudantes de mestrado, mestres, estudantes de doutorado e 

doutores; Estudantes  de graduação ou que tenham concluído a graduação entre 31 de 
dezembro de 2012 e 30 de agosto de 2013;alunos regularmente matriculados em 
escolas públicas ou privadas de Ensino Médio e em escolas técnicas; Instituição de 
Ensino Superior e outra de ensino médio, às quais estiverem vinculados o maior número 
de trabalhos inscritos por seus estudantes e pesquisadores com mérito científico das 
categorias " Mestre e Doutor", "Estudante do Ensino Superior" e "Estudante do Ensino 
Médio". 

• CATEGORIAS:1- Mestre e Doutor; 2 - Estudante do Ensino Superior; 3 - Estudante do 
Ensino Médio; 4 - Mérito Institucional 

• VALORES: Categoria Mestre e Doutor:1º lugar: R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 2º 
lugar: R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 3º lugar: R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 
Categoria Estudante do Ensino Superior:1º lugar: R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais); 2º lugar: R$ 12.000,00 (doze mil reais); 3º lugar: R$ 10.000,00 (dez mil 
reais); Categoria Estudante do Ensino Médio:1º lugar, 2º lugar e 3º lugar: Laptop: 
Macbook Pro; processador Intel Core I5; Memória 4GB; HD 500GB; Vídeo Intel HD 
Grafics 3000; Gravador DVD RW/DL;Tamanho 13”. 

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

http://www.jovemcientista.cnpq.br/
http://www.jovemcientista.cnpq.br/


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

 Julho de  2013 

PROGRAMA BOLSAS PARA PESQUISA CAPES/HUMBOLDT  
EDITAL Nº. 041/2012 

 

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

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

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

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

aquisição de seguro saúde; Subsídios para dependentes e Auxilio para mobilidade. 
•  MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_041_HUMBOLDT_2012_
Retificado-5set12.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_041_HUMBOLDT_2012_Retificado-5set12.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_041_HUMBOLDT_2012_Retificado-5set12.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_041_HUMBOLDT_2012_Retificado-5set12.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_041_HUMBOLDT_2012_Retificado-5set12.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 

PÓS-DOUTORADO JÚNIOR (PDJ) 
 

• INSCRIÇÕES: 3º Cronograma: 13 de setembro 
• OBJETIVO: Possibilitar, no País, a consolidação e atualização dos conhecimentos ou o 

eventual redirecionamento da linha de pesquisa do candidato. Isto será feito por meio de 
estágio e desenvolvimento de projetos de pesquisa junto a grupos e instituições de 
reconhecida excelência na área de especialização do candidato. 

• PUBLICO ALVO: Doutores a menos de 7 anos que não possuam vínculo 
empregatício/funcional quando da implementação da bolsa. 

• BENEFÍCIOS: Mensalidade R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais); Taxa de bancada 
mensal, conforme tabela; Quando houver deslocamento superior a 350 km, o bolsista 
terá direito a passagem aérea; Auxílio-instalação correspondente ao valor de uma 
mensalidade, a ser pago juntamente com a primeira mensalidade. 

• MAIORESINFORMAÇÕES:http://www.cnpq.br/view/-
/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343 

http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
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http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
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http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 
PÓS-DOUTORADO EMPRESARIAL (PDI) 

 
• INSCRIÇÕES: 3º Cronograma: 13 de setembro 
• OBJETIVO: Possibilitar ao pesquisador a consolidação e atualização de seus 

conhecimentos, assim como agregar competência às ações de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação de empresa no País, com vistas à melhoria de sua 
competitividade. 

• PUBLICO ALVO: Doutores com qualificação compatível com o setores de atuação da empresa, 
esta cadastrada no CNPq e que tenha um programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação.  

• BENEFÍCIOS: Mensalidade R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais); Quando houver 
deslocamento superior a 350 km, o bolsista terá direito a passagem aérea; Auxílio-
instalação correspondente ao valor de uma mensalidade, a ser pago juntamente com a 
primeira mensalidade. 

• MAIORESINFORMAÇÕES:http://www.cnpq.br/view/-
/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 

PÓS-DOUTORADO SÊNIOR (PDS) 
 

• INSCRIÇÕES: 3º Cronograma: 13 de setembro 
• OBJETIVO: Possibilitar, no País, a consolidação e atualização dos conhecimentos 

e/ou o redirecionamento da linha de pesquisa do candidato. Isto será feito por meio 
de estágio e desenvolvimento de projetos de pesquisa junto a grupos e instituições 
de reconhecido nível de excelência na área de especialização do candidato. 

• PUBLICO ALVO: Doutores a menos de 7 anos que não possuam vínculo 
empregatício/funcional quando da implementação da bolsa. 

• BENEFÍCIOS: Mensalidade R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais); Quando 
houver deslocamento superior a 350 km, o bolsista terá direito a passagem aérea; 
Auxílio-instalação correspondente ao valor de uma mensalidade, a ser pago 
juntamente com a primeira mensalidade. 

• MAIORESINFORMAÇÕES:http://www.cnpq.br/view/-
/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 

DOUTORADO-SANDUÍCHE NO PAÍS – (SWP) 
 

• INSCRIÇÕES: 3º Cronograma: 13 de setembro 
• OBJETIVO: Apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no 

Brasil para desenvolvimento parcial de sua tese junto a outro grupo de 
pesquisa nacional.  

• PUBLICO ALVO: Alunos matriculados a pelo menos 12 meses, em curso de 
doutorado no Brasil, reconhecido pela CAPES. 

• BENEFÍCIOS: Mensalidade R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); 
Passagem aérea, em trecho nacional, quando houver deslocamento por 
distância superior a 350 km. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/view/-
/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 

DOUTORADO-SANDUÍCHE EMPRESARIAL – (SWI) 
 

• INSCRIÇÕES: 3º Cronograma: 13 de setembro 
• OBJETIVO: Apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no 

Brasil, que necessite complementar a sua formação participando de ações de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresa no País. 

• PUBLICO ALVO: Alunos não aposentados, matriculados no curso de doutorado 
no Brasil, reconhecido pela CAPES. 

• BENEFÍCIOS: Mensalidade R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); 
passagem aérea, em trecho nacional, quando houver deslocamento por 
distância superior a 350. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/view/-
/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 

DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR (SWE) 
 

• INSCRIÇÕES: 3º Cronograma: 13 de setembro 
• OBJETIVO: Apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil que 

comprove qualificação para usufruir, no exterior, da oportunidade de aprofundamento 
teórico, coleta e/ou tratamento de dados ou desenvolvimento parcial da parte 
experimental de sua tese a ser defendida no Brasil.  

• PUBLICO ALVO: Alunos não aposentados, matriculados no curso de doutorado no Brasil, 
reconhecido pela CAPES, ter conhecimento no idioma utilizado na instituição e ter visto 
permanente no Brasil. 

• BENEFÍCIOS: Mensalidade nos EUA - US$1300,00; Europa - €1300,00; Reino Unido - 
£1300,00; Canadá - C$1470,00; Japão - ¥148.890,00; Austrália – A$1650,00 e demais 
países – US$1300,00. auxílio-deslocamento; auxílio-instalação; seguro-saúde; taxas 
escolares e taxas de bancada. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/view/-
/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 

ESTÁGIO SÊNIOR (ESN) 
 

• INSCRIÇÕES: 3º Cronograma: 13 de setembro 
• OBJETIVO: Propiciar ao pesquisador o desenvolvimento de projeto de pesquisa ou parte 

dele em instituição estrangeira. 
• PUBLICO ALVO: Ser pesquisador nível 1 do CNPq ou equivalente e ter vínculo 

funcional/empregatício com instituição de pesquisa ou pesquisa/ensino no Brasil. 
• BENEFÍCIOS: Mensalidade para EUA US$ 2.300,00, Europa € 2.300,00, Reino 

Unido £1.700,00, Canadá C$ 3.060,00, Japão ¥ 311.300,00, Austrália A$ 3.420,00 e 
demais países US$ 2.300,00; . auxílio-deslocamento; auxílio-instalação; seguro-
saúde; taxas escolares e taxas de bancada. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/view/-
/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 

PÓS-DOUTORADO NO EXTERIOR (PDE) 
 

• INSCRIÇÕES: 3º Cronograma: 13 de setembro 
• OBJETIVO: Possibilitar ao pesquisador a capacitação e atualização de seus 

conhecimentos por meio de estágio e desenvolvimento de projeto com conteúdo científico 
ou tecnológico inovador, em instituição no exterior. 

• PUBLICO ALVO: Doutor não aposentado que se dedique integralmente às atividades 
programadas na instituição de destino. 

• BENEFÍCIOS: Mensalidade para EUA US$ 2.100,00, Europa € 2.100,00, Reino 
Unido £1.700,00, Canadá C$ 2.660,00, Japão ¥ 270.700,00, Austrália A$ 3.000,00 e 
demais países US$ 2.100,00; auxílio-deslocamento; auxílio-instalação; seguro-
saúde; taxas escolares e taxas de bancada. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/view/-
/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 

PESQUISADOR VISITANTE – (PV) 
 

• INSCRIÇÕES: 3º Cronograma: 13 de setembro 
• OBJETIVO: Possibilitar ao pesquisador brasileiro ou estrangeiro, de reconhecida 

liderança científica, a colaboração com grupos de pesquisa emergentes ou 
consolidados, para o desenvolvimento de linhas de pesquisa ou desenvolvimento 
tecnológico consideradas relevantes pelo Comitê de Assessoramento da área 
respectiva e pela Diretoria do CNPq. 

• PUBLICO ALVO: Para o Solicitante - ser pesquisador  e ter vínculo empregatício ou 
funcional  com instituição nacional. Para o Pesquisador Visitante – perfil equivalente a 
bolsista de Produtividade em Pesquisa categoria 1 nível A ou B do CNPq e ter perfil 
científico/tecnológico adequado para a finalidade da bolsa e dedicar-se integralmente 
às atividades programadas na instituição de execução. 

• BENEFÍCIOS: Mensalidade R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais); Passagem 
aérea e auxílio-instalação correspondente ao valor de uma mensalidade para 
deslocamento do pesquisador e retorno à instituição de origem, quando o 
deslocamento for superior a 350 km.  

• MAIORESINFORMAÇÕES:http://www.cnpq.br/view/-
/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 

VIII Prêmio SEAE de Monografias - Edição 2013 
 

• INSCRIÇÕES: 16 de setembro 
• OBJETIVO: Estimular a pesquisa acerca dos temas subjacentes à defesa da 

concorrência e à regulação da atividade econômica e de difundir esses temas junto à 
comunidade acadêmica brasileira e à sociedade em geral, reconhecendo os trabalhos 
de qualidade técnica e de aplicabilidade na Administração Pública. 

• PUBLICO ALVO: Candidatos que tenham concluído a graduação ou a pós–graduação 
em cursos de nível superior reconhecidos pelo Ministério da Educação; Candidatos 
que, por ocasião da inscrição da monografia, estiverem cursando o último ano da 
graduação em cursos de nível superior reconhecidos pelo Ministério da Educação.  

• TEMAS: Defesa da Concorrência; Regulação da Atividade Econômica. 
• PREMIAÇÃO: R$ 20.000,00 - 1º colocado em cada tema; R$ 10.000,00;  2º colocado 

em cada tema R$   5.000,00;  3º colocado em cada tema; Certificado de vencedor; 
Publicação da monografia. 

• MAIORES INFORMAÇÕES:http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-
1/copy_of_viii-premio-seae-de-monografias-edicao-2013 

NOVO!! 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 

XVIII Prêmio Tesouro Nacional - 2013 
 

• INSCRIÇÕES: até 23 de setembro 
• OBJETIVO: Estimular a pesquisa na área de Finanças Públicas, reconhecendo os 

trabalhos de qualidade técnica e de aplicabilidade na Administração Pública.  
• PUBLICO ALVO: Candidatos de qualquer nacionalidade e formação acadêmica 

(graduação ou pós-graduação).  
• TEMAS: Política Fiscal e Dívida Pública; Economia do Setor Público; Tópicos 

Especiais.  
• PREMIAÇÃO: I valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o 1º colocado; II – valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o 2º colocado; III – valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) para o 3º colocado; IV – certificado para os três primeiros colocados e para 
as menções honrosas, se houver; e V – publicação da monografia dos três primeiros 
colocados e menções honrosas, se houver.  

• MAIORES INFORMAÇÕES:http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-
1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no Exterior (Junior - DEJ) e Sênior - DES) 

 
• OBJETIVO: Apoiar a participação de especialistas, tecnólogos, pessoal técnico-científico para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa, estudos, treinamentos e capacitação em instituições 
de excelência no exterior, por meio da realização de estágios e cursos. 

• PUBLICO ALVO:  Ser brasileiro ou estrangeiro com situação migratória regular no Brasil; ter 
formação compatível com o nível e a finalidade do estágio ou curso; ter conhecimento do 
idioma utilizado no curso/instituição de destino e não acumular a presente bolsa com outras 
bolsas concedidas com recursos do Tesouro Nacional. 

• MODALIDADE:Junior(DEJ)- Profissionais de nível superior; Sênior(DES) - Profissional de nível 
superior com, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetiva experiência em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento ou inovação. 

• BENEFÍCIOS: Junior(DEJ) Mensalidade nos EUA - US$1300,00; Europa - €1300,00; Reino 
Unido - £1300,00; Canadá - C$1470,00; Japão - ¥148.890,00; Austrália – A$1650,00 e demais 
países – US$1300,00. auxílio-deslocamento; auxílio-instalação; seguro-saúde; Sênior(DES) 
Mensalidade nos EUA – US$ 2100,00; Europa - € 2100,00; Reino Unido - £1700,00; Canadá - 
C$2660,00; Japão - ¥270.700,00; Austrália – A$3000,00 e demais países – US$2100,00. 
auxílio-deslocamento; auxílio-instalação; seguro-saúde 

• MAIORESINFORMAÇÕES:http://www.cnpq.br/web/guest/view/-
/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/5 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho de  2013 
EDITAL MCTI/CNPQ/FINEP - Nº 02/2013 

 

• INSCRIÇÕES:    Eventos a serem realizados entre:           Prazo 
                                            01.01 a 30.06.2014                        31.10.2013 
• OBJETIVO: Selecionar propostas para apoio financeiro a realização, no Brasil, de 

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

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

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

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

• .MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=aber
tas 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

 Julho de  2013 
VI Prêmio SOF de Monografias  

Edição 2013 
  
 

• INSCRIÇÕES: até 11 de novembro 
• OBJETIVO:  Estimular a pesquisa sobre orçamento público, seus problemas, desafios e 

perspectivas, reconhecendo trabalhos de qualidade e de aplicabilidade na Administração 
Pública.  

• PÚBLICO ALVO:  Candidatos de qualquer nacionalidade e formação acadêmica 
(graduação ou pós-graduação).  

• TEMAS: Qualidade no Gasto Público; e Aperfeiçoamento do Orçamento Público. 
• PREMIAÇÃO: R$ 20.000,00 - 1º colocado em cada tema;  

                       R$ 10.000,00 - 2º colocado em cada tema; 
                       R$ 5.000,00 - 3º colocado em cada tema;  
                       Certificado de vencedor; 
                       Publicação da monografia. 

• MAIORES INFORMAÇÕES:http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/vi-premio-sof-
de-monografias 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

 Julho 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 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_036_2013_PVE.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

 Julho de  2013 
PROGRAMA INTERNACIONAL DE APOIO À PESQUISA E AO ENSINO POR MEIO DA 

MOBILIDADE DOCENTE E DISCENTE INTERNACIONAL – PRÓ-MOBILIDADE 
INTERNACIONAL - (CAPES/AULP) 

EDITAL CAPES Nº 33/2012 
 

• INSCRIÇÕES: até 28 de dezembro 
• OBJETIVO: Incentivar a mobilidade docente e discente internacional entre os países e as 

instituições participantes da Associação de Universidades de Língua Portuguesa. 
• PÚBLICO ALVO: Docente com título de doutor há pelo menos 03 (três) anos vinculado a 

uma instituição de ensino superior(IES). 
• VALORES: Missão de estudo (universidades brasileiras): Bolsa estudo, auxílio-instalação, 

seguro saúde e auxílio deslocamento; Missão de estudo (universidades do exterior): bolsa 
de estudo, auxílio-instalação, passagem aérea internacional; Missão de trabalho: 
Passagem aérea e até R$ 10.000,00 para custear o projeto. 

• MODALIDADES: Bolsa De Graduação Sanduiche, Bolsa Mestrado Sanduiche, Bolsa 
Doutorado Sanduiche E Bolsa Para Docentes. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital-
CapesAULP-2012-ProMobilidadeInternacional.pdf 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

 Julho de  2013 

PESQUISA PÓS-DOUTORAL NO EXTERIOR  
PORTARIA Nº 036 

 

• INSCRIÇÕES: 2ª Chamada – 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; auxílio-
deslocamento 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-de-
21032013.pdf 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho 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/po
rtaria-n-37-de-21032013.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-de-21032013.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

 Julho 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 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

 Julho 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 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/RegulamentoFinal_PDSE_2011.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/RegulamentoFinal_PDSE_2011.pdf
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PROGRAMA GERAL DE COOPERAÇÃO 
EDITAL DRI/CGCI Nº 026/2008 

 

• INSCRIÇÕES: fluxo continuo 
• OBJETIVO: Fomentar o intercâmbio entre instituições de ensino e pesquisa 

brasileiras e estrangeiras, situadas em países com os quais o Brasil possui 
acordos internacionais. 

•  PÚBLICO ALVO: Docentes, pesquisadores e estudantes de pós graduação 
entre IES brasileiras e estrangeiras que esteja vinculada a um ou mais 
programas de pós-graduação avaliados pela CAPES. 

• VALORES: Missões de Trabalho – diárias no valor de U$ 140,00 ou €140,00; 
Bolsas no valor de até U$3.000,00 e €3 000,00 e Passagens aéreas 
internacionais de ida e volta; Missões de Estudo - Seguro saúde e auxílio 
instalação; Bolsas de estudo no exterior e Passagens aéreas internacionais 
de ida e volta. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_Geral_Cooperacao
_Internacional.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_Geral_Cooperacao_Internacional.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_Geral_Cooperacao_Internacional.pdf
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 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 
REGIONAL – DCR/CEARÁ  

EDITAL FUNCAP/CNPq Nº 02/2012 – DCR 
 

• INSCRIÇÕES: fluxo continuo, porem devera encaminhar a proposta com pelo 
menos 90 (noventa) dias antes da data prevista para a execução do projeto. 

• OBJETIVO: Estimular a fixação de recursos humanos com experiência em ciência, 
tecnologia e inovação e/ou reconhecida competência profissional. 

• PÚBLICO ALVO: Instituições de ensino superior e pesquisa, institutos de pesquisa, 
empresas públicas de pesquisa e desenvolvimento, empresas privadas e 
microempresas que atuem em investigação científica ou tecnológica, atuando em 
duas vertentes: regionalização e interiorização. 

• BENEFICIOS: Bolsa de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico Regional – DCR; 
Auxilio instalação; Passagem aérea nacional; Concessão de auxilio à pesquisa no 
valor de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/125.pdf 

http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/125.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

 Julho 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 

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_c
urta_dura____o_2013.pdf 

http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
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http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____o_2013.pdf
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EDITAL Nº 023/2006-CGCI/CAPES 
 

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo. 
•  OBJETIVO: Fomentar a cooperação acadêmica e o intercâmbio internacional em cursos e 

programas de pós-graduação stricto sensu de mestrado, doutorado, bem como no pós-
doutorado, mediante a visita de docentes e pesquisadores de alto nível (“professores 
visitantes”), em apoio aos programas de pós-graduação stricto sensu ministrados no País. 

• PÚBLICO ALVO: Poderão apresentar propostas de projetos de cooperação acadêmica 
internacional em nível de pós-graduação stricto sensu: a) cursos e programas de pós-
graduação stricto sensu, preferencialmente com notas 5, 6 e 7, conforme os processos de 
avaliação conduzidos pela CAPES; b) sociedades de pesquisa científica credenciadas junto 
à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC. 

• VALOR: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por projeto; e R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil reais), no exercício.  

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_AltosEstudos.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_AltosEstudos.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Julho 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. 

• VALOR: Valor global estimado de R$ 1.680.000,00 (um milhão e seiscentos e oitenta 
mil reais) para projetos de pós-doutorado desenvolvidos nos próximos 04 (quatro) 
anos, valor da Bolsa Complementar de pós-doutorado será de R$ 700,00 (setecentos 
reais) mensais o qual, somado ao valor da bolsa de pós-doutorado recebida pelo 
bolsista da CAPES, elevará o benefício recebido pelo bolsista a um mínimo de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais) mensais. 

• MAIORES INFORMAÇÕES:http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/110.pdf 

http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/110.pdf
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