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CHAMADA MCTI/CNPQ/MS/SCTIE/DECIT/FUNDAÇÃO BILL E MELINDA 

GATES N º 05/2013  
 

• INSCRIÇÕES: até 07 de maio 

• OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem 

contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a 

inovação em temas relacionados à prevenção e manejo dos nascimentos 

prematuros.  

• PÚBLICO ALVO: diversos pesquisadores, incluindo aqueles fora dos campos 

tradicionais de saúde reprodutiva, materna e pediátrica, encorajando parcerias que 

agreguem pesquisadores de diversas organizações, incluindo instituições com fins 

lucrativos, organizações não-governamentais, instituições acadêmicas e de pesquisa 

em saúde, fundações e grupos da sociedade civil. 

• CAMPOS: Pesquisa biológica; Tecnologia em saúde e desenvolvimento de produtos; 

Mecanismos de prestação de serviços; Mecanismos que promovam mudanças de 

comportamento.  

• VALORES: Financiamento básico ou ”semente”: máximo de R$ 500 mil por projeto e 

Financiamento pleno: máximo de R$ 2 milhões por projeto.  

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

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=5B7C434915233A0DAEFBDBD6B2EAC1B1?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=2761
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=5B7C434915233A0DAEFBDBD6B2EAC1B1?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=2761
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 SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT - SUBVENÇÃO ECONÔMICA À 

INOVAÇÃO – TI MAIOR 04/2013  
 

• INSCRIÇÕES: até 07 de maio 

• OBJETIVO: conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento 

de produtos e/ou processos inovadores que envolvam significativo risco 

tecnológico, associados à clara oportunidade de mercado, na área de Tecnologias 

da Informação e Comunicação. 

• PÚBLICO ALVO: empresas brasileiras de qualquer porte, individualmente ou em 

associação com outra(s) empresa(s) brasileira(s), com registro na Junta Comercial 

ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas IRCPJ) de até 31/12/2009. 

•  TEMAS: Computação em nuvem; Petróleo, gás e mineração; Defesa cibernética; 

Componentes, dispositivos semicondutores e eletrônicos; e Aeroespacial. 

• VALORES: limite global até R$ 60.000.000,00, podendo a  proposta se enquadrar 

entre o mínimo de R$ 700.000,00 e o máximo de R$ 10.000.000,00. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/ 

 

http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/04-EDITADOTIMAIOR.pdf
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EDITAL PROGRAMA DE LICENCIATURAS INTERNACIONAIS – PLI FRANÇA 

 
 

• INSCRIÇÕES: até 8 de maio 

• OBJETIVO: selecionar projetos de parceria universitária entre cursos de  licenciatura 

brasileiros e Universidades francesas parceiras visando a realização de graduação 

sanduíche, com  dupla diplomação, de estudantes brasileiros.  

• PÚBLICO ALVO: IES que possuam curso de licenciatura e acordo de cooperação vigente com 

a Universidade Paris-Sorbonne e a Universidades Pierre et Marie Curie. 

• VALORES: Valor Global – até R$ 9.316.320,00, apoiando 30 projetos e contemplando até 5 

licenciados, totalizando até 150 Bolsistas de graduação sanduiche. Sendo os itens financiados: 

Bolsas de estudos e pesquisa, auxílio-instalação, seguro saúde, auxílio deslocamento, diárias 

internacionais, verba de custeio de até R$ 10.000,00 e participação de eventos científicos. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/  

http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/
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EDITAL PROGRAMA DE LICENCIATURAS INTERNACIONAIS – PLI PORTUGUAL 

 
 

• INSCRIÇÕES: até 8 de maio 

• OBJETIVO: selecionar projetos de parceria universitária entre cursos de licenciatura 

brasileiros e Universidades portuguesas parceiras visando a realização de graduação 

sanduíche, com dupla diplomação, de estudantes brasileiros.  

• PÚBLICO ALVO: IES que possuam curso de licenciatura e acordo de cooperação vigente com 

a universidade portuguesa. 

• VALORES: Valor Global – até R$ 11.242.098,90, apoiando 40 projetos e contemplando no 

mínimo 5 bolsistas e no máximo 7, totalizando até 280 bolsistas de graduação sanduiche. 

Sendo os itens financiados: Bolsas de estudos e pesquisa, auxílio-instalação, seguro saúde, 

auxílio deslocamento, diárias internacionais, verba de custeio de até R$ 10.000,00 e 

participação de eventos científicos. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/ 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_017_2013_Licenciaturas_PLI_Portugal.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_017_2013_Licenciaturas_PLI_Portugal.pdf
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SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT  

 SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO – 01/2013  

PRODUTOS OBTIDOS POR PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS 
 

• INSCRIÇÕES: até 09 de maio 

• OBJETIVO: conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento de 

produtos e/ou processos inovadores em produtos obtidos por processos biotecnológicos. 

• PÚBLICO ALVO: empresas brasileiras de qualquer porte, individualmente ou em 

associação com outra(s) empresa(s) brasileira(s) com registro na Junta Comercial ou no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas IRCPJ) de até 31/12/2009.  

• TEMAS: Inovação de produtos com aplicação na área de cosmética; Inovação de 

produtos e processos biotecnológicos com aplicação no setor de agronegócio e 

Desenvolvimento, por processo biotecnológico, de vacinas e soros em saúde animal. 

• FINANCIAMENTO: global de até R$ 24.000.000,00, enquadrando-se  

entre o mínimo de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e o máximo d R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais.). 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/   

http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/07-EDITADOBiotecnologicos.pdf
http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/07-EDITADOBiotecnologicos.pdf
http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/07-EDITADOBiotecnologicos.pdf
http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/07-EDITADOBiotecnologicos.pdf
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PRÊMIO LUSO-BRASILEIRO DE DRAMATURGIA 

ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA/ 2013  
 

• INSCRIÇÕES: até 10 de maio 

• OBJETIVO: incentivar a escrita dramática em todos os seus gêneros (teatro para 

adulto, teatro para a infância e juventude, etc.) e o aparecimento de novos 

dramaturgos da língua portuguesa, reforçando as parcerias de desenvolvimento e 

cooperação cultural entre Portugal e Brasil. 

• PÚBLICO ALVO: cidadãos brasileiros ou estrangeiros naturalizados. 

• PRÊMIOS: Prêmio Luso-Brasileiro de Dramaturgia Antônio José da Silva 

(obrigatoriamente atribuído) - no montante equivalente a EUR 15.000 e a Menção 

honrosa (caso o júri considere a sua atribuição). 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cultura.gov.br/site/ 

http://www.cultura.gov.br/site/
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SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT  

Subvenção Econômica à Inovação – 02/2013 

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL E SANEAMENTO AMBIENTAL  
 

• INSCRIÇÕES: até 13 de maio 

• OBJETIVO: conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento 

de produtos inovadores, que envolvam risco tecnológico, associados a 

oportunidades de mercado, nos temas baixo mencionados. 

• PÚBLICO ALVO: empresas brasileiras de qualquer porte, individualmente ou em 

associação com outra(s) empresa(s) brasileira(s) com registro na Junta Comercial 

ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas IRCPJ) de até 31/12/2009. 

• TEMAS: Construção sustentável e Saneamento ambiental. 

• FINANCIAMENTO: valor global de até R$ 30.000.000,00, enquadrando-se entre o  

mínimo de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e o máximo de R$ 7.500.000,00 

(sete milhões e quinhentos reais). 

• MAIORES INFORMAÇÕES:  http://www.finep.gov.br/  

 

http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/07-EDITADOConstrucao.pdf
http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/07-EDITADOConstrucao.pdf
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EDITAL DE INTERCÂMBIO Nº 1/2013  

MINISTÉRIO DA CULTURA 

 
 

• INSCRIÇÕES:     Viagens para:                    Prazo: 

                                         Julho                   até 14 de maio 

                                         Agosto                 até 24 de junho 

• OBJETIVO: concessão de recursos financeiros para o custeio de despesas relativa 

à participação em atividades culturais, promovidos por instituições brasileiras ou 

estrangeiras, de reconhecido mérito. 

• PÚBLICO ALVO: artistas, técnico, agentes culturais e estudiosos da cultura: 

brasileiras ou estrangeiras com residência permanente no Brasil. 

• VALOR: global de R$ 3.300.000,00. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cultura.gov.br/site/  

 

http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2012/12/Microsoft-Word-Edital-de-Interc%C3%A2mbio-1_2013-Vers%C3%A3o-final-CONJUR-Revis%C3%A3o-CGAA-CONSOLIDADO-APOS-SEFIC-II.pdf
http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2012/12/Microsoft-Word-Edital-de-Interc%C3%A2mbio-1_2013-Vers%C3%A3o-final-CONJUR-Revis%C3%A3o-CGAA-CONSOLIDADO-APOS-SEFIC-II.pdf
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PROGRAMA CAPES/MATH-AMSUD 

EDITAL Nº 002/2013 
 

• INSCRIÇÕES: até 15 de maio 

• OBJETIVO: seleção de projetos conjuntos de pesquisa,  orientados para promover e fortalecer a 

colaboração e a criação de redes de pesquisa-desenvolvimento no âmbito da matemática. 

•  PÚBLICO ALVO: unidades e laboratórios de pesquisa, públicos ou privados, vinculados a 

Instituições de Ensino Superior, organismos de pesquisa ou empresas. 

• VALORES:  

       - Missão de trabalho – diária 240,00/dia; Seguro saúde(França) EUR 90,00/ mês; Seguro saúde 

(América do sul) US$ 90,00/mês; Auxilio deslocamento(França) até US$ 2.000,00 (ida e volta); 

Auxilio deslocamento (América do sul) até US$ 900,00/dia.  

       - Missão de estudos – mensalidade (França) Doutorado Sanduiche EUR 1.300,00/mês, Pós-

Doutorado EUR 2.100,00/mês; Mensalidade (América do Sul) Doutorado Sanduiche US$ 

1.300,00/mês, Pós-Doutorado US$ 2.100,00/mês; Auxilio instalação(França) € 1.300,00; Auxilio 

instalação (América do Sul) US$ 1.300,00, Doutorado Sanduiche e US$ 2.100,0, Pós-

Doutorado; Seguro saúde (França) EUR 90,00/mês; Seguro saúde (América do Sul) US$ 

90,00/mês; Auxilio deslocamento (França) até US$ 1.706,00(ida e volta); Auxílio 

deslocamento(America do Sul) até US$ 736.00(ida e volta). 

•  MAIORES INFORMAÇÕES:  http://www.capes.gov.br/ 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_002_2013_MATH-AMSUD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_002_2013_MATH-AMSUD.pdf
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PROGRAMA CAPES/STIC-AMSUD  

EDITAL Nº 001/2013 
 

• INSCRIÇÕES: até 15 de maio 

• OBJETIVO: promover e fortalecer a colaboração e a criação de redes de pesquisa-

desenvolvimento no âmbito das Ciências e Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(STIC), através da realização de projetos conjuntos de pesquisa.  

• PÚBLICO ALVO: Podem se candidatar unidades e laboratórios de pesquisa, públicos ou 

privados, vinculados a Instituições de Ensino Superior, organismos de pesquisa ou empresas. 

• VALORES:         

       - Missão de trabalho: trabalho – diária 240,00/dia; Seguro saúde(França) EUR 90,00/ mês; 

Seguro saúde (America do sul) US$ 90,00/mês; Auxilio deslocamento(França) até US$ 

2.000,00 (ida e volta); Auxilio deslocamento (America do sul) até US$ 900,00/dia.  

      - Missão de estudos – mensalidade (França) Doutorado Sanduiche EUR 1.300,00/mês, Pós-

Doutorado EUR 2.100,00/mês; Mensalidade (America do Sul) Doutorado Sanduiche US$ 

1.300,00/mês, Pós-Doutorado US$ 2.100,00/mês; Auxilio instalação(França) € 1.300,00; Auxilio 

instalação (America do Sul) US$ 1.300,00, Doutorado Sanduiche e US$ 2.100,0, Pós-

Doutorado; Seguro saúde (França) EUR 90,00/mês; Seguro saúde (America do Sul) US$ 

90,00/mês; Auxilio deslocamento (França) até US$ 1.706,00(ida e volta); Auxílio deslocamento 

(America do Sul) até US$ 736.00 (ida e volta). 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br  

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_001_2013_STIC-AMSUD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_001_2013_STIC-AMSUD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_001_2013_STIC-AMSUD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_001_2013_STIC-AMSUD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_001_2013_STIC-AMSUD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_001_2013_STIC-AMSUD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_001_2013_STIC-AMSUD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_001_2013_STIC-AMSUD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_001_2013_STIC-AMSUD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_001_2013_STIC-AMSUD.pdf
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SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT 

SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO – 03/2013 - NANOTECNOLOGIA 
 

• INSCRIÇÕES: até 16 de maio 

• OBJETIVO: conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento de produtos 

e/ou processos inovadores, que envolvam significativo risco tecnológico associados à clara 

oportunidade de mercado, visando o desenvolvimento de produtos com base em processos 

nanotecnológicos inovadores.   

• PÚBLICO ALVO: Empresas brasileiras de qualquer porte, individualmente ou em associação 

com outra(s) empresa(s) brasileira(s) que tenham realizado o registro na Junta Comercial ou no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas (RCPJ) de sua jurisdição até 31/12/2009; - b) ter efetuado 

alguma atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira nos anos de 2010, 

2011 e 2012; - c) ter objeto social, na data de divulgação da presente Seleção Pública, que 

contemple atividade operacional pertinente ao tema. 

• TEMAS: Plásticos e Borrachas; Papel e Celulose e HPPC – Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos  

• VALORES:  global de R$ 30.000.000,00. desses sendo 12.000.000,00 para o tema Plásticos e 

Borrachas; 10.000.000,00 para Papel e Celulose e 8.000.000,00 para HPPC. O valor solicitado 

entre o mínimo de R$ 700.000,00 e o máximo de R$ 3.000.000,00  

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/ 

http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/01-EDITADO-NANOTECNOLOGIAversao2DCCT13-03-20131.pdf
http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/01-EDITADO-NANOTECNOLOGIAversao2DCCT13-03-20131.pdf
http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/01-EDITADO-NANOTECNOLOGIAversao2DCCT13-03-20131.pdf
http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/01-EDITADO-NANOTECNOLOGIAversao2DCCT13-03-20131.pdf
http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/01-EDITADO-NANOTECNOLOGIAversao2DCCT13-03-20131.pdf
http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/01-EDITADO-NANOTECNOLOGIAversao2DCCT13-03-20131.pdf
http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/01-EDITADO-NANOTECNOLOGIAversao2DCCT13-03-20131.pdf
http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/01-EDITADO-NANOTECNOLOGIAversao2DCCT13-03-20131.pdf
http://download.finep.gov.br/chamadas/subvencao/editais/01-EDITADO-NANOTECNOLOGIAversao2DCCT13-03-20131.pdf
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CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA 01/2013 

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA APOIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS DE 

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA NAS ICT’S E PARA APOIO AOS 

CAMPI REGIONAIS DE UNIVERSIDADES FEDERAIS 
 

• INSCRIÇÕES: até 16 de maio 

• OBJETIVO: execução de projetos institucionais de implantação, modernização, ampliação e recuperação 

de infraestrutura física de pesquisa nas Instituições Públicas de Ensino Superior e/ou de Pesquisa; 

execução de projetos de implantação de infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nos Campi 

Regionais das Universidades Federais. 

• PUBLICO ALVO: Órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta de qualquer esfera de 

governo; Organizações Sociais (OS), cujas atividades sejam dirigidas à pesquisa científica e ao 

desenvolvimento tecnológico; Entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como instituição de apoio, 

responsável pela execução gerencial e financeira do projeto. 

• TEMAS: priorizar investimentos que contribuam para o desenvolvimento local, para a distribuição 

territorial mais equânime das unidades de pesquisa e para a mitigação de assimetrias regionais. 

• VALORES: R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) para a execução de projetos institucionais de 

implantação, modernização, ampliação e recuperação de infraestrutura física de pesquisa nas Instituições 

Públicas de Ensino Superior e/ou de Pesquisa; R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) para a 

execução de projetos nos Campi. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: www.finep.gov.br 

http://download.finep.gov.br/chamadas/ct_infra/editais/EDITAL_CTINFRA2013.pdf
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 CHAMADA PÚBLICA MCTI/SETEC/CNPQ Nº 17/2012  

RHAE PESQUISADOR NA EMPRESA 
 

• INSCRIÇÕES: até 17 de maio 

• OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação no País, 

por meio da inserção de mestres ou doutores, em empresas privadas, de micro, pequeno, 

médio e grande porte.  

• PÚBLICO ALVO: mestre e doutores vinculados em empresa privadas de micro, pequeno, médio 

e grande porte que tenham seu currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes 

(http://lattes.cnpq.br/) do CNPq até a data limite para apresentação das propostas 

• VALORES: global estimado de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). Divididos em 

duas faixas: Projetos iniciais - até R$ 150.000,00 e Projetos em andamento até              

R$ 400.000,00, por projeto. As demais despesas do projeto deverão ser de 

responsabilidade do proponente/instituição de execução do projeto, a título de 

contrapartida. O valor mínimo da contrapartida é de 20% do valor solicitado na 

proposta. 

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

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
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PRÊMIO JOSÉ REIS DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

 

• INSCRIÇÕES: até 17 de maio. 

• OBJETIVO: premiar iniciativas que contribuam significativamente para tornar a Ciência, a 

Tecnologia e a Inovação conhecidas do grande público. 

• PÚBLICO ALVO: pesquisadores ou escritores enquanto divulgador da Ciência, Tecnologia 

e Inovação para o grande público. 

• CATEGORIA E PRÊMIO: Divulgação Científica e Tecnológica - 2013: R$ 20 mil;  Diploma e 

Participação na Reunião Anual da Sociedade para o Progresso da Ciência (SBPC) com 

passagem aérea e hospedagem pagas.  

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

http://www.premiojosereis.cnpq.br/
http://www.premiojosereis.cnpq.br/
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http://www.premiojosereis.cnpq.br/
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Núcleo de Inovação Tecnológica 

 Faculdade Luciano Feijão  

Maio de  2013 
CAPES/LABORATÓRIO IBÉRICO 

 INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA 

EDITAL nº. 015/2013  

 

• INSCRIÇÕES: até 18 de maio 

• OBJETIVO: Selecionar propostas com vista estimular e apoiar a realização de projetos 

conjuntos de pesquisa permitindo o acesso de instituições de ciência, tecnologia e 

inovação, pesquisadores, estudantes e empresas brasileiras ao Laboratório Ibérico 

Internacional de Nanotecnologia (INL), visando o desenvolvimento de pesquisas na área 

de Nanotecnologia. 

• PÚBLICO ALVO: Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras e institutos ou centros 

de excelência, de pesquisa e desenvolvimento público ou privado que possuam cursos 

de pós-graduação Stricto Senso recomendados e reconhecidos pelo Capes, com nota 

igual ou superior a 3. 

• VALORES: valor global será determinado após a realização de Seminário com a equipe 

do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia.  

• ÁREAS TEMÁTICAS: I. Nanodispositivos; II. Nanoeletrônica; III. Nanocatalisadores; IV. 

Nanocompósitos; V. Nanofármacos; VI. Nanopartículas aplicadas à Nanomedicina. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_015_2013_Nanotecnologia_INL.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 

 Faculdade Luciano Feijão  

 Maio de  2013 

CHAMADA DE PROJETOS MEC/MCTI/CAPES/CNPq/FAPs 
 

• INSCRIÇÕES: 1º rodada 20.05.2013; 2º rodada 19.08.2013; 3º rodada 01.11.2013 

• 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; 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/ 

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  

 Maio de  2013 
CHAMADA UNIVERSAL – MCTI/CNPq Nº 14/2013 

 

• INSCRIÇÕES: até 23 de maio 

• OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação do País, em 

qualquer área do conhecimento. 

• PÚBLICO ALVO: Doutor vinculado a instituição de execução do projeto. 

• VALORES: global estimado de R$ 170.000.000,00, sendo R$ 50.000.000,00 oriundos do 

orçamento do CNPq e R$ 120.000.000,00 oriundos do FNDCT/Fundos Setoriais. Dos R$ 

120.000.000,00 provenientes do FNDCT/Fundos Setoriais, R$ 10.000.000,00 são 

oriundos do Fundo Setorial de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro) e exclusivamente 

destinados a propostas que têm aderência a estes temas.  Os projetos terão o valor 

máximo de financiamento de acordo com uma das seguintes faixas: 

 

 

 

 

 

 

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

Faixa  Intervalo de Financiamento  Recursos estimados por Faixa 

A R$ 0,00 até R$ 30.000,00  R$ 50.000.000,00 

B R$ 0,00 até R$ 60.000,00  R$ 50.000.000,00 

C R$ 0,00 até R$ 120.000,00  R$ 70.000.000,00 

http://cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=D448EC868CA250A059956897D67C33CB
http://cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=D448EC868CA250A059956897D67C33CB


Núcleo de Inovação Tecnológica 

 Faculdade Luciano Feijão  

 Maio de  2013 

CHAMADA PARA O PROCESSO DE INSCRIÇÃO 2013/2014 DO PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO – PIBITI  
 

• INSCRIÇÕES: até 27 de maio 

• OBJETIVO: estimular os jovens do ensino superior nas atividades, metodologias, 

conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos 

de inovação. 

• PÚBLICO ALVO: instituições públicas, comunitárias ou privadas que 

efetivamente desenvolvam atividade de desenvolvimento tecnológico e 

inovação e tenham instalações próprias para tal fim.  

• MODALIDADE: bolsa de Iniciação Tecnológica 

• VALORES: valor global de R$ 2.000.000,00 financiados pelo Fundo para o 

Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), sendo R$ 

400,00 o valor unitario da bolsa. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0Z

aM&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  

 Maio de  2013 

 CHAMADA PARA O PROCESSO DE INSCRIÇÃO 2013/2014 DO PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC 
 

• INSCRIÇÕES: até 27 de maio 

• OBJETIVO: desenvolver o pensamento científico e iniciação à pesquisa de 

estudantes de graduação do ensino superior. 

• PÚBLICO ALVO:  instituições públicas, comunitárias ou privadas, com ou sem 

curso de graduação, que efetivamente desenvolvam pesquisa e tenham 

instalações próprias para tal fim.  

• MODALIDADE E VALOR: Bolsa de Iniciação Cientifica - R$ 400,00, o valor unitario. 

• 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
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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  

 Maio de  2013 

CHAMADA PARA O PROCESSO DE INSCRIÇÃO 2013/2014 DO PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NAS AÇÕES 

AFIRMATIVAS – PIBIC- Af 
 

• INSCRIÇÕES: até 27 de maio 

• OBJETIVO: ampliar a participação em atividades acadêmicas de iniciação científica dos 

beneficiários de políticas de ação afirmativa, em especial as que são destinadas à 

correção das desigualdades raciais, para ingresso no Ensino Superior.  

• PÚBLICO ALVO: instituições públicas que já participem do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) ou do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), e que possuam ações 

afirmativas para a promoção de igualdade de oportunidade para o ingresso de 

estudantes no Ensino Superior.  

• MODALIDADE E VALOR: Bolsa de Iniciação Científica - R$ 400,00, valor unitario. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filt

ro=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  

Maio de  2013 

PÓS-DOUTORADO JÚNIOR (PDJ) 

 

• INSCRIÇÕES: 2º Cronograma:  até 28 de maio e 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. 

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

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
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Núcleo de Inovação Tecnológica 

 Faculdade Luciano Feijão  

Maio de  2013 
PÓS-DOUTORADO EMPRESARIAL (PDI) 

 

• INSCRIÇÕES: 2º Cronograma:  até 28 de maio e 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. 

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

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
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Núcleo de Inovação Tecnológica 

 Faculdade Luciano Feijão  

Maio de  2013 

PÓS-DOUTORADO SÊNIOR (PDS) 

 

• INSCRIÇÕES: 2º Cronograma:  até 28 de maio e 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. 

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

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
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Núcleo de Inovação Tecnológica 

 Faculdade Luciano Feijão  

Maio de  2013 

DOUTORADO-SANDUÍCHE NO PAÍS – (SWP) 

 

• INSCRIÇÕES: 2º Cronograma:  até 28 de maio e 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/ 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
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Núcleo de Inovação Tecnológica 

 Faculdade Luciano Feijão  

Maio de  2013 

DOUTORADO-SANDUÍCHE EMPRESARIAL – (SWI) 

 

• INSCRIÇÕES: 2º Cronograma:  até 28 de maio e 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/ 

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


Núcleo de Inovação Tecnológica 

 Faculdade Luciano Feijão  

Maio de  2013 

DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR (SWE) 

 

• INSCRIÇÕES: 2º Cronograma:  até 28 de maio e 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/ 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
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Núcleo de Inovação Tecnológica 

 Faculdade Luciano Feijão  

Maio 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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 Maio de  2013 

ESTÁGIO SÊNIOR (ESN) 

 

• INSCRIÇÕES: 2º Cronograma:  até 28 de maio e 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/ 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690
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 Maio de  2013 

PÓS-DOUTORADO NO EXTERIOR (PDE) 

 

• INSCRIÇÕES: 2º Cronograma:  até 28 de maio e 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/ 

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690
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 Faculdade Luciano Feijão  

Maio de  2013 

PESQUISADOR VISITANTE – (PV) 

 

• INSCRIÇÕES: 2º Cronograma:  até 28 de maio e 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.  

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

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
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PESQUISA PÓS-DOUTORAL NO EXTERIOR  

PORTARIA Nº 036 
 

• INSCRIÇÕES: 1ª Chamada – 30 de maio. 

•  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/editais/abertos/5242-estagio-pos-doutoral 
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PRÊMIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL DE TECNOLOGIA SOCIAL 2013 

 

• INSCRIÇÕES: até 31 de maio 

•  OBJETIVO:  identificar, certificar, premiar e difundir tecnologias sociais já aplicadas, em âmbito 

local, regional ou nacional, e que ainda estejam em atividade, constituindo-se em efetivas 

soluções para questões relativas a: água, alimentação, educação, energia, habitação, meio 

ambiente, renda e saúde. 

• PÚBLICO ALVO:  A participação é aberta às instituições sem fins lucrativos, legalmente 

constituídas no País, de direito público ou privado. 

• CATEGORIAS:   Comunidades Tradicionais, Agricultores Familiares e Assentados da 

Reforma Agrária; Juventude;  Mulheres;   Gestores Públicos e   Instituições de ensino, 

pesquisa e universidades. 

• PRÊMIO:  As instituições finalistas receberão um ultrabook e um troféu; 

   Será concedida premiação aos 1º, 2º e 3º lugares de cada categoria, conforme segue: 

·      Primeiro lugar   : R$ 80.000,00 cada 

·      Segundo lugar  : R$ 50.000,00 cada 

·      Terceiro lugar   : R$ 30.000,00 cada 

• MAIORES NFORMAÇÕES http://www.fbb.org.br/tecnologiasocial/regulamento-1/  
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PROGRAMA CAPES-WBI (WALLONIE-BRUXELLES) 

PROJETOS CONJUNTOS DE PESQUISA 

EDITAL Nº. O18/2013 
 

• INSCRIÇÕES: até 31 de maio 

• OBJETIVO: Apoiar o intercâmbio científico entre os grupos de pesquisa brasileiros e 

belgas, nas especialidades de Ciências Biológicas e da Saúde; Agroindústrias, 

Engenharias (nas especialidades: mecânica, transporte e logística, aeronáutica e 

espacial); e Meio Ambiente.   

• PÚBLICO ALVO: Equipes formadas por, no mínimo, 2 (dois) docentes doutores 

vinculados a um Programa de Pós-Graduação, além de um coordenador que também 

possua o título de doutor, para contemplar a formação de pós-graduandos. 

• BENEFÍCIOS: Mensalidades: no valor de €1300,00 euros para doutorado sanduíche e 

€2100 euros para pós-doutoradoo valor unitario  da bolsa; seguro saúde de €90  euros; 

Auxílio deslocamento US$1706,00 dólares; Além de recurso de custeio para equipe de 

até R$10000,00 (dez mil reais) por ano. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br 

http://www.capes.gov.br/36-noticias/6152-programa-seleciona-projetos-de-pesquisa-em-conjunto-com-grupos-da-belgica-
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CHAMADA MCTI/SEPIN/CNPQ N º 11/2013 

PROGRAMA START-UP BRASIL 

 

 

• INSCRIÇÕES: até 31 de maio 

• OBJETIVO: Apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem 

contribuir significativamente para o desenvolvimento econômico e tecnológico do País e 

que desenvolvam e/ou utilizem ferramentas de software e serviços de TI como parte da 

solução, produto ou serviço proposto. 

• PÚBLICO ALVO: O proponente deve ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes, ser 

coordenador do projeto, ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto. A 

equipe técnica poderá ser constituída por pesquisadores, alunos e técnicos. Outros 

profissionais poderão integrar a equipe na qualidade de colaboradores. 

• VALORES: valor global de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), sendo R$ 

7.000.000,00 (sete milhões) em 2013 e R$ 7.000.000,00 (sete milhões) em 2014. 

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

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=695E9001DFCB5B3AB8432E09E7098E7C
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=695E9001DFCB5B3AB8432E09E7098E7C
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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA CONJUNTA FINEP / MCTI / MS/ CNPq DE APOIO À 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO SETOR DE SAÚDE – INOVA SAÚDE – 
BIOFÁRMACOS, FARMOQUÍMICOS E MEDICAMENTOS - 03/2013  

 

• INSCRIÇÕES: até 05 de junho 

• OBJETIVO: selecionar Planos de Negócio de empresas brasileiras que contemplem 

projetos de inovação dentro do escopo das linhas temáticas. 

• PÚBLICO ALVO: empresas brasileiras, nas categorias Empresas Líderes ou 

Empresas Parceiras, e Instituições Científicas Tecnológicas (ICTs) brasileiras que 

tenham interesse em empreender atividades de inovação. 

• LINHAS TEMÁTICAS: Biofármacos, Farmoquímicos e Medicamentos  

• VALORES: valor total R$ 1.300.000.000,00, sendo R$1.100.000.000,00 destinado 

aos programas/modalidades: Inova Brasil (Crédito), Subvenção Econômica e 

Participação Acionária; R$ 200.000.000,00 destinado aos programas/modalidades: 

Encomenda e PROCIS- Programa para o Desenvolvimento do Complexo Industrial 

da Saúde. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://download.finep.gov.br/ 

http://download.finep.gov.br/chamadas/inova_saude/editais/EditalINOVASAUDE-Farmacos.pdf
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BNDES FUNDO TECNOLÓGICO - BNDES FUNTEC  

MODALIDADE FUNTEC  
 

• INSCRIÇÕES: 2º reunião até 06 de junho 

• OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e 

inovação executados por Instituição Tecnológica (IT), que sejam selecionados de 

acordo com os focos de atuação divulgados anualmente pelo BNDES. 

• PÚBLICO ALVO: Instituições Tecnológicas – IT; Instituições de Apoio – IA  e 

empresas participantes do projeto. 

•  FOCOS: Energia; Meio ambiente; Eletrônica; Novos materiais; Química e Veículos 

elétricos, híbridos e a pilha-combustivel. 

• FORMA DE APOIO: serão realizadas na forma de  apoio direto, na modalidade não 

reembolsável e limitadas a 90% do valor total do projeto e demais 10%, no mínimo, 

por parte da empresa participante. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.bndes.gov.br/ 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Inovacao/inovaenergia.html
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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA CONJUNTA BNDES/FINEP/MCTI/MINISTÉRIO DA 
SÁUDE DE APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO SETOR DE 

EQUIPAMENTOS MÉDICOS E TECNOLOGIAS PARA A SAÚDE – INOVA 
SAÚDE (EQUIPAMENTOS MÉDICOS) – 02/2013   

 

• INSCRIÇÕES: até 14 de junho 

• OBJETIVO: selecionar Planos de Negócio de empresas brasileiras que contemplem 

projetos de inovação dentro do escopo das linhas temáticas apresentadas. 

• PÚBLICO ALVO: empresas brasileiras que possuam receita operacional bruta (ROB) 

superior a R$ 5 milhões (cinco milhões de reais) no último exercício, e que tenham 

interesse em empreender atividades de inovação. 

• LINHAS TEMÁTICAS: Diagnosticos in vitro e por imagem; Dispositivos implantáveis; 

Equipamentos eletromedicos e odontológicos; Tecnologias da Informação e 

Comunicação para saúde.  

• VALORES: valor total R$600.000.000,00, sendo R$275.000.000,00 destinado aos 

programas/modalidades: Crédito, FUNTEC e Instrumentos de renda variável; R$ 

50.000.000,00 destinado aos programas/modalidades: Encomenda e PROCIS- 

Programa para o Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde; R$275.000.000,00 

destinado aos programas/modalidades: Inova Brasil (Credito), Subvenção Econômica. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://download.finep.gov.br/ 

http://download.finep.gov.br/chamadas/inova_saude/editais/EditalINOVASAUDE-EquipamentosMedicos1.pdf
http://download.finep.gov.br/chamadas/inova_saude/editais/EditalINOVASAUDE-EquipamentosMedicos1.pdf
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PATROCÍNIO FINEP - PROJETOS CULTURAIS E ESPORTIVOS 

 
 

• INSCRIÇÕES: até 30 de junho 

• OBJETIVO: apoiar projetos culturais de artes cênicas, de música erudita ou 

instrumental, e livros de valor artístico, literário ou humanístico, habilitados para 

captação conforme a Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet - 

8313/91) e projetos esportivos olímpicos e paraolímpicos habilitados 

para captação conforme a Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/06). 

• PÚBLICO ALVO: empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras 

instituições públicas ou privadas. 

• VALORES: Para área de artes e cultura: R$ 700 mil; área de esportiva: R$ 200 mil. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/ 

http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=editais_patrocinios
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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/ 

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/ 

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

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

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

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_041_HUMBOLDT_2012_Retificado-5set12.pdf
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EDITAL MCTI/CNPQ/FINEP - Nº 02/2013 

 

• INSCRIÇÕES:    Eventos a serem realizados entre:           Prazo 

                                            01.01 a 30.06.2014                        31.10.2013 

• OBJETIVO: Selecionar propostas para apoio financeiro a realização, no Brasil, de 

congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclos de conferências e outros eventos 

similares de abrangência nacional ou internacional, relacionados a Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CTI).  

• PÚBLICO ALVO: pesquisadores, professores e especialistas com vinculo formal com 

Instituições de Ensino Superior (IES), Centro e Institutos de Pesquisa e Desenvolvimento, 

públicas ou privadas sem fins lucrativos, Empresas Públicas que executem atividades de 

CTI ; pesquisadores aposentados, desde que mantenham atividades acadêmico-cientícas 

vinculadas aquelas instituições; dirigentes de Associação Científica ou Tecnológica de 

âmbito nacional. 

• TEMAS PRIORITÁRIOS: Ciência, Tecnologia e Inovação. 

• VALORES: Global de R$20.000.000,00; sendo cerca de R$ 15.000.000,00 oriundos do 

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

valor máximo de financiamento de R$ 150.000,00. 

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

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=2741


Núcleo de Inovação Tecnológica 

 Faculdade Luciano Feijão  

 Maio 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/ 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital-CapesAULP-2012-ProMobilidadeInternacional.pdf
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PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS NO PAÍS (PAEP) 

EDITAL CAPES N°004/2012/ CAPES 
 

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo – com antecedência de 90 dias 

• OBJETIVO: fomentar a realização de eventos científicos, tecnológicos e culturais de 

curta duração, de abrangência local, estadual, regional, nacional e/ou internacional, 

promovidos por associações ou sociedades científicas; associações de programas de 

pós-graduação e de pesquisa; programas de pós-graduação e programas de graduação 

em licenciaturas; secretarias de educação municipais e estaduais e associação de 

professores; para a formação de professores para a educação básica. 

•  PÚBLICO ALVO: ter título de doutor ou qualificação equivalente, Presidente da 

Comissão Organizadora do evento. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/ 

http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5173-programa-de-apoio-a-eventos-no-pais-paep
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO 
EXTERIOR (PDSE) 

 

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo 

• OBJETIVO: apoiar a formação de recursos humanos de alto nível por meio da 

concessão de cotas de bolsas de doutorado sanduíche às Institutos de Ensino 

superior (IES) que possuam curso de doutorado reconhecido pelo sistema federal. 

•  PÚBLICO ALVO: alunos regularmente matriculados nos cursos de doutorado das 

IES participantes. 

• VALORES: A bolsa constitui-se de mensalidade, seguro saúde, auxílio 

deslocamento e auxílio instalação. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/ 

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/ 

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/ 

http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/125.pdf
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PROGRAMA DE INTERCÂMBIO CIENTÍFICO DE CURTA DURAÇÃO - DAAD 

 

• INSCRIÇÕES: Fluxo contínuo, antecedência mínima de 90 dias. 

•  OBJETIVO: fomentar pesquisas para estreitar contatos e vínculos entre cientistas 

alemães e brasileiros; facilitar o acesso a bibliotecas e laboratórios especializados; 

contribuir para uma cooperação institucional entre grupos de pesquisa alemães e 

brasileiros, como também, auxílio para cientistas brasileiros interessados em realizar uma 

estadia de pesquisa em universidades ou institutos de pesquisa alemães durante o 

período de um a três meses. 

• PÚBLICO ALVO: Doutorando com publicações a nível internacional, convite do colega anfitrião. 

• BENEFÍCIOS: passagem aérea (paga pela agencia do país de origem), ajuda de custo 

mensal no valor de 1990 euros. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.daad.org.br/pt/18316/index.html 

http://www.daad.org.br/pt/18316/index.html
http://www.daad.org.br/pt/18316/index.html
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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/pt/18314/index.html 

http://www.daad.org.br/pt/18314/index.html
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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

