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

 
•  INSCRIÇÕES: Início da pesquisa ou                             Inscrição 
                                 de curso de idioma                    3 de Setembro à 31 de janeiro 
                                 Julho/agosto – maio 
                                 (ano subseqüente) 
• OBJETIVO: conceder bolsas para pesquisadores altamente qualificados, que possuam vinculo, 

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

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

•  MODALIDADES: pós-doutorado e pesquisador experiente. 
•  BENEFICIOS: bolsa mensal; auxílio-instalação; auxílio-deslocamento; auxílio para aquisição de 

seguro saúde; subsídios para dependentes e auxilio para mobilidade. 
• MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_041_HUMBOLDT_2012.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_041_HUMBOLDT_2012.pdf
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Prêmio CNI de Jornalismo 2014 
 

•  INSCRIÇÕES: 1º de setembro de 2013 a 30 de maio de 2014  
• OBJETIVO: visa reconhecer o papel da imprensa e seu compromisso com a agenda do 

desenvolvimento do país.  
• PÚBLICO ALVO: voltado exclusivamente a veículos de empresas jornalísticas.  
• CATEGORIAS: Impresso jornal; Impresso revista; Telejornalismo; Radiojornalismo; Internet (sites e blogs). 
• PREMIAÇÃO: por categorias: impresso jornal– R$ 25.000,00 ao vencedor; impresso revista – R$ 

25.000,00 ao vencedor; telejornalismo – R$ 25.000,00 ao vencedor; rádiojornalismo – R$ 
25.000,00 ao vencedor; internet (sites e blogs) – R$ 25.000,00 ao vencedor. Destaques Regionais: 
Norte – r$ 15.000,00 ao vencedor; sul – R$ 15.000,00 ao vencedor; Centro-Oeste – R$ 15.000,00 
ao vencedor; Nordeste – R$ 15.000,00 ao vencedor; Sudeste – R$ 15.000,00 ao vencedor. 
Prêmios Especiais:  Educação – conferido ao melhor trabalho sobre educação profissional voltada 
à indústria – R$ 30.000,00; Inovação – conferido ao melhor trabalho que aborde a inovação como 
pressuposto fundamental para a competitividade industrial – R$ 30.000,00. Grande Prêmio José 
Alencar De Jornalismo: conferido ao melhor entre todos os trabalhos jornalísticos inscritos – R$ 
50.000,00. Além da premiação em dinheiro, cada trabalho vencedor nas duas categorias especiais 
– Educação e Inovação e na categoria Grande Prêmio José Alencar de Jornalismo, receberá uma 
bolsa de estudo no  curso Gestão Estratégica para Dirigentes Empresariais, ministrado pela 
Insead, em Fontainebleau, na França, com custeio de passagens aéreas e hospedagem para o 
período.  

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2012/04/16/259/20130815101301498083e.pd
f 

NOVO!!! 

http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2012/04/16/259/20130815101301498083e.pdf
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2012/04/16/259/20130815101301498083e.pdf
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Programa de Bolsa de Estudos para Estágio Pós-Doutoral no Exterior  
Edital nº075/2010/DRI/CGBE 

 
• INSCRIÇÕES: :    Início do estágio                            Prazo 
                                      Maio a Agosto                03/setembro a 01/novembro 
•  OBJETIVO: contribuir com a inserção internacional desses pesquisadores, o estabelecimento de 

intercâmbio científico e abertura de novas linhas de pesquisa, de relevância para o 
desenvolvimento da área no país. 

• PÚBLICO ALVO: apresentar candidatura individual; ter nacionalidade brasileira ou, quando 
estrangeiro, ter visto permanente; ter diploma de doutorado, reconhecido na forma da legislação 
brasileira; demonstrar atuação em atividade de docência ou pesquisa, no Brasil, compatíveis com o 
tempo de atuação como doutor. 

• VALOR: mensalidade; seguro saúde; auxílio-deslocamento; auxílio instalação. 
• MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital075_EstagioPosDoutoral2011.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital075_EstagioPosDoutoral2011.pdf
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Programa de Bolsa de Estudos para Estágio Sênior no Exterior  
Edital nº 074/2010/DRI/CGBE 

 
• INSCRIÇÕES:    Início do estágio                            Prazo 
                                   Maio a Agosto                03/setembro a 01/novembro 
•  OBJETIVO: visa o intercâmbio científico e ao estabelecimento de parcerias com congêneres 

internacionais, direcionado à execução de projeto de pesquisa, sempre inserido no contexto 
institucional de atuação do candidato. 

• PÚBLICO ALVO: apresentar candidatura individual; possuir nacionalidade brasileira ou visto 
permanente de residência no País, no caso de estrangeiro; possuir diploma de doutorado, 
reconhecido na forma da legislação brasileira; possuir vínculo empregatício com instituição de 
ensino superior ou de pesquisa brasileira; enquadrar-se, preferencialmente, na categoria 
pesquisador 1 do CNPq ou demonstrar produção científica equivalente, possuindo, no mínimo, 8 
anos de doutorado, contados até o último dia para a inscrição prevista neste edital; apresentar 
produtividade científica e de orientações na pós-graduação compatíveis com o tempo de atuação 
como doutor. 

• VALOR: mensalidade; seguro-saúde; auxílio-deslocamento; auxílio instalação. 
• MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital074_EstagioSenior_2011.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital074_EstagioSenior_2011.pdf
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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 

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
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
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
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
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
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
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
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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CHAMADA MCTI/CNPQ N º 55/2013  
 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PD&I EM HIDROGÊNIO E CÉLULAS A 

COMBUSTÍVEL 
 

• INSCRIÇÕES: até 01 de novembro 
• OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem contribuir significativamente 

para a formação de recursos humanos e PD&I em Hidrogênio e Células a Combustível. 
• 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 DE PESQUISA: produção e armazenamento de hidrogênio; células a combustível tipo PEM; 
pilhas a combustível tipo óxido sólido.  

• VALORES: valor global estimado de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) para as três 
linhas de pesquisas, oriundos do CT-Energ e pagos de acordo com a disponibilidade orçamentária e 
financeira dos Fundos Setoriais. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&det
alha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3801 

NOVO!!! 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3801
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3801
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3801
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3801
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CHAMADA MCTI-SECIS/CNPq Nº 84/2013  
TECNOLOGIA ASSISTIVA 

 
• INSCRIÇÕES: até 08 de novembro 
• OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem contribuir significativamente 

para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, com temas ligados à tecnologia assistiva no 
âmbito das ações do Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência – Plano Viver sem 
Limite – implementadas pela Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social - SECIS/MCTI. 

• 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 coordenador de um 
núcleo de tecnologia assistiva; ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto. 

• LINHAS TEMATICAS: auxílios para a vida diária e vida prática; CAA - Comunicação Aumentativa e/ou 
Alternativa; recursos de acessibilidade ao computador; sistemas de controle de ambiente; projetos 
arquitetônicos para acessibilidade; órteses e próteses; auxílios de mobilidade; entre outras. 

• VALORES: valor global estimado de R$ 13.000.000,00 (Treze milhões de Reais) para itens de custeio, 
capital e bolsas. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas;jsessionid=D14DE0B511F771BE70D1B29FF2BDD446?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqp
ortlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4381 

NOVO!!! 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=D14DE0B511F771BE70D1B29FF2BDD446?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4381
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=D14DE0B511F771BE70D1B29FF2BDD446?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4381
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=D14DE0B511F771BE70D1B29FF2BDD446?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4381
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=D14DE0B511F771BE70D1B29FF2BDD446?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4381
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 Chamada MEC/SETEC/CNPq N º 94/2013  
APOIO A PROJETOS COOPERATIVOS DE PESQUISA APLICADA E DE EXTENSÃO 

TECNOLÓGICA  
• INSCRIÇÕES: até 08 de novembro 
• OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem contribuir significativamente 

para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, oriundos de pesquisadores vinculados aos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e às Escolas Técnicas Vinculadas às 
Universidades Federais (doravante designadas instituições proponentes), projetos estes cooperados 
com o setor produtivo (aqui designadas como instituições parceiras), alinhados as características do 
Plano Brasil Maior e da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.  

• PÚBLICO ALVO: ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta;  ser obrigatoriamente o coordenador do projeto;  possuir vínculo celetista ou 
estatutário com a instituição de execução do projeto.  

• LINHAS DE APOIO: PD&I; Extensão. 
• AREAS TEMATICAS: aeroespacial e defesa; agropecuária;  alimentos; automobilística; biotecnologia; 

calçados;  construção civil;  economia criativa; energia; energia nuclear; energia renovável;  fármacos 
e complexo industrial da saúde; indústria naval; metal-mecânica; mineração; entre outros. 

• VALORES: valor global estimado de R$ R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), oriundos do 
Ministério da Educação - MEC . 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas;jsessionid=D14DE0B511F771BE70D1B29FF2BDD446?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqp
ortlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4361 

NOVO!!! 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=D14DE0B511F771BE70D1B29FF2BDD446?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4361
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=D14DE0B511F771BE70D1B29FF2BDD446?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4361
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=D14DE0B511F771BE70D1B29FF2BDD446?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4361
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 CHAMADA CNPQ/MINC/SEC N.º 80/2013  
 

• INSCRIÇÕES: até 09 de novembro 
• OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, na área de Economia 
Criativa, nos eixos temáticos prioritários definidos pela Secretaria da Economia Criativa, do Ministério 
da Cultura, mediante o financiamento de projetos de pesquisa com mérito científico.  

• PÚBLICO ALVO: possuir o título de mestre e ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, 
atualizado até a data limite para submissão da proposta;  ser obrigatoriamente o coordenador do 
projeto;  ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto; o pesquisador aposentado poderá 
apresentar proposta nesta Chamada desde que possua o título de mestre e tenha seu currículo 
cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para submissão da proposta. 

• EIXO TEMATICOS: marcos legais para a economia criativa brasileira (tributários, trabalhistas, 
previdenciários e administrativos);  empreendedorismo cultural e criativo;  territórios criativos (apls, 
cidades, bairros, pólos etc.); associativismo, cooperativismo e autogestão de empreendimentos e 
profissionais criativos;  capacitação técnica e gerencial de profissionais e empreendimentos criativos; 
inovação em cultura. 

• VALORES: valor global estimado de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), oriundos 
do orçamento da Secretaria de Economia Criativa, do Ministério da Cultura.  

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas;jsessionid=4AAB1EBBF86AA481930D27029E91D45F?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqp
ortlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4241 

NOVO!!! 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=4AAB1EBBF86AA481930D27029E91D45F?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4241
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=4AAB1EBBF86AA481930D27029E91D45F?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4241
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=4AAB1EBBF86AA481930D27029E91D45F?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4241
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 CHAMADA MCTI/CNPQ/MEC/CAPES Nº 43/2013  
 

• INSCRIÇÕES: até 09 de novembro 
• OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, no âmbito das Ciências 
Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas, mediante o financiamento de projetos de pesquisa com mérito 
científico.  

• 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, em departamentos das áreas de 
Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas ou em programas de pós-graduação dessas áreas; o 
pesquisador aposentado poderá apresentar proposta nesta Chamada desde que possua o título de 
doutor e tenha seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta. 

• VALORES: valor global estimado de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) , sendo  que os projetos 
aprovados terão o valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para gastos com itens de custeio e 
capital. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas;jsessionid=4AAB1EBBF86AA481930D27029E91D45F?p_p_id=resultadosportlet_WAR_result
adoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4181 

NOVO!!! 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=4AAB1EBBF86AA481930D27029E91D45F?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4181
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Novembro de  2013 

CHAMADA MCTI/CNPQ/SECIS/MEC/CAPES Nº 45/2013 
 

• INSCRIÇÕES: até 09 de novembro 
• OBJETIVO: apoiar a realização de Olimpíadas Científicas de âmbito nacional como instrumento de 

melhoria dos ensinos fundamental e médio, para identificar jovens talentosos que possam ser 
estimulados a seguir carreiras técnico-científicas. Poderá ser apoiada também a realização de 
olimpíadas internacionais sediadas no Brasil. 

• 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. 

• VALORES: valor global estimado de R$ 3.460.000.,00 (três milhões e quatrocentos e sessenta mil 
reais), sendo R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) oriundos do orçamento do CNPq para 2013, R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais) oriundos da CAPES e R$ 460.000,00 (quatrocentos e oitenta 
reais) oriundos da Secretária de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social -SECIS/MCTI a serem 
liberados em uma parcela, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do CNPq. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas;jsessionid=4AAB1EBBF86AA481930D27029E91D45F?p_p_id=resultadosportlet_WAR_result
adoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4201 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Novembro de  2013 

Chamada MCTI/CNPq/SECIS/MEC/CAPES N º 46/2013 
 

• INSCRIÇÕES: até 09 de novembro 
• OBJETIVO: apoiar a realização de Feiras de Ciências e Mostras Científicas e Mostras Científicas 

Itinerantes (em especial planetários móveis) de âmbito nacional, estadual e municipal/distrital, como 
um instrumento para a melhoria dos ensinos fundamental, médio e técnico, bem como para despertar 
vocações científicas e/ou tecnológicas e identificar jovens talentosos que possam ser estimulados a 
seguirem carreiras científico-tecnológicas. Além disso, possibilitar a seleção dos melhores trabalhos 
para participação em Feiras/Mostras Internacionais 

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

• VALORES: valor global estimado de R$ 8.900.000,00 (oito milhões e novecentos mil reais). 
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas;jsessionid=4AAB1EBBF86AA481930D27029E91D45F?p_p_id=resultadosportlet_WAR_result
adoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4221 

NOVO!!! 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Novembro de  2013 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES (PDPP) PORTUGAL   
EDITAL Nº. 074/2013  

• INSCRIÇÕES: até 10 de novembro 
• OBJETIVO: visa selecionar bolsistas supervisores integrantes do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência - Pibid e alunos do Plano Nacional de Formação de Professores - Parfor para 
participarem de cursos de desenvolvimento profissional nas universidades portuguesas de Aveiro e do 
Porto, nas áreas de Pedagogia, Física, Química, Matemática e Língua Portuguesa.  

• PÚBLICO ALVO: ser bolsista supervisor do Pibid ou aluno regularmente matriculado em curso do 
Parfor e devidamente cadastrado na Plataforma Freire; ser professor concursado com estágio 
probatório concluído, ou efetivado, e estar ministrando aula na disciplina para a qual está pleiteando a 
formação em Portugal; possuir nacionalidade brasileira; não receber bolsa ou benefício financeiro de 
outras entidades brasileiras para o mesmo objetivo; não ter sido contemplado nas edições anteriores 
do Programa Escola de Professores no CERN (Centro Europeu de Pesquisas Nucleares). 

• BENEFICIOS: passagem aérea internacional – ida e volta – em classe econômica promocional; o 
trecho aéreo nacional, também custeado pela Capes, será emitido entre o aeroporto da capital do 
estado do bolsista e o aeroporto de embarque internacional no Brasil, de acordo com a conveniência e 
disponibilidade de voos; as despesas de deslocamento do bolsista entre a sua residência e o 
aeroporto a ser indicado pela Capes serão de responsabilidade do candidato; deslocamento em 
Portugal: aeroporto/universidade/aeroporto; alojamento; alimentação; ajuda de custo no valor de € 
250,00; Auxílio seguro-saúde, no valor de € 90,00. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_074_2013_PDPP_Portugal.pdf 

NOVO!!! 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_074_2013_PDPP_Portugal.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Novembro 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  

Novembro de  2013 

 Chamada MCTI/CNPq/MEC/CAPES N º 44/2013  
 

• INSCRIÇÕES: até 11 de novembro 
• OBJETIVO: apoiar e incentivar a editoração e a publicação de periódicos científicos brasileiros em 

todas as áreas de conhecimento, sendo considerado prioritário o apoio às revistas divulgadas por meio 
eletrônico, na Internet, em modo de acesso aberto, ou de forma impressa/eletrônica simultaneamente.  

• 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.  

• VALORES: valor global estimado de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), sendo 50% do CNPq e 
50% da CAPES, com os valores do CNPq a serem liberados em 2 (duas) parcelas, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e financeira das agências , sendo os recursos oriundos do Tesouro 
Nacional.  

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas;jsessionid=4AAB1EBBF86AA481930D27029E91D45F?p_p_id=resultadosportlet_WAR_result
adoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4141 

NOVO!!! 
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 Faculdade Luciano Feijão  

Novembro de  2013 

 EDITAL FUNARTE DE OCUPAÇÃO DOS CEUs DAS ARTES 
 

• INSCRIÇÕES: até 13 de novembro 
• OBJETIVO: promover a seleção de 80 projetos de ocupação para os Centros de Artes e de Esportes 

Unificados (doravante denominados CEUs), sendo um para cada CEU pertencente à listagem 
disponibilizada no site da Funarte. 

• PÚBLICO ALVO:  pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural, 
tais como empresas de produções artísticas, companhias ou grupos de todo o Brasil, a partir de agora 
identificados como “proponentes”. 

• VALORES: aporte de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), dos quais R$ 2.700.000,00 (dois milhões 
e setecentos mil reais) serão concedidos em pagamento à ocupação e R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais) serão destinados às despesas administrativas do concurso. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/EDITAL-FUNARTE-DE-
OCUPA%C3%87%C3%83O-DOS-CEUS-DAS-ARTES.pdf 
 

PRORROGADO!!! 
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Novembro de  2013 

 
PROGRAMA RUMOS ITAÚ CULTURAL  

 
• INSCRIÇÕES: até 14 de novembro 
• OBJETIVO: criar diálogos e fomentar produções culturais de todos os tipos, individuais e/ou coletivas, 

de uma ou mais áreas de expressão artística e do pensamento 
• PÚBLICO ALVO:  pessoas físicas com idade mínima de 16 anos completados até o último dia de 

inscrição, até mesmo duplas, trios, coletivos ou grupos, e pessoas jurídicas com sede no Brasil, 
inclusive selecionados em outras edições do programa.  Estrangeiros também podem participar 
(apenas como pessoa física), até mesmo duplas ou grupos de estrangeiros e brasileiros, desde que o 
projeto (pesquisa ou produção de uma obra) trate de arte e cultura brasileiras. 

• MODALIDADES: circulação de repertório; criação e/ou produção de obra; desenvolvimento de 
plataformas e softwares; documentação; oficina, seminário, encontro e similares; publicação; entre 
outras. 

• VALORES: montante total aportado por proposta, projeto ou obra, observará o limite de até R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais) brutos. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://rumositaucultural.org.br/como-funciona 

NOVO!!! 
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PROGRAMA CAPES/BRANETEC 

Edital nº. 069/2013 
• INSCRIÇÕES: até 14 de novembro 
• OBJETIVO: apoiar projetos de parcerias institucionais universitárias exclusivamente em nível de 

graduação, para fomentar o intercâmbio acadêmico em ambos os países e estimular a aproximação 
das estruturas curriculares, inclusive com a equivalência e o reconhecimento mútuo de créditos obtidos 
nas instituições participantes. 

• PÚBLICO ALVO: Instituição de Ensino Superior - IES; ter caráter inovador e demonstrar o 
desenvolvimento da área nos contextos nacional e internacional; contemplar o aprendizado da língua 
do país parceiro (inglês e/ou holandês); apresentar como coordenador um docente com título de doutor 
há pelo menos 3 (três) anos, que detenha reconhecida competência na área e disponibilidade de tempo 
para as atividades acadêmicas e administrativas atinentes ao projeto; compor na equipe de trabalho 
pelo menos dois docentes doutores, além do coordenador; 

• AREAS TEMATICAS: engenharias e demais áreas tecnológicas; ciências exatas e da terra: física, 
química, biologia e geociências; ciências biomédicas e da saúde; computação e tecnologias da 
informação;  tecnologia aeroespacial; fármacos; produção agrícola sustentável; petróleo, gás e carvão 
mineral; energias renováveis; tecnologia mineral; biotecnologia; entre outras. 

• VALORES: missão de estudo: diária para pesquisadores brasileiros na Holanda EUR 140,00/dia; 
seguro-saúde para pesquisadores brasileiros na Holanda EUR 90,00/missão; auxílio deslocamento 
para despesas com locomoção no trecho Brasil/Holanda/Brasil US$ 2.000,00/missão. Missão de 
estudo: mensalidade – graduação sanduíche EUR 870,00 / mês; auxílio deslocamento 
(Brasil/Holanda/Brasil) US$ 1.706 (até 6 meses) US$ 3.412 (mais de 6 meses); auxílio instalação EUR 
1.320,00; seguro saúde EUR 90,00 / mês; adicional localidade (Amsterdam) EUR 400,00/mês. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_069_2013_BRANETEC.pdf 

NOVO!!! 
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Edital de Fomento à Produção, Difusão e  
Distribuição de Livros em Formato Acessível  

 
• INSCRIÇÕES: até 14 de novembro 
• OBJETIVO:  repassar recursos financeiros para projetos que fomentem a produção, difusão e 

distribuição de livros em formato acessível, aqui compreendidos como livros convertidos por meio de 
técnicas especializadas de adaptação, que proporcionem descrição ou narração das possíveis 
representações gráficas presentes na obra, nos formatos Daisy, Braille, livro falado (voz humana ou 
sintetizada) ou outro formato que permita o acesso de pessoas com deficiência visual ao seu conteúdo, 
excetuados os livros didáticos.  

• PÚBLICO ALVO: entidades da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal e/ou as 
entidades privadas sem fins lucrativos que desenvolvam projetos para pessoas com deficiência visual 
ou na produção de livros.  

• CATEGORIAS: infraestrutura de produção de livros em formato acessível;  produção e distribuição de 
livros em formato acessível; capacitação e difusão em livros em formato acessível.  

• VALORES: valor total de  R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) sendo distribuído entre 
os proponentes selecionados. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/663683/Edital+Livro+Acess%C3%ADvel+-
+Divulga%C3%A7%C3%A3o.pdf/c76534dd-0f58-474a-9955-6ad022ea9bfd 

NOVO!!! 

http://www.cultura.gov.br/documents/10883/663683/Edital+Livro+Acess%C3%ADvel+-+Divulga%C3%A7%C3%A3o.pdf/c76534dd-0f58-474a-9955-6ad022ea9bfd
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/663683/Edital+Livro+Acess%C3%ADvel+-+Divulga%C3%A7%C3%A3o.pdf/c76534dd-0f58-474a-9955-6ad022ea9bfd
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/663683/Edital+Livro+Acess%C3%ADvel+-+Divulga%C3%A7%C3%A3o.pdf/c76534dd-0f58-474a-9955-6ad022ea9bfd
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/663683/Edital+Livro+Acess%C3%ADvel+-+Divulga%C3%A7%C3%A3o.pdf/c76534dd-0f58-474a-9955-6ad022ea9bfd
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/663683/Edital+Livro+Acess%C3%ADvel+-+Divulga%C3%A7%C3%A3o.pdf/c76534dd-0f58-474a-9955-6ad022ea9bfd
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/663683/Edital+Livro+Acess%C3%ADvel+-+Divulga%C3%A7%C3%A3o.pdf/c76534dd-0f58-474a-9955-6ad022ea9bfd
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/663683/Edital+Livro+Acess%C3%ADvel+-+Divulga%C3%A7%C3%A3o.pdf/c76534dd-0f58-474a-9955-6ad022ea9bfd
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/663683/Edital+Livro+Acess%C3%ADvel+-+Divulga%C3%A7%C3%A3o.pdf/c76534dd-0f58-474a-9955-6ad022ea9bfd
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/663683/Edital+Livro+Acess%C3%ADvel+-+Divulga%C3%A7%C3%A3o.pdf/c76534dd-0f58-474a-9955-6ad022ea9bfd
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/663683/Edital+Livro+Acess%C3%ADvel+-+Divulga%C3%A7%C3%A3o.pdf/c76534dd-0f58-474a-9955-6ad022ea9bfd
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/663683/Edital+Livro+Acess%C3%ADvel+-+Divulga%C3%A7%C3%A3o.pdf/c76534dd-0f58-474a-9955-6ad022ea9bfd
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2013  
IMAGENS DA MEMÓRIA 

 
• INSCRIÇÕES: até 15 de novembro 
• OBJETIVO: selecionar 12 (doze) documentários inéditos, em formato de média-metragem, de 26 

minutos. 
• PÚBLICO ALVO: pessoa física, brasileira, maior de 18 anos, e/ou jurídica (instituições privadas, com ou 

sem fins lucrativos), de natureza artística e/ou cultural, que obrigatoriamente comprovem em seus 
currículos, experiências e realizações no universo cinematográfico (documentários, videos, dvd, etc). 

• VALORES: valor do apoio é de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Edital-Imagens-da-

Mem%C3%B3ria1.pdf 

NOVO!!! 

http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Edital-Imagens-da-Mem%C3%B3ria1.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Edital-Imagens-da-Mem%C3%B3ria1.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Edital-Imagens-da-Mem%C3%B3ria1.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Edital-Imagens-da-Mem%C3%B3ria1.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Edital-Imagens-da-Mem%C3%B3ria1.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Edital-Imagens-da-Mem%C3%B3ria1.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Edital-Imagens-da-Mem%C3%B3ria1.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Edital-Imagens-da-Mem%C3%B3ria1.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Edital-Imagens-da-Mem%C3%B3ria1.pdf
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013  
III IDEIAS CRIATIVAS ALUSIVO AO DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA  
SELEÇÃO PÚBLICA PARA APOIO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS 

 
• INSCRIÇÕES: até 15 de novembro 
• OBJETIVO: seleção de 38 (trinta e oito) projetos para a realização de atividades artísticas, 

socioculturais e formativas alusivas ao Dia da Consciência Negra - 20 de novembro. 
• PÚBLICO ALVO: pessoa física, brasileira, maior de 18 anos, e/ou jurídica, (instituições privadas, com 

ou sem fins lucrativos), de natureza artística e/ou cultural. 
• CATEGORIAS: Pesquisa, produção, publicação de trabalhos e ações; Atividades socioculturais 

formativas. 
• VALORES: na categoria Pesquisa, produção, publicação de trabalhos e ações: 09 (nove) projetos no 

valor de R$ 25.000,00 cada um para pessoa física, 09 (nove) projetos no valor de R$ 25.000,00 cada 
um para pessoa jurídica. Na categoria Atividades socioculturais formativas: 10 (dez) projetos no valor 
de R$ 25.000,00 cada um para pessoa física e 10 (dez) projetos no valor de R$ 25.000,00 cada um 
para pessoa jurídica. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Edital-Ideias-
Criativas.pdf 

NOVO!!! 

http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Edital-Ideias-Criativas.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Edital-Ideias-Criativas.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Edital-Ideias-Criativas.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Edital-Ideias-Criativas.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Edital-Ideias-Criativas.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Edital-Ideias-Criativas.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Edital-Ideias-Criativas.pdf
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CHAMADA CNPQ/CDC Nº 01/2013 
PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS  

 
• INSCRIÇÕES: até 18 de novembro 
• OBJETIVO: selecionar candidatos às modalidades de bolsas de pós-doutorado no exterior (PDE) ou 

doutorado sanduíche no exterior (SWE) que queiram participar de atividades de pesquisa no âmbito 
das unidades do CDC e em suas áreas de interesse. 

• PÚBLICO ALVO: ser brasileiro ou estrangeiro com situação migratória regular no Brasil; possuir 
formação profissional compatível com o nível e a finalidade do estágio ou curso; possuir conhecimento 
do idioma utilizado no curso/instituição de destino, a ser confirmado na carta de recomendação 
concedida pelo CDC. 

• AREAS DE CONHECIMENTO: saúde e ciências biomédicas; produtos farmacêuticos biotecnologia. 
• MODALIDADES: pós-doutorado no exterior (PDE); doutorado sanduíche no exterior (SWE). 
• VALORES: mensalidades; auxilio instalação; seguro saúde; auxilio deslocamento. 
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&deta
lha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4001 

NOVO!!! 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4001
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4001
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4001
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4001
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 CHAMADA MCTI/SECIS/MTE/SENAES/CNPq Nº 89/2013 
 

• INSCRIÇÕES: até 18 de novembro 
• OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e extensão que 

possuam como objeto a incubação de empreendimentos econômicos solidários (EES) e que visem 
contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País.  

• PÚBLICO ALVO: ter o título de mestre e experiência em economia solidária, desenvolvimento territorial, 
tecnologia social, geração de trabalho e renda 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. 

• LINHA DE APOIO: apoio ao fortalecimento de incubadoras tecnológicas de economia solidária; apoio à 
formação e institucionalização de novas incubadoras tecnológicas de economia solidária. 

• VALORES: valor global estimado de R$ 19.891.092,00 (dezenove milhões, oitocentos e noventa e um 
mil e noventa e dois reais) para itens de custeio, capital e bolsas, oriundos do Orçamento Geral da 
União. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas;jsessionid=FFE4C2722DD4C37683C4813041F4F22E?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqpor
tlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4281 

NOVO!!! 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=FFE4C2722DD4C37683C4813041F4F22E?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4281
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=FFE4C2722DD4C37683C4813041F4F22E?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4281
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=FFE4C2722DD4C37683C4813041F4F22E?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4281
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=FFE4C2722DD4C37683C4813041F4F22E?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4281
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 PROGRAMA CAPES - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE LONDRES 
ENSINO DE INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA 

EDITAL nº 73/2013-2014 
 

• INSCRIÇÕES: até 18 de novembro 
• OBJETIVO: visar à valorização do magistério que atua na rede pública e à melhoria de qualidade da 

educação básica brasileira, capacitando os docentes de Língua Inglesa, vinculados à rede pública de 
educação básica, por meio de sua participação em programa de aperfeiçoamento em didática da 
Língua Inglesa no Instituto de Educação da Universidade de Londres. 

• PÚBLICO ALVO: possuir nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade inglesa; possuir licenciatura 
em língua inglesa; comprovar vínculo com a rede pública de educação básica ou que está atuando em 
programa da educação básica da CAPES; ter proficiência em inglês; estar residindo no Brasil durante o 
processo seletivo. 

• VALORES: auxílio capacitação destinado a custear as despesas com alimentação e deslocamento 
interno na etapa internacional do Programa de Capacitação no valor £1300,00 (hum mil e trezentas 
libras); seguro saúde, no valor de £ 90,00/mês (noventa libras por mês); auxílio deslocamento terrestre 
nacional, quando for o caso, e passagem aérea nacional e internacional de ida e volta em classe; 
pagamento de taxas escolares e hospedagem em quarto duplo (banheiro no corredor) em dormitório 
universitário. econômica promocional. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_073_2013_Ensino_Ingles_IOE.pdf 

NOVO!!! 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_073_2013_Ensino_Ingles_IOE.pdf
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 CHAMADA PÚBLICA MCTI/CNPQ/SPM-PR/PETROBRAS Nº 18/2013  
 MENINAS E JOVENS FAZENDO CIÊNCIAS EXATAS, ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO  

 
• INSCRIÇÕES: até 18 de novembro 
• OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem estimular a formação de 

mulheres para as carreiras de ciências exatas, engenharias e computação no Brasil.  
• 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 celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto;  estar vinculado a 
um Departamento/Faculdade/Instituto da instituição de execução do projeto que seja responsável por 
um dos cursos de graduação. 

• VALORES: valor global estimado de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais).  
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=cha
madaDivulgada&idDivulgacao=4341 

NOVO!!! 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4341
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4341
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4341
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4341
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CHAMADA MCTI/SEPIN/CNPQ N º 11/2013 
PROGRAMA START-UP BRASIL 

 
• INSCRIÇÕES: até 19 de novembro 
• 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://startupbrasil.mcti.gov.br/wp-content/uploads/2013/02/Chamada-
MCTI_SEPIN_CNPq-11-2013-Start-up-Brasil.pdf 

http://startupbrasil.mcti.gov.br/wp-content/uploads/2013/02/Chamada-MCTI_SEPIN_CNPq-11-2013-Start-up-Brasil.pdf
http://startupbrasil.mcti.gov.br/wp-content/uploads/2013/02/Chamada-MCTI_SEPIN_CNPq-11-2013-Start-up-Brasil.pdf
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE ESPECIALISTAS EM AUDIOVISUAL  
 

• INSCRIÇÕES: até 22 de novembro 
• OBJETIVO: credenciamento de pessoas físicas, especialistas em atividades audiovisuais. 
• PÚBLICO ALVO: pessoas físicas, com experiência no segmento audiovisual, brasileiros natos ou 

naturalizados, maiores de 18 (dezoito) anos, que estejam quites com suas obrigações legais. 
• CATEGORIA: direção de cinema e tv;  roteiro de cinema e tv;  direção de fotografia;  edição de cinema e 

tv; edição de som; direção de produção de cinema e tv; produção executiva de cinema e tv; distribuição 
de cinema e tv; animação (animadores, modeladores, criadores, cenaristas e diretores);  análise crítica 
em audiovisual; pesquisa em audiovisual; jogos eletrônicos; exibição comercial e/ou não-comercial 
(cineclubes); curadoria de conteúdos audiovisuais; e preservação de acervos e arquivos. 

• PREMIAÇÃO: micrometragem - R$ 3.000,00; curta-metragem R$ 5.000,00; curta-metragem R$ 7.000,00; 
filme de baixo orçamento R$ 6.000,00; filme de baixo orçamento R$ 8.000,00; roteiro R$ 5.000,00; 
curadoria R$ 4.500,00. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/976132/Edital+de+Credenciamento+de+Especialistas.pdf/561335fc-
d9e4-475f-9bdc-f2d092e6c652 

NOVO!!! 

http://www.cultura.gov.br/documents/10889/976132/Edital+de+Credenciamento+de+Especialistas.pdf/561335fc-d9e4-475f-9bdc-f2d092e6c652
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/976132/Edital+de+Credenciamento+de+Especialistas.pdf/561335fc-d9e4-475f-9bdc-f2d092e6c652
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/976132/Edital+de+Credenciamento+de+Especialistas.pdf/561335fc-d9e4-475f-9bdc-f2d092e6c652
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/976132/Edital+de+Credenciamento+de+Especialistas.pdf/561335fc-d9e4-475f-9bdc-f2d092e6c652
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/976132/Edital+de+Credenciamento+de+Especialistas.pdf/561335fc-d9e4-475f-9bdc-f2d092e6c652
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/976132/Edital+de+Credenciamento+de+Especialistas.pdf/561335fc-d9e4-475f-9bdc-f2d092e6c652
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/976132/Edital+de+Credenciamento+de+Especialistas.pdf/561335fc-d9e4-475f-9bdc-f2d092e6c652
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/976132/Edital+de+Credenciamento+de+Especialistas.pdf/561335fc-d9e4-475f-9bdc-f2d092e6c652
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/976132/Edital+de+Credenciamento+de+Especialistas.pdf/561335fc-d9e4-475f-9bdc-f2d092e6c652
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EDITAL DE CONCURSO PRÊMIO  

HONRA AO MÉRITO ARTE E PATRIMÔNIO Nº 01/2013 
 

• INSCRIÇÕES: até 25 de novembro 
• OBJETIVO: promover a artistas brasileiros com atuação na área das artes visuais e cujo conjunto da 

obra melhor estabeleça o diálogo entre as artes visuais contemporâneas e o patrimônio histórico e 
artístico nacional, em múltiplas interações entre trabalhos artísticos e processos estéticos atuais e os 
acervos, tradições, culturas e sítios que estabelecem a memória cultural do País. 

• PÚBLICO ALVO: artistas brasileiros com atuação na área das artes visuais.  
• PREMIAÇÃO: valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para  cada premiado. 
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.artepatrimonio.org.br/arqs/EDITAL_Arte_e_Patrimonio_2013.pdf 

NOVO!!! 

http://www.artepatrimonio.org.br/arqs/EDITAL_Arte_e_Patrimonio_2013.pdf
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PRÊMIO VALE-CAPES DE CIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE 

EDITAL CONJUNTO Nº. 070/2013 
 

• INSCRIÇÕES: até 29 de novembro 
• OBJETIVO: premiar teses de doutorado e dissertações de mestrado que tragam ideias, soluções e processos 

inovadores para questões como redução do consumo de água e energia, redução de gases do efeito estufa 
(GEE), aproveitamento, reaproveitamento e reciclagem de resíduos e/ou rejeitos e tecnologia socioambiental 
com ênfase no combate à pobreza. 

• PÚBLICO ALVO: doutores e/ou mestres que possuem teses e dissertações disponíveis no banco de teses e 
dissertações da CAPES, quando da submissão ao prêmio; terem sido defendidas em 2012; terem sido 
defendidas no Brasil, mesmo em casos de cotutela ou outras formas de dupla diplomação; terem sido 
defendidas em programa de pós-graduação que tenha tido, no mínimo, 5 (cinco) teses de doutorado e/ou 5 
(cinco) dissertações de mestrado defendidas no ano anterior ao do Edital. 

• PREMIAÇÃO: Tese de Doutorado: passagem aérea e diária para o autor e um dos orientadores da tese 
premiada para que compareçam à cerimônia de premiação que ocorrerá em local a ser definido; certificado de 
premiação a ser outorgado ao orientador, coorientador(es) e ao programa em que foi defendida a tese; 
certificado de premiação e troféu para autor; auxílio a ser concedido pela Vale equivalente a uma participação 
em congresso internacional, previamente autorizado pela CAPES e Vale e relacionado à área temática da Tese, 
para o orientador, no valor de US$ 3.000,00 (três mil dólares americanos); bolsa para realização de estágio pós-
doutoral em instituição nacional de até 3 (três) anos para o autor da tese. Dissertação de Mestrado: passagem 
aérea e diária para o autor e um dos orientadores da dissertação premiada para que compareçam à cerimônia 
de premiação que em local a ser definido; certificado de premiação a ser outorgado ao orientador, 
coorientador(es) e ao programa em que foi defendida a dissertação; certificado de premiação e troféu para 
autor; auxílio equivalente a uma participação em congresso nacional para o orientador, no valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais); bolsa para realização de doutorado em instituição nacional de até 4 (quatro) anos para o autor 
da tese. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_070_2013_Premio-Vale-
Capes-2792013.pdf 

NOVO!!! 
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18 Bolsas de Estudo de Graduação  

no Exterior que você Não Pode Perder 
• INSCRIÇÕES: até 29 de novembro 
• OBJETIVO: Oferecer oportunidade de estudo a discentes brasileiros em universidades de excelência, bem como 

oferecer a possibilidade de estágio programado de pesquisa ou inovação tecnológica com 
acompanhamento; Permitir a atualização de conhecimentos em grades curriculares diferenciadas, possibilitando o 
acesso de estudantes brasileiros a instituições de elevado padrão de qualidade, visando complementar sua 
formação técnico-científica em áreas prioritárias e estratégicas para o desenvolvimento do Brasil; Complementar a 
formação de estudantes brasileiros, dando-lhes a oportunidade de vivenciar experiências educacionais voltadas 
para a qualidade, o empreendedorismo, a competitividade e inovação; Estimular iniciativas de internacionalização 
das universidades brasileiras; Possibilitar a formação com qualidade de uma força de trabalho técnico-
científica altamente especializada.; 

• PÚBLICO ALVO:  o candidato deve estar matriculado em curso de nível superior nas áreas e temas indicados, ter 
nacionalidade brasileira, ter obtido nota igual ou superior a 600 pontos no Enem(Exame Nacional do Ensino 
Médio); 

• VALOR: dependerá do país escolhido. 
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/10/29/1059716/18-

bolsas-estudo-graduaco-no-exterior-voce-no-pode-perder.pdf 
 

NOVO!!! 
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PROGRAMA NACIONAL DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA  
EDITAL Nº 071 /2013 

 
• INSCRIÇÕES: até 30 de novembro 
• OBJETIVO: apoiar projetos conjuntos de ensino e pesquisa, em instituições distintas, que estimulem a 

formação pós-graduada e, de maneira complementar a graduada, e também a mobilidade docente e 
discente. 

• PÚBLICO ALVO: docentes e discentes de Programa de Pós-Graduação (PPG) stricto sensu acadêmico, 
com nível de Doutorado, avaliado pela Capes com nota igual ou superior a 5, vinculado à IES pública ou 
privada sem fins lucrativos. 

• MODALIDADES: iniciação científica; estágio pós doutoral no brasil; auxilio moradia. 
• VALORES: bolsas com valores fixados de acordo com normas específicas da capes; auxílio moradia; 

passagens aéreas, ida e volta; diárias para missões de docência e pesquisa, para apresentação de 
trabalhos em eventos científicos e para participação em eventos acadêmicos; despesas de custeio para 
material de consumo, serviço de terceiro – pessoa física e serviço de terceiro – pessoas jurídica; custeio 
de hospedagem, alimentação e deslocamento para discentes que irão apresentar trabalhos em eventos 
científicos ou participar de eventos acadêmicos. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_071_2013_PROCAD.pdf 

NOVO!!! 
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DESAFIO UNIVERSITÁRIO CAMARGO CORRÊA 2013 

 
• INSCRIÇÕES: até 01 de dezembro 
• OBJETIVO: propiciar um ambiente de geração de ideias de inovação junto a universitários, que tragam 

benefícios ao negócio da Camargo Corrêa no que diz respeito a soluções potencialmente inovadoras 
para um ou mais subtemas do Ciclo do Concreto.  

• PÚBLICO ALVO: estudantes de graduação e pós graduação (especialização, mestrado e doutorado) 
em qualquer área da engenharia regularmente vinculados à Instituição de Ensino Superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou órgão de equivalente referência no caso de vínculo à 
Instituição de Ensino Superior estrangeira.   

• PREMIAÇÃO: 1º lugar: R$3.000,00 para cada aluno participante individual/membro da equipe com a 
melhor ideia e R$4.000,00 para o professor orientador (se houver) do participante individual/equipe, 
totalizando um prêmio de até R$13.000,00; 2º lugar: R$2.000,00 para cada aluno participante 
individual/membro da equipe com a segunda melhor ideia e R$3.000,00 para o professor orientador (se 
houver) do participante individual/equipe, totalizando um prêmio de até R$9.000,00; 3º lugar: 
R$1.000,00 para cada aluno participante individual/membro da equipe com a segunda melhor ideia e 
R$2.000,00 para o professor orientador (se houver) do participante individual/equipe, totalizando um 
prêmio de até R$5.000,00. Universidade com maior número de ideias 
cadastradas:  R$5.000,00;  Palestra de inovação aos alunos e docentes a ser ministrada por 
especialista da Innoscience Consultoria em Gestão da Inovação. Viagem para São Paulo para evento 
de Apresentação com despesas pagas pela Camargo Corrêa (passagem aérea ida e volta a sua cidade 
de destino, hospedagem e alimentação);  Visita à sede da Camargo Corrêa; Participação no evento de 
Apresentação em São Paulo junto à direção da Camargo Corrêa; Participação em palestra(s) de 
especialista(s) ministrada(s) no evento de Apresentação. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://camargo.brightidea.com/ct/ct_terms.bix?c=2D8BE51E-0061-42DC-874C-
DCD13A403BFC 

NOVO!!! 
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PROGRAMA CAPES/NSF 
EDITAL Nº. 072/2013 

 
• INSCRIÇÕES: até 02 de dezembro 
• OBJETIVO:  aprofundar a cooperação acadêmica entre as Instituições de Ensino Superior Brasileiras e 

a National Science Foundation (NSF) no âmbito do Programa “Dimensões da Biodiversidade para 
Pesquisa e Infraestrutura Associada”, nos termos do convênio assinado entre a CAPES e a NSF. 

• PÚBLICO ALVO: discentes, docentes e/ou pesquisadores que possuam vinculo com Instituição de 
Ensino Superior (IES). 

• VALORES: Missão de Trabalho: Diárias a docentes brasileiros: de 7 a 20 dias - US$ 150,00 (cento e 
cinquenta dólares americanos/dia); Seguro saúde - US$ 90,00 (noventa dólares americanos) por cada 
missão; Auxílio deslocamento Conforme cotação do trecho realizada no dia da concessão financeira. 
Missão de Iniciação Cientifica: Bolsa no Exterior US$ 870,00 / mês –referente ao período autorizado na 
concessão, dos estudantes brasileiros nos Estados Unidos; Auxílio instalação US$ 1.320,00 (valor 
único); Seguro-saúde US$ 90,00 / mês; Auxílio deslocamento US$ 1.604,00 (valor único). 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_072_2013_NSF.pdf 

NOVO!!! 
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PROGRAMA OI DE PATROCÍNIO CULTURAL INCENTIVADO  
EDITAL DE SELEÇÃO 2013/2014  

SELEÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS CENTROS CULTURAIS OI FUTURO 
• INSCRIÇÕES: até 02 de dezembro; 
• OBJETIVO: Selecionar projetos que farão parte da programação dos centros culturais do OI FUTURO na cidade do 

Rio de Janeiro, localizados em Ipanema (Rua Visconde de Pirajá, nº 54), e no Flamengo (Rua Dois de Dezembro, nº 63), 
no ano de 2014 e no primeiro semestre de 2015; Selecionar projetos que farão parte da programação do centro cultural 
do OI FUTURO em Belo Horizonte (Av. Afonso Pena, nº 4.001 – Mangabeiras), no primeiro semestre de 2014; 

• PÚBLICO ALVO: Poderão participar do presente Edital de Seleção pessoas físicas e jurídicas Proponentes de 
projetos culturais; 

• TEMAS:  Artes Cênicas: montagens e apresentações de espetáculos inéditos para adultos e crianças, festivais, 
seminários, conferências e debates; Artes Visuais: idealização e montagem de exposições inéditas, performances, 
festivais, seminários, conferências e debates; Audiovisual: mostras, festivais, cineclubes, seminários, conferências e 
debates; Dança: produção e montagens de espetáculos inéditos, festivais, seminários, conferências e debates; Música: 
produção e realização de shows, festivais, seminários, conferências e debates; Intermídia: exposições, eventos, 
espetáculos de artes integradas com ênfase na convergência de linguagens; Pensamento: seminários, encontros, 
conferências, ciclos de palestras e debates; 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.oifuturo.org.br/wp-content/uploads/2013/10/131029-
Edital_Cultura_2013_2014-Programacao_OiFuturo-1.pdf 

NOVO!!! 
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Programa CAPES/STINT  
 EDITAL Nº. 075/2013-2014  

 
• INSCRIÇÕES: até 03 de dezembro 
• OBJETIVO: apoiar o desenvolvimento de projetos conjuntos de pesquisa e fomentar a mobilidade de 

pesquisadores e de estudantes de doutorado e pós-doutorado, em todas as áreas do conhecimento.  
• PÚBLICO ALVO: pesquisadores; estudantes de doutorado e pós-doutorado; estar vinculada a um 

Programa de Pós-Graduação avaliado pela CAPES, com nota mínima 3, o que significa o 
preenchimento de requisitos mínimos de qualidade para que um curso de pós-graduação possa ser 
ofertado; Ter caráter inovador considerando, inclusive, o desenvolvimento da área no contexto nacional 
e internacional; ser apresentada por coordenador de equipe detentor do título de doutor obtido há, pelo 
menos, 4 (quatro) anos. 

• VALORES: Missão de trabalho: diária para pesquisadores brasileiros na Suécia EUR 140,00/dia; 
seguro-saúde para pesquisadores brasileiros na Suécia EUR 90,00/missão; auxílio deslocamento para 
despesas com locomoção no trecho Brasil/Suécia/Brasil conforme cotação do trecho realizada no dia 
da concessão financeira. Missão de Estudos: mensalidade – Doutorado Sanduíche EUR 1.300,00/mês; 
mensalidade – Pós-Doutorado EUR 2.100,00/mês; auxílio deslocamento US$ 1.706 (até 6 meses), US$ 
3.412 (mais de 7 meses); auxílio Instalação (valor único) EUR 1.300,00 (doutorado) EUR 2.100,00 
(pós-doutorado); seguro saúde EUR 90,00/mês. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital-075-2013-
STINT-18102013.pdf 

NOVO!!! 
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CONCURSO CULTURA 2014 
 

• INSCRIÇÕES: até 06 de dezembro 
• OBJETIVO:  escolha de, no mínimo, 206 (duzentos e seis) trabalhos artístico-culturais, relativos à 

participação de artistas, grupos, coletivos e agentes culturais, para futura contratação, no intuito de 
promover a cultura brasileira no período da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, que ocorrerá nas 
seguintes cidades-sede: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, 
Salvador, Recife, Natal, Cuiabá, Brasília, Manaus e Fortaleza. 

• PUBLICO ALVO: artistas, coletivos, agentes e produtores, trupes e grupos, formais ou informais, 
com atuação na área cultural. Pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, de 
natureza cultural, conforme seu estatuto ou contrato social, e com sede no Brasil. Pessoa física 
com idade mínima de 18 (dezoito) anos, completos até a data de encerramento das inscrições, ou 
emancipado na forma da legislação civil pertinente, ou menor de idade autorizado. 

• SEGMENTOS CULTURAIS: música, artes visuais, literatura, dança, circo, teatro, manifestações 
tradicionais, audiovisual, gastronomia, artesanato, arquitetura, design, patrimônio e moda. 

• VALORES: valores estimados serão de R$ 18.800.000,00 (dezoito milhões e oitocentos mil de 
reais), havendo disponibilidade mínima, para o exercício 16 de 2013 de R$ 5.000.000,00 advindos 
do Fundo Nacional da Cultura, e R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) advindos dos 
recursos do Ministério da Cultura. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1028576/Edital+Concurso+Cultura+2014+-
+Republicado.pdf/748efca1-8be8-49fc-8217-edd9541d6153 

PRORROGADO !!! 
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FÓRUM MUNDIAL DE DIREITOS HUMANOS – FMDH  
 

• INSCRIÇÕES: até 08 de dezembro 
• LOCAL: Brasília/DF 
• OBJETIVO: promover um espaço de debate público sobre Direitos Humanos, no qual serão tratados 

seus principais avanços e desafios com foco no respeito às diferenças, na participação social, na 
redução das desigualdades e no enfrentamento a todas as violações de direitos humanos. 

• MODALIDADES: participante individuais; grupos 
• EIXOS TEMATICOS: os direitos humanos como bandeira de luta dos povos; a universalização de direitos 

humanos em um contexto de vulnerabilidades; a transversalidade dos direitos humanos. 
• PÚBLICO ALVO: organizações da sociedade civil organizada; sociedade civil; organizações 

internacionais; governos federal, estaduais e municipais; poder judiciário; poder legislativo; instituições 
de ensino, pesquisa e afins. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.fmdh.sdh.gov.br/index.php/sobre-evento 

NOVO!!! 

http://www.fmdh.sdh.gov.br/index.php/sobre-evento
http://www.fmdh.sdh.gov.br/index.php/sobre-evento
http://www.fmdh.sdh.gov.br/index.php/sobre-evento
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1ª CHAMADA NACIONAL DE PROJETOS – IEL/CNPq INOVA TALENTOS  
PROGRAMA RHAE TRAINEE CNPq/IEL  

 
• INSCRIÇÕES: até 19 de dezembro 
• OBJETIVO: o selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação (PD&I) que visem contribuir significativamente para a competitividade, o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação no País, por meio da inserção de profissionais em empresas e 
institutos de PD&I privados.   

• PÚBLICO ALVO: a empresa proponente que será a responsável pelo desenvolvimento do projeto de 
PD&I, deverá ser privada, de qualquer porte. 

• VALORES: R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais - para profissionais com titulação de mestrado, com no 
máximo 3 (três) anos de titulação da graduação; R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais - 
para profissionais com titulação de bacharelado, com no máximo 3 (três) anos de titulação da 
graduação; R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais - para graduandos em formação de nível 
superior, cursando o último ano e regularmente matriculados. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2013/09/24/4977/20130930185120912991a.pdf 

NOVO!!! 

http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2013/09/24/4977/20130930185120912991a.pdf
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EDITAL PROGRAMA PROFESSOR VISITANTE DO EXTERIOR 
EDITAL Nº 036/2013 

 
• INSCRIÇÕES: até 20 de dezembro 
• OBJETIVO:  selecionar projetos com vistas a incentivar a realização de visitas de curta, média e longa 

duração a Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras e a institutos ou centros de pesquisa e 
desenvolvimento públicos brasileiros, por professores e por pesquisadores atuantes no exterior, em 
todas as áreas do conhecimento, cuja formação e experiência profissional representem uma 
contribuição inovadora para cursos de doutorado brasileiros. 

• PÚBLICO ALVO: Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras e institutos ou centros de pesquisa e 
desenvolvimento públicos que cumulativamente possuam cursos de doutorado recomendados e 
reconhecidos pela Capes, com nota igual ou superior a 3; providenciem acesso às bibliotecas, Portal 
de Periódicos da CAPES, laboratórios e outras facilidades disponíveis da Instituição; comprovem 
finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. 

• VALORES: valor global será de até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 
• MAIORES INFORMAÇÕES: 

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

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_036_2013_PVE.pdf
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PROGRAMA INTERNACIONAL DE APOIO À PESQUISA E AO ENSINO POR MEIO DA 
MOBILIDADE DOCENTE E DISCENTE INTERNACIONAL – PRÓ-MOBILIDADE 

INTERNACIONAL - (CAPES/AULP) 
EDITAL CAPES Nº 33/2012 

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

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

de ensino superior(IES). 
• VALORES: missão de estudo (universidades brasileiras): bolsa estudo, auxílio-instalação, seguro 

saúde e auxílio deslocamento; missão de estudo (universidades do exterior): bolsa de estudo, 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 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital-CapesAULP-2012-ProMobilidadeInternacional.pdf
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PESQUISA PÓS-DOUTORAL NO EXTERIOR  
PORTARIA Nº 036 

 
• INSCRIÇÕES: 2ª Chamada –  até 30 de  dezembro 
•  OBJETIVO: destina-se a realização de estudos avançados que sejam posteriores à obtenção do título 

de Doutor pelo pleiteante. O programa concede bolsas de estudos a fim de substanciar as 
possibilidades ofertadas pelo conjunto dos programas de pós-graduação no Brasil, atuando como forma 
opcional para a carreira de docentes e pesquisadores, para complementar a formação com 
desenvolvimento de projetos conjuntos e em parceria com instituições de excelência no exterior. 

• PÚBLICO ALVO: destina-se a pesquisador que possua diploma de doutorado com menos de oito anos 
de formação doutoral, não sendo aceitas inscrições de estudantes em fase de conclusão de curso. 

• BENEFÍCIOS: mensalidade, conforme as normas do programa; auxílio-instalação; 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 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-36-de-21032013.pdf
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PROGRAMA DO ESTÁGIO SÊNIOR 
 

• INSCRIÇÕES: 2º chamada  de 02 de outubro até 30 de dezembro 
•  OBJETIVO: fomentar a execução de projetos conjuntos, ser uma oportunidade de reciclagem 

docente, incentivar a criação de parcerias e o inicio ou consolidação de uma rede de pesquisa 
existente. 

• PÚBLICO ALVO: pesquisador que possua inserção nos meios acadêmicos e/ou de pesquisa 
nacionais e internacionais, com bom índice de produtividade cientifica e tecnológica. 

• BENEFÍCIOS: mensalidade para EUA US$ 2.300,00, Europa € 2.300,00, Reino Unido £1.610,00, 
Canadá C$ 3.060,00, Japão ¥ 311.300,00, Austrália A$ 3.420,00; Seguro-Saúde; Auxilio-
Deslocamento; Auxilio Instalação. 

• MAIORESINFORMAÇÕES:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-
de-21032013.pdf 
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PRÊMIO BNB DE JORNALISMO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 

• INSCRIÇÕES: até 01 de janeiro de 2014 
•  OBJETIVO: estimular o debate e sensibilizar a sociedade sobre a importância de ações 

inovadoras na área do desenvolvimento regional, com ênfase na democratização do crédito, 
capazes de gerar negócios mais estruturados e promover o crescimento econômico com inclusão 
social no Nordeste. 

• PÚBLICO ALVO: podem concorrer aos prêmios Nacional,  Regionais I, II e III e Extrarregional, nas 
suas diversas categorias, bem como ao Prêmio Especial, profissionais com trabalhos jornalísticos 
divulgados no território nacional no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, por veículos de 
comunicação sediados no País. Ao Prêmio Universitário podem concorrer estudantes de cursos 
universitários de Comunicação Social ou de Jornalismo localizados nos Estados que integram as 
Regionais I, II, III ou Extrarregional com trabalhos de sua autoria que tenham sido veiculados no 
mesmo período indicado no item anterior, em mídias-laboratório vinculadas aos respectivos cursos. 

• MODALIDADES: Nacional, Regionais I, II e III, Extrarregional; Prêmio Especial; Prêmio 
Universitário. 

• CATEGORIAS: Mídia Impressa - Texto, Mídia Eletrônica - TV, Mídia Eletrônica - Rádio, Mídia 
Impressa - Foto e Mídia Eletrônica - Internet. 

• PREMIAÇÃO: Será concedido um valor total de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais) em 
prêmios.  

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Eventos/PremioJornalismo2013/gerados/regulamento.asp 

http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Eventos/PremioJornalismo2013/gerados/regulamento.asp
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“SABERES QUE TRANSFORMAM”:  
Concurso de Artigos para o Fortalecimento da Sociedade Civil  

 
 

• INSCRIÇÕES: até 20 de janeiro de 2014 
•  OBJETIVO: “produzir e lançar um livro digital, de forma colaborativa e gratuita, visando fortalecer os processos 

de sustentabilidade, as práticas de gestão social e a cultura de cooperação da sociedade civil”; 
• PÚBLICO ALVO: Poderá participar deste Concurso qualquer pessoa maior de idade, que resida 

preferencialmente no Município de Fortaleza e Região Metropolitana, e demonstre identificação com a causa deste 
Concurso; 

• TEMA: Gestão / Organização / Fortalecimento Institucional; Mobilização de Recursos / Sustentabilidade; Projetos 
Sociais / Profissionalização / Militância; Metodologias / Estratégias / Intercâmbios; Planejamento / Monitoramento / 
Avaliação / Indicadores; Pesquisas / Sistematização / Extensão dos Saberes; Voluntariado / Capacitação / 
Competências; Comunicação / Marketing / Mídias / Transparência; Finanças / Contabilidade / Prestação de Contas; 
Lideranças / Empreendedorismo / Protagonismo; Parcerias / Redes / Articulações Intersetorias; Comunidades / 
Tecnologias Sociais / Políticas Públicas; Responsabilidade Socioambiental / Negócios Sociais; Desenvolvimento 
Local / Governança / Controle Social. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.institutosinergiasocial.org.br/pdf/Regulamento_Saberes_que_Transformam.pdf 

NOVO!!! 

http://www.institutosinergiasocial.org.br/pdf/Regulamento_Saberes_que_Transformam.pdf
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PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS NO PAÍS (PAEP) 
EDITAL CAPES N°004/2012/ CAPES 

 
• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo – com antecedência de 90 dias 
• OBJETIVO: fomentar a realização de eventos científicos, tecnológicos e culturais de curta duração, 

de abrangência local, estadual, regional, nacional e/ou internacional, promovidos por associações ou 
sociedades científicas; associações de programas de pós-graduação e de pesquisa; programas de 
pós-graduação e programas de graduação em licenciaturas; secretarias de educação municipais e 
estaduais e associação de professores; para a formação de professores para a educação básica. 

•  PÚBLICO ALVO: ter título de doutor ou qualificação equivalente, Presidente da Comissão 
Organizadora do evento. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_004_PAEP_2012_Retificado-5set12.pdf 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO 
EXTERIOR (PDSE) 

 
• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo 
• OBJETIVO: apoiar a formação de recursos humanos de alto nível por meio da concessão de 

cotas de bolsas de doutorado sanduíche às Institutos de Ensino superior (IES) que possuam 
curso de doutorado reconhecido pelo sistema federal. 

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

• VALORES: a bolsa constitui-se de mensalidade, seguro saúde, auxílio deslocamento e auxílio 
instalação. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/RegulamentoFinal_PDSE_2011.pdf 

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_Internacio
nal.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
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  AUXÍLIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS  
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº07/2009  

 
• INSCRIÇÕES: fluxo continuo, porem os pedidos de auxílio à participação em eventos 

científicos devem ser formalizados no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes da data 
prevista para a realização do mesmo, ou obedecendo a cronograma anual fixado pela 
FUNCAP. 

•  OBJETIVO: apoiar a participação de pesquisador com desempenho destacado em sua área de 
atuação em eventos científicos, tais como congressos e similares no Brasil ou exterior, de forma 
complementar às ações do sistema de fomento nacional para o mesmo fim.  

• PÚBLICO ALVO: ser doutor;  ter vínculo empregatício/funcional com instituição de ensino e 
pesquisa, pública ou privada, no estado do Ceará; ter carta convite para apresentação de 
conferência ou carta de aceitação de trabalho completo para apresentação oral de trabalhos 
científicos completos; no caso de eventos no exterior, ter domínio da língua oficial do evento;  
cumprir a exigência de interstício de 2 (dois) anos desde a última concessão recebida pela 
FUNCAP nesta modalidade.  

• BENEFICIOS: diárias e/ou passagens aéreas ida e volta ao local onde será realizado o evento 
científico.  

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/44411 

http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/44411
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  AUXÍLIO À PROMOÇÃO DE EVENTOS 
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2010 

 
• INSCRIÇÕES: fluxo continuo, porem os pedidos de auxílio à promoção de eventos devem ser 

submetidos à FUNCAP no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a 
realização do mesmo, ou obedecendo ao cronograma anual fixado pela FUNCAP. 

•  OBJETIVO: apoiar a realização no Estado do Ceará de congressos, simpósios, seminários, 
ciclos de conferências e outros eventos similares, de curta duração, relacionados à ciência, 
tecnologia e inovação, que se enquadrem em uma das categorias. 

• CATEGORIAS: congresso científico nacional ou internacional; encontro científico ou acadêmico 
ocasional de pesquisadores; eventos estudantis; feiras, seminários ou encontros. 

• PÚBLICO ALVO: ser pesquisador de comprovada qualificação e experiência, e/ou dirigente de 
associação científica ou tecnológica, de âmbito nacional ou estadual; ter vínculo 
empregatício/funcional com instituição de ensino e pesquisa, pública ou privada, no estado do 
Ceará; ter currículo cadastrado e atualizado na plataforma lattes;  ser o coordenador ou 
membro da comissão de coordenação do evento. 

• BENEFICIOS: passagens, hospedagem ou diárias para conferencistas convidados e membros 
do comitê técnico-científico, conforme o programa informado do evento;  publicação de anais e 
impressão de posters de divulgação; transporte de conferencistas e participantes. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/44411 

http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/44411
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PROGRAMA DE BOLSAS DE FIXAÇÃO DE PESQUISADOR (BFP) 
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 06/2009 

 
• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo, devendo ser formalizados no prazo mínimo de 90 (noventa) dias 

antes da data prevista para início do projeto, ou em resposta a edital lançado pela FUNCAP no 
qual os termos para a concessão serão determinados ou obedecendo a cronograma anual 
fixado pela FUNCAP. 

•  OBJETIVO: estimular a fixação de doutores titulados recentemente em instituições de 
educação superior e pesquisa, empresas públicas de pesquisa e desenvolvimento e empresas 
privadas que atuem em investigação científica ou tecnológica ou de inovação, sediadas no 
Estado do Ceará, para atuar na área de sua formação acadêmica, predominantemente em 
atividades de pesquisa e, de forma complementar, em atividades de ensino de pós-graduação e 
transferência tecnológica. 

• PÚBLICO ALVO: instituição de ensino superior, instituição de pesquisa e desenvolvimento, 
órgão ou entidade, pública ou privada, ou empresa, pública ou privada. 

• BENEFICIOS: será concedida uma bolsa mensal, durante o período de vigência aprovado, cujo 
valor será anualmente definido pela Diretoria Executiva da FUNCAP. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/44401 

http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/44401
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BOLSAS DE PESQUISADOR VISITANTE 
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 08/2009 

 
• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo, devendo ser formalizados no prazo mínimo de 90 (noventa) dias antes 

da data prevista para início do estágio do pesquisador em nosso Estado, ou em resposta a edital lançado 
pela FUNCAP no qual os termos para a concessão serão determinados.  

• OBJETIVO: possibilitar a estada nas instituições de pesquisa do Estado de pesquisadores com 
comprovada experiência e elevada competência no desenvolvimento de atividades de pesquisa 
científica e tecnológica e inovação, como forma de promover o intercâmbio científico e 
tecnológico com pesquisadores atuando em instituições fora do Estado. 

• PÚBLICO ALVO: ser detentor do título de doutor; possuir experiência profissional relevante e ter 
produção científica e/ou tecnológica compatível com a área de conhecimento do projeto de 
pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico proposto; ser indicado por instituição de ensino 
superior, instituição de pesquisa ou por empresa pública ou privada do estado do Ceará; se 
estrangeiro, estar em situação regular no país e aqui permanecer durante a vigência da bolsa. 

• BENEFICIOS: será concedida bolsa mensal, durante o período de vigência aprovado, cujo valor 
será definido pela Diretoria Executiva da FUNCAP. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/44401 

http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/44401
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PROGRAMA DE INTERCÂMBIO CIENTÍFICO DE CURTA DURAÇÃO - DAAD 
 

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo, antecedência mínima de 90 dias 
•  OBJETIVO: fomentar pesquisas para estreitar contatos e vínculos entre cientistas alemães e 

brasileiros; facilitar o acesso a bibliotecas e laboratórios especializados; contribuir para uma 
cooperação institucional entre grupos de pesquisa alemães e brasileiros, como também, auxílio para 
cientistas brasileiros interessados em realizar uma estadia de pesquisa em universidades ou institutos 
de pesquisa alemães durante o período de um a três meses. 

• PÚBLICO ALVO: doutorando com publicações a nível internacional, convite do colega anfitrião. 
• BENEFÍCIOS: passagem aérea (paga pela agencia do país de origem), ajuda de custo mensal no 

valor de 1990 euros. 
• MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital58_Capes_DAAD2010.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital58_Capes_DAAD2010.pdf
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AUXÍLIO PARA ESTADIAS DE PESQUISA NA ALEMANHA 
PARA DOUTORANDAS E DOUTORANDOS BRASILEIROS 2013 

 
• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo, antecedência de quatro meses 
•  OBJETIVO: viabilizar a permanência de estudantes de doutorado brasileiros em universidades alemãs, 

institutos de pesquisa, laboratórios ou bibliotecas para pesquisas específicas, relevantes ao 
desenvolvimento da tese de doutorado, sem a interrupção da vigência da bolsa no país da agência 
brasileira. 

• PÚBLICO ALVO: estudante com bolsa de doutorado no país de agência brasileira em modalidade que 
permita o afastamento para estudos no exterior, matrícula regular no curso de doutorado em uma 
universidade brasileira, recomendação do orientador brasileiro e aceitação do orientador alemão da 
instituição alemã. 

• BENEFÍCIOS: por parte da agência brasileira: manutenção da bolsa de doutorado no país, no mesmo 
valor e sem alteração do prazo máximo de duração da mesma. 
Por parte do DAAD: ajuda de custo de €1.525,00 depositada na Alemanha com a primeira mensalidade 
do auxílio; seguro-saúde; auxílio mensal de €350,00. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____
o_2013.pdf 

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
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Doutorado Pleno no Exterior para Empresas Francesas  
CIFRE/ANRT/CNPq 

 
• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo 
•  OBJETIVO: formar doutores no exterior em instituições francesas de reconhecido nível de 

excelência, em áreas do conhecimento consideradas de vanguarda científico-tecnológica. 
• PÚBLICO ALVO: ser brasileiro nato ou naturalizado; de desempenho e potencial acadêmico 

comprovados e ter obtido seu diploma de Mestrado há menos de três anos da data de submissão 
de sua candidatura;  é vedada a concessão de bolsa de doutorado pleno no exterior a candidato 
que seja aluno regular de curso de doutorado no Brasil ou que já possua o título de doutor; possuir 
comprovante de idioma das Alianças Francesas, com o resultado mínimo desejado A2, ou 
documentação comprobatória de que já morou ou estudou na França, ou a comprovação de 
apresentação de trabalho em francês no exterior. 

• AREAS DE PESQUISAS: engenharias e demais áreas tecnológicas;  ciências exatas e da terra; 
biologia, ciências biomédicas e da saúde;  computação e tecnologias da informação; tecnologia 
aeroespacial; fármacos; produção agrícola sustentável; entre outras. 

• VALOR: Auxílio deslocamento para aquisição de passagens; Bolsa de estudos (a ser paga pela 
ANRT); Auxílio instalação; e Auxílio para aquisição de seguro saúde. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=4ed54b0b-b1b0-49b0-9037-
4a06afd63b46&groupId=214072 

NOVO!!! 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=4ed54b0b-b1b0-49b0-9037-4a06afd63b46&groupId=214072
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=4ed54b0b-b1b0-49b0-9037-4a06afd63b46&groupId=214072
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=4ed54b0b-b1b0-49b0-9037-4a06afd63b46&groupId=214072
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=4ed54b0b-b1b0-49b0-9037-4a06afd63b46&groupId=214072
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=4ed54b0b-b1b0-49b0-9037-4a06afd63b46&groupId=214072
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=4ed54b0b-b1b0-49b0-9037-4a06afd63b46&groupId=214072
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=4ed54b0b-b1b0-49b0-9037-4a06afd63b46&groupId=214072
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=4ed54b0b-b1b0-49b0-9037-4a06afd63b46&groupId=214072
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=4ed54b0b-b1b0-49b0-9037-4a06afd63b46&groupId=214072
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BOLSA COMPLEMENTAR DE PÓS-DOUTORADO 
EDITAL FUNCAP 08/2011 

 
• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo 
•  OBJETIVO: apoiar a atração de pesquisadores doutores para o desempenho de atividades de 

pesquisa e inovação no estado. 
• PÚBLICO ALVO: coordenadores dos projetos institucionais de pós-doutorado que tenham sido 

aprovados no âmbito de algum dos editais nacionais do programa nacional de pós-doutorado 
lançados pela CAPES, sem interveniência da FUNCAP. 

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