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

•

•
•
•
•

INSCRIÇÕES: Início da pesquisa ou
Inscrição
de curso de idioma
3 de Setembro à 31 de janeiro
Julho/agosto – maio
(ano subseqüente)
OBJETIVO: conceder bolsas para pesquisadores altamente qualificados, que possuam vinculo,
empregatício ou não, em Instituições de Ensino ou Pesquisa do Brasil em todas as áreas do
conhecimento.
PÚBLICO ALVO: docente com títulos de doutores obtido no Brasil, ou no exterior com a devida
revalidação oficial no Brasil.
MODALIDADES: pós-doutorado e pesquisador experiente.
BENEFICIOS: bolsa mensal; auxílio-instalação; auxílio-deslocamento; auxílio para aquisição de
seguro saúde; subsídios para dependentes e auxilio para mobilidade.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_041_HUMBOLDT_2012.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
EDITAL Nº 05, DE 09 DE AGOSTO DE 2013
EDITAL CURTA CRIANÇA 2013
•
•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 07 de outubro
OBJETIVO: apoiar produção de 12 (doze) obras audiovisuais brasileiras inéditas, de curta-metragem,
dos gêneros ficção, animação ou documentário, com temática voltada à infância, com duração de 13
(treze) minutos.
PÚBLICO ALVO: pessoas físicas, brasileiros natos ou naturalizados, que se apresentem
obrigatoriamente como diretor ou produtor, sendo facultativo o acúmulo de outras funções.
VALORES: o valor do apoio é de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para cada obra selecionada.
Deverá ser oferecido pelo proponente, a título de contrapartida, o montante de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), que poderá ser apresentado em recursos financeiros ou bens e serviços economicamente
mensuráveis.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicad
o+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
EDITAL Nº 04, DE 09 DE AGOSTO DE 2013
EDITAL CURTA ANIMAÇÃO 2013: RESÍDUOS SÓLIDOS EM UM MINUTO
•
•
•
•
•
•

INSCRIÇÕES: até 07 de outubro
OBJETIVO: apoiar 40 (quarenta) obras audiovisuais brasileiras de animação, inéditas, de
micrometragem, com duração de 1 (um) minuto.
PÚBLICO ALVO: pessoas físicas, brasileiros natos ou naturalizados, que se apresentem
obrigatoriamente como diretor ou produtor, sendo facultativo o acúmulo de outras funções.
TEMÁTICA: “Resíduos Sólidos”
VALORES: o valor do apoio é de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) , para cada obra selecionada.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950734/130815_CGIFA_Edital+Curta+Animacao_V2_publicado.pd
f/85edd934-52d1-4bdb-a854-2a378e405dea

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
Chamada MCTI/CNPq N º 61/2013 - Apoio a Parques Tecnológicos e
Incubadoras de Empresas
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 07 de outubro
OBJETIVO: apoiar com recursos não reembolsáveis projetos de apoio à inovação, caracterizados como
habitats de inovação, os quais compreendem as Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica e os
Parques Tecnológicos existentes no País.
PÚBLICO ALVO: 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$ 12.320.000,00 (doze milhões, trezentos e vinte mil reais).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&startPage=0&
buscaChamada=&ano=

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

Chamada 11/2013 – Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em Saúde
PPSUS – CE – FUNCAP/SESA/MS/CNPq
•
•

•
•
•

INSCRIÇÕES: até 09 de outubro
OBJETIVO: apoiar a execução de projetos de pesquisa que promovam a formação e a melhoria da
qualidade de atenção à saúde no Estado do Ceará no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS),
representando significativa contribuição para o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação em
Saúde no Estado.
PÚBLICO ALVO: pesquisadores doutores, doravante denominados “proponentes”, vinculados à
instituição de ensino e/ou pesquisa sediadas no Estado do Ceará.
VALORES: valor global estimado de R$ 1.200.000,00(um milhão e duzentos mil reais).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/182.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
PRÊMIO FUNARTE ARTES NA RUA (CIRCO, DANÇA E TEATRO) 2013
•
•

•
•
•

•

INSCRIÇÕES: até 10 de outubro
OBJETIVO: premiar 70 (setenta) iniciativas voltadas para a área de Circo, Dança e Teatro, por meio da
destinação de recursos que as viabilizem, em âmbito nacional, contemplando projetos de montagem ou
circulação de espetáculos de rua, performances cênicas ou intervenções na rua, assim como o registro
e memória de grupos e suas atividades.
PÚBLICO ALVO: pessoas físicas ou jurídicas com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural,
doravante identificadas como “proponentes”.
CATEGORIA: circo; dança e teatro.
VALORES: aporte financeiro de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), serão destinados R$
2.944.500,00 (dois milhões, novecentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais) para premiação aos
contemplados, e R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais) serão utilizados para custos
administrativos.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Artes-na-Rua-2013Edital.pdf

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

EDITAL PROGRAMA INFRAESTRUTURA LABORATORIAL – ÁREAS ESTRATÉGIAS:
SEMIÁRIDO FUNCAP/CAGECE
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 10 de outubro
OBJETIVO: apoiar atividades de pesquisa cientifica, tecnológica e de inovação que visam o
desenvolvimento de tecnologias para a adaptação das populações às condições da região semiárida
cearense e a exploração de sua biodiversidade de forma racional e sustentável, contemplando um dos
seguintes eixos, em uma de suas vertentes: Desertificação (causas; tecnologias de controle e recuperação de
áreas desertificadas); Recursos hídricos do Semiárido (manejo integrado da agricultura irrigada: sistema soloágua-planta; tecnologias para captação; armazenamento e reuso de águas; tecnologias para dessalinização e
reuso de resíduos dos dessalinizações; melhoria na qualidade dos reservatórios); Saneamento no Semiárido
(soluções de tratamento descentralizadas e de reuso de águas pluviais e esgotos em pequenas comunidades;
aproveitamento de resíduos; soluções emergenciais de abastecimento; monitoramento da qualidade de águas;
redução de perdas no abastecimento).
PÚBLICO ALVO: pesquisadores e especialistas que tenham vinculo empregatício/funcional com
Instituições de Ensino Superior (IES), centros e institutos de pesquisa e desenvolvimento públicos e
privados, constituídos sob as leis brasileiras, e que tenham sua sede e administração no Estado do
Ceará, todos sem fins lucrativos, doravante denominados “Instituições Executora”.
VALORES: valor global estimado de até R$ 900.000,00(novecentos mil reais), dos quais R$
700.000,00(setecentos mil reais) oriundos da FUNCAP e até R$ 200.000,00(duzentos mil reais)
oriundos da CAGECE.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/183.pdf

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
EDITAL Nº 01/2013
Projeto de Cooperação entre o Brasil e Portugal na
Área de Qualificação Profissional em Hospitalidade e Turismo

•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 10 de outubro
OBJETIVO: selecionar 50 (cinquenta) estudantes dos cursos de Bacharelado/Tecnólogo em Turismo
e/ou Hotelaria interessados em participar do Projeto de Cooperação entre o Brasil e Portugal na Área
de Qualificação Profissional em Hospitalidade e Turismo.
PÚBLICO ALVO: estar regularmente matriculado em curso de Bacharelado/Tecnólogo em Turismo e/ou
Hotelaria, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato informar no Formulário de Inscrição a
Instituição de Ensino Superior (IES) na qual está matriculado; ter nacionalidade brasileira; estar
cursando, na data da inscrição, ao menos o 2º ano, no caso dos cursos de bacharelado ou, no mínimo,
o 4º semestre do curso de Tecnólogo; ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual
ou superior a 600 pontos, em exames realizados a partir de 2009 até, no máximo, 2012; apresentar
perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico, segundo critérios da IES;
residir no Brasil no momento da candidatura e durante todo o processo de seleção.
VALORES: bolsa € 870 (oitocentos e setenta euros) por mês; seguro-saúde € 90,00 (noventa euros)
por mês; auxílio instalação € 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte euros); auxílio deslocamento US$
1.706,00 (um mil setecentos e seis dólares).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital-CapesMTur01-2013.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
Chamada MCTI/CNPq N º 40/2013
Seleção Pública de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação voltados para a
Cadeia Produtiva do Biodiesel
•
•
•

•
•
•

INSCRIÇÕES: até 11 de outubro
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem contribuir significativamente para o
desenvolvimento e inovação voltados para a cadeia produtiva do biodiesel.
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: caracterização e controle da qualidade do biodiesel; novas tecnologias de produção de
biodiesel; matérias-primas para o biodiesel / diesel renovável.
VALORES: valor global estimado de R$ 25.600.000,00 (vinte e cinco milhões e seiscentos mil reais).
MAIORES INFORMAÇÕES :http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
CAPES/ UNIVERSIDADE DE BROWN
EDITAL PARA PROFESSOR VISITANTE SENIOR NOS EUA – 2013
EDITAL Nº 064/2013
•
•
•
•

•

•

INSCRIÇÕES: até 14 de outubro
OBJETIVO: aprofundar a cooperação acadêmica entre instituições de ensino superior e centros de
ciência e tecnologia brasileiros e americanos, a fim de promover o desenvolvimento da ciência e
tecnologia em ambos os países;
PÚBLICO ALVO: possuir título de doutor ; estar afiliado a instituições de pesquisa ou de ensino
superior ; estar credenciado como docente e orientador em programa de pós-graduação reconhecido
pela CAPES;
VALORES: estipêndio mensal: US 5.000,00 pagos apenas nos meses de efetiva permanência nos EUA; sendo que
no primeiro e último meses o valor da mensalidade será pago proporcionalmente ao período de permanência na
cidade de estudos; e auxílio deslocamento, no valor de: US$ 1.604,00, caso a estadia seja de 6 meses ou menos,
ou US$ 3.208,00 , caso a estadia seja de 7 a 12 meses, ou ainda passagem aérea de ida e volta em classe
econômica promocional, conforme legislação pertinente e a critério da CAPES. O auxílio deslocamento é
destinado à compra de passagens aérea e/ou terrestre entre a cidade de residência no Brasil e a cidade de
Providence, Rhode Island, EUA. A CAPES não concederá recursos adicionais para esta finalidade. Seguro saúde
no valor de US$90,00 mensais, pago em parcela única.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_064_2013_PVE_UniversidadeBrown.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
EDITAL FUNARTE DE OCUPAÇÃO DOS CEUs DAS ARTES
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 14 de outubro
OBJETIVO: promover a seleção de 80 projetos de ocupação para os Centros de Artes e de Esportes
Unificados (doravante denominados CEUs), sendo um para cada CEU pertencente à listagem
disponibilizada no site da Funarte.
PÚBLICO ALVO: pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural,
tais como empresas de produções artísticas, companhias ou grupos de todo o Brasil, a partir de agora
identificados como “proponentes”.
VALORES: aporte de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), dos quais R$ 2.700.000,00 (dois milhões
e setecentos mil reais) serão concedidos em pagamento à ocupação e R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais) serão destinados às despesas administrativas do concurso.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/EDITAL-FUNARTE-DEOCUPA%C3%87%C3%83O-DOS-CEUS-DAS-ARTES.pdf

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

PROGRAMA DE APOIO A LABORATÓRIOS INTERDISCIPLINARES DE
FORMAÇÃO DE EDUCADORES – LIFE
EDITAL Nº 067/2013
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 14 de outubro
OBJETIVO: estimular a formação docente interdisciplinar por meio do apoio à criação de espaços nas
Instituições de Educação Superior voltados ao desenvolvimento de atividades acadêmicas e
pedagógicas envolvendo os distintos cursos de licenciatura, a comunidade escolar da rede pública de
educação básica e os diferentes programas e projetos destinados à formação docente na Instituições
Públicas de Ensino Superior (IPES) apoiados pela Capes.
PÚBLICO ALVO: Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) que ofertem, no mínimo, dois cursos
de Licenciatura em diferentes disciplinas/áreas de formação docente para a Educação Básica e
participem de pelo menos um dos seguintes Programas de Educação Básica da Capes: PARFOR,
PIBID, PRODOCENCIA, OBEDUC, NOVOS TALENTOS, PROJETOS ESPECIAIS, Licenciaturas e
Mestrados Profissionais em Rede apoiados pela Universidade Aberta do Brasil - UAB.
VALORES: montante de recursos no valor de R$ 8.160.000,00 (oito milhões, cento e sessenta mil
reais), consignados na ação 20RJ – Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de
Professores, Profissionais, funcionários e gestores para educação básica.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_067_2013_SICAPES-LIFE.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
Chamada MCTI/CNPq/CT-ENERG Nº 33/2013 – Tecnologia em
Smart Grids
•
•

•
•

•
•

INSCRIÇÕES: até 15 de outubro
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação em Smart Grids (Redes
Elétricas Inteligentes – REI), estimulando a cooperação entre Instituições de Ensino Superior,Centros
de Pesquisa, Empresas do Setor Elétrico e Empresas do Setor Produtivo de forma a contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País.
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.
TEMA: desenvolvimento de equipamentos que integram as redes elétricas inteligentes (medidores,
chaves, transformadores, disjuntores, sensores, etc.); desenvolvimento de equipamentos de
manutenção e diagnóstico para redes elétricas inteligentes; qualidade de energia em redes elétricas
inteligentes; tarifação de energia em redes elétricas inteligentes; redução de perdas comerciais e
técnicas em redes elétricas inteligentes; segurança de informação em redes elétricas inteligentes;
eficiência e sustentabilidade de redes elétricas inteligentes; operação de redes elétricas inteligentes.
VALORES: valor global estimado de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) do FNDCT/Fundos
Setoriais – CT-Energ.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=4D0E5C2CEA866E5866EB6D5DC6978024?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqpo
rtlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgaca
o=3641

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
NOVO!!!
PROGRAMA CAPES-MITACS
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA MODALIDADE DE GRADUAÇÃO
SANDUÍCHE NO CANADÁ
EDITAL Nº 65/2013
•
•

•

•
•
•

INSCRIÇÕES: até 15 de outubro
OBJETIVO: propiciar a formação de recursos humanos altamente qualificados nas melhores
universidades e instituições de pesquisa estrangeiras, com vistas a promover a internacionalização da
ciência e da tecnologia nacional, estimulando estudos e pesquisas de brasileiros no exterior, inclusive
com a expansão significativa do intercâmbio e da mobilidade de graduandos.
PÚBLICO ALVO: estar regularmente matriculado em curso de nível superior nas áreas e temas
indicados; Ter nacionalidade brasileira; ter integralizado no mínimo 40% e, no máximo, 90% do
currículo previsto para seu curso, no momento do início previsto da viagem de estudos; não ter
usufruído de bolsa de graduação sanduíche no exterior, financiada no todo ou em parte, pela CAPES.
TEMAS PRIORITÁRIOS: 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 outros.
VALORES: CAPES concederá bolsa, exclusivamente, ao aluno no valor de CAD$ 800,00 (oitocentos
dólares canadenses) mensais, até 3 (três) meses. Auxílio instalação. Auxílio seguro-saúde. Auxílio
deslocamento.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_065_2013_MITACS-Globalink692013.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
CHAMADA DE PROJETOS CNPQ / MIT Nº 88/2013
PROGRAMA DE COOPERAÇÃO CNPQ / MASSACHUSETTS INSTITUTE OF
TECHNOLOGY – MIT
•
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 16 de outubro
OBJETIVO: apoiar projetos conjuntos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I), no âmbito do
Programa de Cooperação CNPq/Massachusetts Institute of Technology - MIT, em um ou mais dos temas.
PÚBLICO ALVO: ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente, residente no Brasil; 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 brasileiro do projeto; e ter vínculo formal com a instituição
brasileira de execução do projeto, doravante denominada “instituição executora nacional”.
TEMAS: engenharias e demais áreas tecnológicas; ciências exatas e da terra: física, química, geociências;
biologia, ciências biomédicas e da saúde; computação e tecnologias da informação; tecnologia aeroespacial;
fármacos; produção agrícola sustentável; petróleo, gás e carvão mineral; energias renováveis; tecnologia
mineral; tecnologia nuclear; biotecnologia; nanotecnologia e novos materiais; entre outras.
VALORES: valor global estimado de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), oriundos do orçamento do
CNPq, sendo os recursos de bolsas oriundos do Programa Ciência sem Fronteiras (CNPq/MCTI). Cada uma
das propostas poderá ser financiada até o valor máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para
gastos com custeio e bolsas.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivu
lgada&idDivulgacao=3661

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
CHAMADA MCTI-CNPq/MDS-SAGI Nº 24/2013 –
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
•
•

•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 16 de outubro
OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa sobre temas ligados à
proteção e ao desenvolvimento social no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria e de programas, ações e
serviços do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
PÚBLICO ALVO: ser professor universitário vinculado à instituição de execução; possuir o título de
mestre ou doutor e ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para
submissão da proposta; ser obrigatoriamente o coordenador do projeto; vínculo formal com a
instituição de execução do projeto.
LINHAS TEMÁTICAS: assistência social; bolsa família – estratégias para alívio e superação da
pobreza; inclusão produtiva; segurança alimentar e nutricional; temas transversais e ações de
integração de políticas de desenvolvimento social; economia e financiamento das ações de
desenvolvimento social e combate à fome; análise de dados secundários das bases sociais disponíveis
no MDS e outros estudos.
VALORES: valor global estimado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para itens de custeio e
bolsas, sendo R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) oriundos do orçamento do Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), a serem liberados em duas parcelas, de acordo
com a disponibilidade orçamentária e financeira do CNPq.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=cha
madaDivulgada&idDivulgacao=3681

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
NOVO!!!
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA PARA
A DIVERSIDADE–PIBID DIVERSIDADE
EDITAL Nº 066/2013
•
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 18 de outubro
OBJETIVO: selecionar projetos institucionais que visem ao aperfeiçoamento da formação inicial de
professores para o exercício da docência nas escolas indígenas e do campo.
PÚBLICO ALVO: IES públicas e privadas sem fins lucrativos que possuam: sede e administração no
País; curso de licenciatura autorizado, na forma da lei, e em atividade, nas seguintes áreas: Educação
do Campo; Intercultural Indígena.
AREAS TEMATICAS: educação do campo; educação do campo - ciências da natureza e matemática;
educação do campo - ciências humanas e sociais; educação do campo - linguagens e códigos;
intercultural indígena; intercultural indígena - ciências da natureza e matemática; intercultural indígena ciências humanas e sociais; intercultural indígena - linguagens e códigos; interdisciplinar.
VALORES: o projeto aprovado receberá, além das bolsas, recursos de custeio no valor de até
R$4.000,00 (quatro mil reais) por licenciando, por ano, que se destinam, exclusivamente, ao
pagamento de despesas essenciais à execução do projeto institucional.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_066_2013_Pibid-Diversidade-692013.pdf

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

•
•
•

•
•
•

Chamada MCTI/CNPq/CT-SAÚDE/CTBIOTECNOLOGIA/
MS/SCTIE/DECIT/DECIS – N º47/2013
Novas Terapias Portadoras de Futuro

INSCRIÇÕES: até 18 de outubro
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o
desenvolvimento científico, tecnológico e inovação nos temas relacionados ao desenvolvimento de
novas terapias e tecnologias com foco na saúde e que se enquadrem nas linhas de pesquisa.
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; possuir vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto ou, se
aposentado, comprovar manter atividades acadêmicos-científicas, e apresentar declaração da
instituição de execução do projeto concordando com a sua execução.
LINHAS DE PESQUISA: anticorpos monoclonais; medicina regenerativa com ênfase na bioengenharia
de órgãos para transplante; tecnologias de RNAS de interferência, microRNAS e antagomirs e edição
de genomas.
VALORES: valor global 18.750.000,00 (dezoito milhões, setecentos e cinquenta mil reais).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=B82E4C7F99AFB92F8CCC400079376306?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resulta
doscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=c
olumn4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idD
ivulgacao=3701

PRORROGADO !!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero

•
•

•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 18 de outubro
OBJETIVO: estimular e fortalecer a reflexão critica e a pesquisa acerca das desigualdades existentes
entre homens e mulheres em nosso país, contemplando suas interseções com as abordagens de
classe social, geração, raça, etnia e sexualidade no campo dos estudos das relações de gênero,
mulheres e feminismos; e sensibilizar a sociedade para tais questões.
PUBLICO ALVO: possuir título de mestre ou que estejam cursando o doutorado, em instituições de
ensino reconhecidas pela CAPES/MEC; que possuem o título de graduada (o), especialista ou que
estejam cursando o mestrado, em instituições de ensino reconhecidas pela CAPES/MEC; Estudantes
que estejam regularmente matriculados em cursos de graduação reconhecidos pelo MEC; estudantes
que estejam regularmente matriculados em escolas públicas ou privadas reconhecidas pelo MEC e
escolas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; e escolas públicas ou
privadas reconhecidas pelo MEC.
CATEGORIAS: Mestre e Estudante de Doutorado; Graduada (o), Especialista e Estudante de
Mestrado; Estudante de Graduação; Estudante do Ensino Médio; Escola Promotora da Igualdade de
Gênero.
PREMIAÇÃO: “Mestre e Estudante de Doutorado”: R$ 10 mil. “Graduada (o), Especialista e Estudante
de Mestrado”: R$ 8 mil. “Estudante de Graduação”: R$ 5 mil. “Estudante do Ensino Médio”: Etapa
Nacional: LAPTOP com sistema operacional LINUX e Open Office instalados e impressora
Multifuncional, para cada uma(um) das(os) 3 (três) candidatas(os) selecionadas(os). Etapa Unidade da
Federação: Computador (CPU, monitor LCD, teclado, mouse, caixa de som e estabilizador) com
sistema operacional LINUX e Open Office instalados, para cada uma(um) das(os) 24 (vinte e quatro)
candidatas(os) selecionadas(os). “Escola Promotora da Igualdade de Gênero”, até uma escola por
Unidade da Federação, receberá a quantia de R$10 mil.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2013/ig/pdf/regulamento_9ig.pdf

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

•
•

•

•
•

•

Chamada MCTI/CNPq/CT-SAÚDE/MS/SCTIE/DECIT
N º 31/2013 – Doenças Endócrinas e Metabólicas

INSCRIÇÕES: até 18 de outubro
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem contribuir significativamente
para o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação nos temas relacionados às doenças
endócrinas e metabólicas, com ênfase em síndrome metabólica, diabetes, obesidade, distúrbios da
glândula tireoide e dislipidemias.
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; possuir vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto ou, se
aposentado, comprovar manter atividades acadêmicos-científicas, e apresentar declaração da
instituição de execução do projeto concordando com a sua execução.
LINHAS DE PESQUISA: identificação de fatores genéticos; identificação de fatores metabólicos;
desenvolvimento de novas terapias, incluindo biofármacos.
VALORES: valor global estimado de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), sendo R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais) oriundos do orçamento do Fundo CT-SAÚDE e R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais) do DECIT/SCTIE/MS.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=7F57A8949E8578204383D67E974B65C9?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultad
oscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3721

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
Chamada MCTI/CNPq/CT-Saúde/MS/SCTIE/Decit N º 41/2013 – Rede
Nacional de Pesquisas sobre Política de Saúde: Conhecimento para
Efetivação do Direito Universal à Saúde

•
•

•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 18 de outubro
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem a contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, por meio da realização de
pesquisas sobre políticas de saúde, visando à produção de conhecimento para a efetivação do direito
universal à saúde.
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; possuir vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto ou, se
aposentado, comprovar manter atividades acadêmicos-científicas e apresentar declaração da
instituição de execução do projeto concordando com a sua execução.
LINHAS DE PESQUISA: inquérito de acesso, utilização e qualidade, com representatividade municipal
e regional, periodicidade quadrienal (coincidente com os mandatos dos cargos executivos) e não
coincidente com a pesquisa nacional de saúde; pesquisa de preços de ações e serviços de saúde, com
representatividade nacional e estadual e periodicidade semestral; acompanhamento e análise das
decisões e das normas emanadas do poder executivo relacionadas direta e indiretamente com a saúde;
entre outras.
VALORES: valor global estimado de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=7F57A8949E8578204383D67E974B65C9?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqpor
tlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3722

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
Chamada MCTI/CNPq/CT-Saúde/MS/SCTIE/Decit N º 57/2013 –
Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde: Pesquisa
de Efetividade Comparativa (PEC-REBRATS)

•
•

•

•
•
•

INSCRIÇÕES: até 18 de outubro
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem contribuir significativamente
para o desenvolvimento científico e tecnológico do País e que contribuam para o fortalecimento da
Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde.
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; possuir vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto ou, se
aposentado, comprovar manter atividades acadêmicos-científicas e apresentar declaração da
instituição de execução do projeto concordando com a sua execução.
AREAS: atenção a pessoas com deficiência, doenças crônicas, urgência e emergência, e
obsolescência tecnológica.
VALORES: valor global estimado de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).
MAIORES INFORMAÇÕES:http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=7F57A8949E8578204383D67E974B65C9?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqpor
tlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3723

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
NOVO!!!
PRÊMIO FUNARTE DE DANÇA KLAUSS VIANNA / 2013
•
•
•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 18 de outubro
OBJETIVO: fomentar o desenvolvimento de atividades de dança, contemplando a circulação de
espetáculos, atividades artísticas de artistas consolidados e atividades artísticas de novos talentos.
PÚBLICO ALVO: associações, cooperativas, companhias, coletivos, grupos, empresas ou MEI – Micro
Empreendedor Individual, com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural, artistas independentes ou
qualquer projeto representado por pessoa física doravante identificados como “proponentes”.
CATEGORIAS: circulação nacional de espetáculos; Atividades artísticas- Artistas consolidados;
Atividades artísticas- Novos talentos
VALORES: aporte financeiro deste edital serão destinados R$ 5.920.000,00 (cinco milhões, novecentos
e vinte mil reais) para premiação aos contemplados, e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serão utilizados
para custos administrativos.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/09/PREMIOFUNARTE-DE-DANCA-KLAUSS-VIANNA.pdf

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

X EDITAL CEARÁ NATAL DE LUZ – 2013
•
•
•
•

•
•

INSCRIÇÕES: até 20 de outubro
OBJETIVO: Constitui objeto do presente Edital, selecionar e apoiar financeiramente a execução de projetos de
arte e cultura, identificando e difundindo as tradições regionais do ciclo natalino.
CATEGORIAS: Grupos de Tradição Natalina; Festejos Regionais Natalinos;
PÚBLICO ALVO: PESSOAS FÍSICAS maiores de 18 anos, residentes e domiciliados no Ceará há pelo menos 02
(dois) anos, que tenham relação direta com o objeto do projeto a ser realizado; PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO E PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, com ou sem fins econômicos, com sede e foro no Estado do
Ceará há pelo menos 01(um) ano, e que apresentem, expressa em seus atos constitutivos;
VALORES: valor global R$ 454.000,00;
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.secult.ce.gov.br/index.php/natal-de-luz/category/95-x-edital-natalde-luz-2013

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

CHAMADA MCTI/CNPQ Nº 73/2013 - P,D&I EM MEDICAMENTOS
FITOTERÁPICOS ORIUNDOS DE ESPÉCIES NATIVAS DA FLORA BRASILEIRA
•
•

•
•
•

INSCRIÇÕES: até 23 de outubro
OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem desenvolver estudos
etnofarmacológicos, agronômicos, fitoquímicos/analíticos, testes préclínicos e toxicológicos que
promoverão a produção, padronização e avaliação de segurança e eficácia de drogas vegetais,
derivados vegetais ou moléculas oriundas de espécies nativas da flora brasileira.
PÚBLICO ALVO: possuir o título de doutor; ser obrigatoriamente o coordenador do projeto.
VALORES: valor global estimado de R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais).
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=040E09406C500282FB7C3C27C48C5756
?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state
=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&det
alha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=4021

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
CHAMADA DE PROJETOS CNPQ N º 50/2013
DOUTORADO PLENO NO EXTERIOR - GDE

•
•

•

•
•
•

•

INSCRIÇÕES: até 29 de outubro
OBJETIVO: promover a formação de recursos humanos qualificados nas melhores universidades e
instituições de pesquisa estrangeiras e atrair pesquisadores do exterior, com destacada produtividade,
com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico do setor Aeroespacial brasileiro dentro do
Programa Ciências sem Fronteiras.
PÚBLICO ALVO: ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; ter proficiência em idioma
requerido para o curso; não acumular a presente bolsa com outras bolsas concedidas com recursos do
Tesouro Nacional.
AREAS TEMÁTICAS: aerodinâmica; materiais; estruturas; propulsão e outros sistemas de energia;
guiamento, controle e tráfego aéreo; sistemas de aeronaves e processos; fotônica em silício; entre outras.
MODALIDADES: doutorado pleno no exterior - GDE;
VALORES: mensalidades – EUA US$ 1300; Europa € 1300; Reino Unido £ 1300; Canadá C$ 1470; Japão
lene 148.890; Austrália A$ 1650; demais países US$ 1300; auxílio-deslocamento; auxílio-instalação;
seguro-saúde; taxas escolares; taxas de bancada.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalh
a=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3761

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
CHAMADA DE PROJETOS CNPQ N º 50/2013
DOUTORADO SANDUÍCHE – SWE

•
•

•

•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 29 de outubro
OBJETIVO: promover a formação de recursos humanos qualificados nas melhores universidades e
instituições de pesquisa estrangeiras e atrair pesquisadores do exterior, com destacada produtividade,
com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico do setor Aeroespacial brasileiro dentro do
Programa Ciências sem Fronteiras.
PÚBLICO ALVO: estar formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil reconhecido pela
CAPES; não ser aposentado; ter conhecimento do idioma utilizado na instituição de destino; ter
anuência do coordenador do curso de pós-graduação e dos orientadores no País e no exterior; ser
brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; e não acumular a presente bolsa com outras
bolsas concedidas com recursos do Tesouro Nacional.
AREAS TEMÁTICAS: aerodinâmica; materiais; estruturas; propulsão e outros sistemas de energia;
guiamento, controle e tráfego aéreo; sistemas de aeronaves e processos; fotônica em silício; entre
outras.
MODALIDADES: doutorado-sanduíche no exterior - SWE .
VALORES: mensalidades – EUA US$ 1300; Europa € 1300; Reino Unido £ 1300; Canadá C$ 1470;
Japão lene 148.890; Austrália A$ 1650; demais países US$ 1300; auxílio-deslocamento; auxílioinstalação; seguro-saúde; taxas de bancada; taxas escolares.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=3761
&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=498-2-2082

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
CHAMADA DE PROJETOS CNPQ N º 50/2013
PÓS DOUTORADO NO EXTERIOR - PDE

•

INSCRIÇÕES: até 29 de outubro

•

OBJETIVO: promover a formação de recursos humanos qualificados nas melhores universidades e
instituições de pesquisa estrangeiras e atrair pesquisadores do exterior, com destacada produtividade,
com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico do setor Aeroespacial brasileiro dentro do
Programa Ciências sem Fronteiras.
PÚBLICO ALVO: possuir o título de doutor quando da implementação da bolsa; dedicar-se
integralmente às atividades programadas na instituição de destino; não acumular a presente bolsa com
outras bolsas concedidas com recursos do Tesouro Nacional; cumprir interstício mínimo de 3 (três)
anos entre dois Pós-Doutorados no Exterior com bolsa do CNPq; e ser brasileiro ou estrangeiro com
visto permanente no Brasil.
AREAS TEMÁTICAS: aerodinâmica; materiais; estruturas; propulsão e outros sistemas de energia;
guiamento, controle e tráfego aéreo; sistemas de aeronaves e processos; entre outras.
MODALIDADES: pós-doutorado no exterior - PDE .
VALORES: mensalidades – EUA US$ 2100; Europa € 2100; Reino Unido £ 1700; Canadá C$ 2660;
Japão lene 270.700; Austrália A$ 3000; demais países US$ 2100; auxílio-deslocamento; auxílioinstalação; seguro-saúde.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=3761&filtro=a
bertas&detalha=chamadaDetalhada&id=498-3-2082

•

•
•
•

•

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

CHAMADA MCTI/CNPQ/FNDCT - AÇÃO TRANSVERSAL Nº 68/2013
PROGRAMA DE GRANDE ESCALA DA BIOSFERA-ATMOSFERA NA AMAZÔNIA - LBA
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 30 de outubro
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa cientifica e tecnológica que visem: promover o avanço do
conhecimento sobre o funcionamento dos ecossistemas da Amazônia e de áreas de transição com o
Cerrado; priorizar estudos sobre os impactos de mudanças ambientais nas interações entre biosfera e
atmosfera, com ênfase no ciclo do carbono, incluindo a resposta da floresta tropical à elevação da
concentração de CO2 atmosférico e associar abordagens observacionais e experimentais com a
formação de recursos humanos, além de fortalecer a infraestrutura de pesquisa de forma a contribuir
para integração de diferentes componentes de estudos ecossistêmicos.
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; os pesquisadores
poderão participar de mais de um projeto, na condição de membro de equipe (pesquisador ou
colaborador), mas somente poderão ser coordenadores de uma proposta de pesquisa.
VALORES: valor global estimado de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), oriundos do
FNDCT/Ação Transversal a serem liberados em 02 (duas parcelas), e de acordo com a disponibilidade
orçamentária e financeira do CNPq.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&deta
lha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3842

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

CHAMADA DE PROJETOS CNPQ N º 34/2013
Programa Ciência Sem Fronteiras – Ação Induzida Em Engenharia Nuclear
pós-doutorado no exterior (PDE)
•
•
•

•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 30 de outubro
OBJETIVO: selecionar candidatos que queiram desenvolver seus projetos de pesquisa na área de
Engenharia Nuclear.
PÚBLICO ALVO: possuir o título de doutor quando da implementação da bolsa; dedicar-se integralmente às
atividades programadas na instituição de destino; cumprir interstício mínimo de 3 (três) anos entre dois PósDoutorados no Exterior com bolsa do CNPq; não acumular a presente bolsa com outras bolsas concedidas com
recursos do Tesouro Nacional; e ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil.
SUBÁREAS PRIORITÁRIAS: geração de energia elétrica; ciclo do combustível nuclear; rejeitos
radioativos; licenciamento e segurança nuclear; produção de radioisótopos; fusão nuclear;
instrumentação nuclear.
MODALIDADE: pós-doutorado no exterior (PDE).
VALORES: mensalidades – EUA US$ 2100; Europa € 2100; Reino Unido £ 1700; Canadá C$ 2660;
Japão lene 270.700; Austrália A$ 3000; demais países US$ 2100; auxílio-deslocamento; auxílioinstalação; seguro-saúde.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=cha
madaDivulgada&idDivulgacao=3961

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

CHAMADA DE PROJETOS CNPQ N º 34/2013
Programa Ciência sem Fronteiras – Ação Induzida em Engenharia Nuclear
doutorado pleno no exterior (GDE)
•
•
•

•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 30 de outubro
OBJETIVO: selecionar candidatos que queiram desenvolver seus projetos de pesquisa na área de
Engenharia Nuclear.
PÚBLICO ALVO: ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; ter proficiência em idioma
requerido para o curso; não acumular a presente bolsa com outras bolsas concedidas com recursos do Tesouro
Nacional.
SUBÁREAS PRIORITÁRIAS: geração de energia elétrica; ciclo do combustível nuclear; rejeitos
radioativos; licenciamento e segurança nuclear; produção de radioisótopos; fusão nuclear;
instrumentação nuclear.
MODALIDADE: doutorado pleno no exterior (GDE).
VALORES: mensalidades – EUA US$ 1300; Europa € 1300; Reino Unido £ 1300; Canadá C$ 1470;
Japão lene 148.890; Austrália A$ 1650; demais países US$ 1300; auxílio-deslocamento; auxílioinstalação; seguro-saúde; taxas escolares; taxas de bancada.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=cha
madaDivulgada&idDivulgacao=3961

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

CHAMADA DE PROJETOS CNPQ N º 34/2013
Programa Ciência sem Fronteiras – Ação Induzida em Engenharia Nuclear
DOUTORADO-SANDUÍCHE NO EXTERIOR (SWE)
•
•
•

•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 30 de outubro
OBJETIVO: selecionar candidatos que queiram desenvolver seus projetos de pesquisa na área de
Engenharia Nuclear.
PÚBLICO ALVO: estar formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil reconhecido pela
CAPES; não ser aposentado; ter conhecimento do idioma utilizado na instituição de destino; ter anuência do
coordenador do curso de pós-graduação e dos orientadores no País e no exterior; ser brasileiro ou estrangeiro
com visto permanente no Brasil; e não acumular a presente bolsa com outras bolsas concedidas com recursos do
Tesouro Nacional.
SUBÁREAS PRIORITÁRIAS: geração de energia elétrica; ciclo do combustível nuclear; rejeitos
radioativos; licenciamento e segurança nuclear; produção de radioisótopos; fusão nuclear;
instrumentação nuclear.
MODALIDADE: doutorado-sanduíche no exterior (SWE).
VALORES: mensalidades – EUA US$ 1300; Europa € 1300; Reino Unido £ 1300; Canadá C$ 1470;
Japão lene 148.890; Austrália A$ 1650; demais países US$ 1300; auxílio-deslocamento; auxílioinstalação; seguro-saúde; taxas de bancada; taxas escolares.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=cha
madaDivulgada&idDivulgacao=3961

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

CHAMADA DE PROJETOS CNPQ N º 34/2013
Programa Ciência sem Fronteiras – Ação Induzida em Engenharia Nuclear
Pesquisador Visitante Especial (PVE)
•
•
•

•

•
•
•

INSCRIÇÕES: até 30 de outubro
OBJETIVO: selecionar candidatos que queiram desenvolver seus projetos de pesquisa na área de
Engenharia Nuclear.
PÚBLICO ALVO: demonstrar atuação altamente relevante e liderança em pesquisa científica,
tecnológica e/ou de inovação; dedicar-se integralmente às atividades programadas junto ao grupo de
pesquisa, durante o período de estadia no Brasil; manter contato com o supervisor do projeto, de forma
a acompanhar sua execução no período em que não estiver participando presencialmente; receber
participantes do grupo de pesquisa brasileiro na sua instituição de origem; e não acumular a presente
bolsa com outras bolsas ou rendimentos, exceto quando autorizado pela Diretoria Executiva do CNPq.
SUBÁREAS PRIORITÁRIAS: geração de energia elétrica; ciclo do combustível nuclear; rejeitos
radioativos; licenciamento e segurança nuclear; produção de radioisótopos; fusão nuclear;
instrumentação nuclear.
MODALIDADE: Pesquisador Visitante Especial (PVE).
VALORES: mensalidade; auxílio-deslocamento; auxílio à pesquisa a ser definido pela Diretoria
Executiva.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=cha
madaDivulgada&idDivulgacao=3961

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

CHAMADA DE PROJETOS CNPQ N º 34/2013
Programa Ciência sem Fronteiras – Ação Induzida em Engenharia Nuclear
Atração de Jovens Talentos (BJT)
•
•
•
•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 30 de outubro
OBJETIVO: selecionar candidatos que queiram desenvolver seus projetos de pesquisa na área de
Engenharia Nuclear.
PÚBLICO ALVO: demonstrar atuação altamente relevante em pesquisa científica e
tecnológica; dedicar-se integralmente às atividades programadas na instituição de execução.
SUBÁREAS PRIORITÁRIAS: geração de energia elétrica; ciclo do combustível nuclear; rejeitos
radioativos; licenciamento e segurança nuclear; produção de radioisótopos; fusão nuclear;
instrumentação nuclear.
MODALIDADE: Atração de Jovens Talentos (BJT).
VALORES: mensalidade; auxílio à pesquisa, a ser definido pela Diretoria Executiva do CNPq; auxílioinstalação equivalente a uma mensalidade; auxilio-deslocamento; e cota adicional de bolsa de Iniciação
Científica - IC ou Iniciação Tecnológica Industrial - ITI pelo período correspondente à execução do
projeto.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=cha
madaDivulgada&idDivulgacao=3961

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
CHAMADA MCTI/CNPQ/FNDCT
AÇÃO TRANSVERSAL Nº 67/2013 COLEÇÕES BIOLÓGICAS

•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 30 de outubro
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que contribuam para
promover a melhoria da infraestrutura e a modernização das coleções biológicas (zoológicas, botânicas
e de microrganismos) de instituições brasileiras envolvidas com inventários, caracterização e gestão da
diversidade biológica, com base no Componente 2 da Política Nacional da Biodiversidade Conservação da Biodiversidade (Decreto Nº 4.339, de 22 de agosto de 2002, item 11), de forma a
subsidiar a ampliação do conhecimento, a conservação e o uso sustentável dos componentes da
biodiversidade.
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; possuir vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto ou, se
aposentado, comprovar manter atividades acadêmico-científicas e anexar no projeto declaração da
instituição de execução do projeto concordando com a sua execução.
VALORES: valor global estimado de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) oriundos da ação
transversal/FNDCT/, a ser(em) liberado(s) em 2 parcelas, e de acordo com a disponibilidade
orçamentária e financeira do CNPq.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=cha
madaDivulgada&idDivulgacao=3901

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

Chamada MCTI/CNPq/CT-Amazônia Nº 77/2013
Fomento de Projetos de P,D&I em Biotecnologia, na Amazônia Ocidental, com foco nas
áreas de Fármacos, Fitoterápicos e Cosméticos
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: até 30 de outubro
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem contribuir significativamente
para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, na área de pesquisa, desenvolvimento e
inovação em Biotecnologia na Amazônia Ocidental, com foco nas áreas de fármacos, fitoterápicos e
cosméticos.
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$ 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil reais). O valor
individual de cada projeto deverá estar entre R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=4AAB1EBBF86AA481930D27029E91D45F?p_p_id=resultadosportlet_WAR_result
adoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4121

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
EDITAL DE APOIO À PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS –
LONGA DOC 2013

•
•
•
•

•

INSCRIÇÕES: até 30 de outubro
OBJETIVO: apoiar à produção de 8 (oito) documentários brasileiros inéditos e originais, de longametragem, com temática livre.
PÚBLICO ALVO: Produtora Brasileira Independente, que se apresente como produtora da obra objeto da
proposta inscrita e que esteja regularmente cadastrada na Agência Nacional de Cinema (Ancine).
VALORES: o valor total de produção da obra até a primeira cópia é de até R$ 600.000,00 (seiscentos
mil reais), sendo o valor do apoio é de até R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), para
cada proposta selecionada.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/972425/EDITAL+LONGA+DOC+2013.pdf/29b68334-6188-4a94a2cf-de766d02bd30

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
EDITAL DE APOIO À PRODUÇÃO DE CURTA-METRAGEM 2013

•
•
•

•
•

INSCRIÇÕES: até 30 de outubro
OBJETIVO: apoiar a 25 (vinte e cinco) obras audiovisuais brasileiras de curta-metragem, inéditas, de
ficção, documentário ou animação, com temática livre.
PÚBLICO ALVO: pessoas físicas, brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, que se
apresentem obrigatoriamente como diretor ou produtor, sendo facultativo o acúmulo de outras funções.
VALORES: o valor total de produção da obra até a primeira cópia é de até r$ 90.000,00 (noventa mil
reais), sendo o valor do apoio de até de r$ 70.000,00 (setenta mil reais), para cada obra selecionada.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cultura.gov.br/documents/10889/972423/Edital+CurtaMetragem+2013.pdf/25e4f304-7eb9-43e1-8866-8722a1e4150f

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

CHAMADA MCTI/CNPQ/CT-MINERAL Nº 51/2013 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO NO
SETOR MINERAL
•
•

•
•

•

•

INSCRIÇÕES: até 31 de outubro
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e de inovação por meio
da formação de recursos humanos, capacitação e modernização de infraestrutura laboratorial nas
áreas de Agrominerais, Lítio e Carvão Mineral .
LINHAS DE PESQUISA: agrominerais; lítio; carvão mineral.
PÚBLICO ALVO: possuir o titulo de doutor e ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes,
atualizado no prazo de até a data limite para submissão da proposta; ser obrigatoriamente o
coordenador do projeto; coordenar somente uma proposta neste Edital; ter vinculo formal com a
instituição de execução do projeto; ser pesquisador atuando em Geologia, Geofísica e Tecnologia
Mineral, credenciado como orientador em Programas de Pós-Graduação recomendados pela CAPES e
reconhecidos pelo CNE/MEC e/ou participem de redes nacionais de pesquisa cientifica.
VALORES: valor global estimado de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), oriundos do Fundo
Setorial Mineral, pertencente ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico FNDCT/Fundos Setoriais - CT-Mineral.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&deta
lha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3841

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

CHAMADA MCTI/CNPQ N º 74/2013
CAPACITAÇÃO LABORATORIAL E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
EM ENERGIA EÓLICA E ENERGIA HELIOTÉRMICA
•
•

•

•
•
•

INSCRIÇÕES: até 31 de outubro
OBJETIVO: capacitar recursos humanos e de laboratórios para atender às necessidades de expansão
da pesquisa em energia eólica e energia heliotérmica como forma de energia na matriz energética
brasileira.
PÚBLICO ALVO: 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 PESQUISAS: energia eólica; energia heliotérmica
VALORES: valor global estimado de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) sendo R$ 6.000.000,00
(seis milhões) do CT-Energ e R$ 4.000.000,00 (quatro milhões) da Ação Transversal.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=cha
madaDivulgada&idDivulgacao=3921

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

CHAMADA MCTI/CNPQ/CT-MINERAL Nº 76/2013
APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM TERRAS RARAS
•
•

•
•

•
•

INSCRIÇÕES: até 31 de outubro
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa cientifica e tecnológica que visem contribuir significativamente
para o desenvolvimento científico e tecnológico do País em Terras Raras . Formação de recursos
humanos e capacitação de infra-estrutura laboratorial e piloto para caracterização tecnológica,
processamento, produção e uso de terras raras, visando agregar valor, adensar o conhecimento e
promover a sustentabilidade e competitividade da cadeia produtiva desses elementos 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.
LINHAS DE PESQUISAS: desenvolvimento metodológico e de inovação tecnológica em caracterização
tecnológica e análises químicas e mineralógicas de minérios, compostos, metais e ligas contendo
elementos de terras raras; desenvolvimento e inovação tecnológica de processos de beneficiamento e
extração metalúrgica de minérios de depósitos brasileiros para obtenção de óxidos de terras raras
individuais de elevada pureza; desenvolvimento de tecnologias para a produção, a partir de compostos,
de metais de elementos terras raras e ligas que contenham elementos terras raras; Entre outras.
VALORES: no valor global estimado de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) oriundos do
FNDCT/Fundos Setoriais.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=cha
madaDivulgada&idDivulgacao=3781

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

Chamada MCTI/CNPq N º 75/2013 –
Seleção Pública de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação em
Tecnologias de Conversão de Combustíveis com Foco em Combustíveis Sólidos
•
•
•
•

•

•

INSCRIÇÕES: até 31 de outubro
OBJETIVO: fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em tecnologias de conversão de
combustíveis, com foco em combustíveis sólidos.
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; estar envolvido com estudos e pesquisas nas áreas
dos temas elegíveis em parceria, ou não, com empresas com atuação nessas áreas.
VALORES: valor global estimado de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais); sendo R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais) oriundos do CT-ENERG e R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e
quinhentos mil reais) oriundos de Ação Transversal dos Fundos Setoriais, liberado(s) de acordo com a
disponibilidade orçamentária e financeira dos Fundos.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&deta
lha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3821

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
CHAMADA MCTI/AÇÃO TRANSVERSAL/CNPQ N.º 66/2013

•
•

•

•
•
•

INSCRIÇÕES: até 31 de outubro
OBJETIVO: estruturar a Rede Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Bambu de forma a atender
às demandas tecnológicas relativas à implementação da Política Nacional de Incentivo ao Manejo
Sustentado e Plantio do Bambu – PNMCB (Lei 12.484/2011).
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; possuir vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto ou se
aposentado comprovar manter atividades acadêmicos-científicas e apresentar declaração da instituição
de execução do projeto concordando com a sua execução.
LINHA TEMÁTICA: gargalos no desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu
VALORES: valor global estimado de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), sendo oriundos do Fundo
Setorial Ação Transversal - Lei, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do CNPq.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&deta
lha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3981

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

CHAMADA MCTI/CNPQ/SECIS N º 85/2013 – APOIO À CRIAÇÃO E AO
DESENVOLVIMENTO DE CENTROS E MUSEUS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
•
•

•

•
•
•

INSCRIÇÕES: até 31 de outubro
OBJETIVO: apoiar atividades que propiciem a instalação e o fortalecimento de espaços científicoculturais, como centros e museus de C&T, planetários, jardins zoobotânicos, parques de ciência e
instituições similares, visando promover a criação de novos espaços, a expansão e a melhoria de suas
ações, tendo como finalidade aprimorar a difusão e popularização da cultura científico-tecnológica junto
à sociedade brasileira e contribuir para a melhoria da qualidade do ensino das ciências.
PÚBLICO ALVO: professores e especialistas com formação superior; ter seu currículo cadastrado na
Plataforma Lattes, atualizado no prazo de até 7 (sete) dias após a data limite para submissão da
proposta, conforme RN-004/2008; ser obrigatoriamente o coordenador do projeto; ter vínculo formal
com a instituição de execução do projeto.
LINHAS TEMATICAS: adaptação de ambientes e desenvolvimento de projetos para novos espaços
científico-culturais; Outras atividades envolvendo espaços científico-culturais;
VALORES: valor global estimado de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=cha
madaDivulgada&idDivulgacao=4041

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
EDITAL MCTI/CNPQ/FINEP - Nº 02/2013
•

•

•

•
•

•

INSCRIÇÕES:

Eventos a serem realizados entre:
Prazo
01.01 a 30.06.2014
31.10.2013
OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a realização, no Brasil, de congressos,
simpósios, workshops, seminários, ciclos de conferências e outros eventos similares de
abrangência nacional ou internacional, relacionados a Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI).
PÚBLICO ALVO: pesquisadores, professores e especialistas com vinculo formal com
Instituições de Ensino Superior (IES), Centro e Institutos de Pesquisa e Desenvolvimento, públicas
ou privadas sem fins lucrativos, empresas públicas que executem atividades de CTI ;
pesquisadores aposentados, desde que mantenham atividades acadêmico-cientícas vinculadas
aquelas instituições; dirigentes de Associação Científica ou Tecnológica de âmbito nacional.
TEMAS PRIORITÁRIOS: Ciência, Tecnologia e Inovação.
VALORES: Global de R$20.000.000,00; sendo cerca de R$ 15.000.000,00 oriundos do orçamento
do CNPq e cerca de R$ 5.000.000,00 oriundos da FINEP. Os projetos terão o valor máximo de
financiamento de R$ 150.000,00.
.MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
Programa de Apoio à Participação em Eventos no Exterior - PAEX
Edital CAPES nº 073/2010/DRI/CGBE
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: Período do evento
Prazo
01 a 28 de Fevereiro
01 a 31 de Outubro
OBJETIVO: propiciar a visibilidade internacional da produção científica, tecnológica e cultural
geradas no país.
PÚBLICO ALVO: apresentar candidatura individual; ter nacionalidade brasileira ou visto
permanente de residência no País, no caso de estrangeiro; ser professor ou pesquisador,
preferencialmente com atuação na pós-graduação; ter diploma de doutorado, reconhecido na
forma da legislação brasileira; submeter trabalho a congresso ou similar, de reconhecida
relevância internacional na área do conhecimento.
VALOR: o apoio consiste em um auxílio deslocamento, que se destina a contribuir com despesas
com o traslado de ida e volta do Brasil ao país onde será realizado o evento científico, indicado na
inscrição e aprovado pela CAPES.
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital073_PAEX2011.pdf

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

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

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/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&det
alha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3801

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
CHAMADA DE PROJETOS MEC/MCTI/CAPES/CNPq/FAPs Nº 70/2013
•
•

•
•

•
•

•

INSCRIÇÕES: 3º rodada até 01 de novembro
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa que visem, por meio do intercâmbio, da mobilidade
internacional e da cooperação científica tecnológica, promover a consolidação, expansão e
internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e competitividade do país com enfoque nas
áreas contempladas.
PÚBLICO ALVO: pesquisador com reconhecida liderança científica e/ou tecnológica internacional nas
áreas contempladas.
ÁREAS CONTEMPLADAS: engenharias e demais tecnologias; ciências exatas e da terra; biologia,
ciências biomédicas e da saúde; computação e tecnologia da informação; fármacos; produção agrícola
sustentável; petróleo, gás e carvão mineral; energias renováveis; entre outras.
CATEGORIAS: bolsa atração de jovens talentos nível A; e bolsa atração de jovens talentos nível B.
VALORES:BJT – nível A: mensalidade: R$ 7.000,00; auxílio à pesquisa, no valor de até R$ 20.000,00
por ano; auxílio deslocamento de ida; auxílio instalação, no valor de R$ 7.000,00; BJT – nível B:
mensalidade: R$ 4.100,00; auxílio à pesquisa, no valor de até R$ 10.000,00 por ano; auxílio
deslocamento de ida; auxílio instalação correspondente ao valor de uma mensalidade BJT-B.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p
_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&id
Divulgacao=2861

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
CHAMADA DE PROJETOS MEC/MCTI/CAPES/CNPq/FAPs Nº 71/2013

•
•

•
•

•

•

INSCRIÇÕES: 3º rodada até 01 de novembro
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa que visem, por meio do intercâmbio, da mobilidade
internacional e da cooperação científica tecnológica, promover a consolidação, expansão e
internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e competitividade do país com enfoque nas
áreas contempladas.
PÚBLICO ALVO: pesquisador com título de doutor ou perfil equivalente com reconhecida liderança
científica e/ou tecnológica internacional nas áreas contempladas.
ÁREAS CONTEMPLADAS: engenharias e demais tecnologias; ciências exatas e da terra; biologia,
ciências biomédicas e da saúde; computação e tecnologia da informação; fármacos; produção agrícola
sustentável; petróleo, gás e carvão mineral; energias renováveis; tecnologia mineral; biotecnologia;
nanotecnologia e novos materiais; tecnologia de prevenção e mitigação de desastres naturais;
biodiversidade e bioprospecção; ciências do mar; indústria criativa; novas tecnologias de engenharia
construtiva.
VALORES: mensalidade de R$ 14.000,00, auxilio à pesquisa de R$50.000,00 por um ano de projeto,
auxílio deslocamento, cota adicional de bolsa de doutorado sanduiche no exterior e cota adicional de
bolsa pós doutorado no Brasil.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

CHAMADA MCTI/CNPQ/FNDCT AÇÃO TRANSVERSAL - REDES REGIONAIS DE
PESQUISA EM BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA N º 79/2013
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 04 de Novembro
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem contribuir significativamente
para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, de maneira a promover a expansão e
consolidação das Redes Regionais de Pesquisa em Biodiversidade e Biotecnologia;
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;
VALORES: valor global estimado de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões);
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportle
t_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
CHAMADA CNPQ/ANVISA Nº 86/2013 – CENSO NACIONAL DOS
TRABALHADORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 2014

•
•

•
•
•

INSCRIÇÕES: até 04 de Novembro
OBJETIVO: desenvolver pesquisa censitária para realizar levantamento e análise de dados sobre o
perfil profissional e os processos de trabalho dos profissionais de vigilância sanitária, inclusive de
laboratórios de saúde pública, afetos às atividades de vigilância sanitária.
PÚBLICO ALVO: possuir o título de mestre ou doutor e ter seu currículo cadastrado na Plataforma
Lattes, atualizado até a data limite para submissão da proposta.
VALORES: valor global de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=040E09406C500282FB7C3C27C48C5756?p_p_id=r
esultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mod
e=view&p_p_col_id=column4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&
desc=chamadas&idDivulgacao=4022

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
CHAMADA MCTI/CNPQ/FNDCT-AÇÃO TRANSVERSAL N° 64/2013
PROGRAMA ANTÁRTICO BRASILEIRO – PROANTAR

•
•

•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 04 de Novembro
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e em inovação que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento e a produção científica brasileira de qualidade, a geração de
conhecimentos científicos, tecnológicos e em inovação relacionados à Antártica, bem como incentivar a
cooperação internacional no âmbito do Programa Antártico Brasileiro – PROANTAR.
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; e, possuir vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto ou, se
aposentado, comprovar manter atividades acadêmico-científicas e apresentar declaração da instituição
de execução do projeto concordando com a sua execução.
LINHAS DE PESQUISA: prioritárias - interações gelo-atmosfera: o papel da criosfera no sistema
terrestre e o registro de mudanças ambientais; efeitos das mudanças climáticas na biocomplexidade
dos ecossistemas antárticos e suas conexões com a américa do sul; mudanças e vulnerabilidade
climática no oceano austral; entre outros. emergentes: prospecção de organismos extremófilos
presentes em diferentes ambientes da antártica; vetores de doenças transmissíveis e microbiota
antártica antropogênica; biologia humana, psicologia e medicina polar; entre outras.
VALORES: valor global estimado de R$ 13.800.000,00 (Treze milhões e oitocentos mil reais.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=cha
madaDivulgada&idDivulgacao=4062

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

CHAMADA MCTI/CNPQ/FNDCT-AÇÃO TRANSVERSAL/CT-AQUAVIÁRIO Nº. 62/2013 –
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM ILHAS OCEÂNICAS
•
•

•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 04 de Novembro
OBJETIVO: selecionar propostas de pesquisa científica, tecnológica e em inovação, no âmbito do
Programa Arquipélago e Ilhas Oceânicas – PROARQUIPELAGO, reduzindo a lacuna de conhecimento
existente nas áreas de interesse e buscando ampliar o apoio a projetos de pesquisa em ambientes
oceânicos isolados, de especial interesse ecológico e estratégico ao país.
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; e possuir vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto ou, se
aposentado, comprovar manter atividades acadêmico-científicas e apresentar declaração da instituição
de execução do projeto concordando com a sua execução.
LINHAS DE PESQUISA: monitoramento do fluxo de co2 em ambientes marinhos, por meio do
estabelecimento de um sistema de observação remoto e integrado nas ilhas oceânicas, que auxiliará
na avaliação dos impactos das mudanças climáticas nos oceanos; estudos sobre a dinâmica de
ecossistemas insulares no oceano atlântico; biodiversidade e biotecnologia marinha em ilhas
oceânicas; Entre outras.
VALORES: valor global estimado de R$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais) .
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=cha
madaDivulgada&idDivulgacao=4061

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
NOVO!!!
Chamada MCTI/CT-Info/CNPq N º 59/2013
•
•

•
•
•

INSCRIÇÕES: até 04 de novembro;
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem contribuir significativamente
para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, no âmbito do Programa Estratégico de
Software e Serviços de Tecnologia de Informação (TI), por meio da atração de Centros Globais de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em software e serviços de TIC;
PÚBLICO ALVO: possuir ao menos o título de mestre e ter seu currículo cadastrado na Plataforma
Lattes, atualizado até a data limite para submissão da proposta;
VALORES: valor global estimado de R$14.000.000,00 (catorze milhões de reais);
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=cha
madaDivulgada&idDivulgacao=3881

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013

Chamada MCTI/CNPq/FNDCT - Ação Transversal Nº 63/2013
Estruturação de uma Rede de Pesquisa em Biotecnologia Marinha
•
•

•
•

•
•

INSCRIÇÕES: até 04 de novembro
OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa científica e tecnológica e de
inovação que visem estruturar uma Rede de Pesquisa em Biotecnologia Marinha com a finalidade de
investigar potenciais usos de bioativos obtidos de organismos marinhos presentes na Zona Costeira e no
Oceano Atlântico Sul e Tropical, bem como em águas internacionais de interesse nacional, contribuindo para
a formação de recursos humanos e a produção de conhecimentos científicos, tecnológicos e de inovação que
promovam o desenvolvimento social e econômico sustentável.
PÚBLICO ALVO: possuir o título de doutor e ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até
a data limite para submissão da proposta; b) Ser obrigatoriamente o Coordenador do projeto;
LINHAS DE PESQUISA: Bioprospecção de novas moléculas ativas a partir da biodiversidade marinha com
potencial de aplicação na área biotecnológica; Pesquisa, desenvolvimento e inovação baseados nas áreas de
fronteira da genômica, pós-genômica, proteômica e bioinformática em biodiversidade marinha; e Viabilidade e
transferência de processos, produtos e serviços para o setor produtivo.
VALORES: valor global estimado de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INST
ANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column4&p_p_col_pos=1&p
_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=4101

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
NOVO!!!
CHAMADA MCTI/CNPQ/CT-ENERG Nº 49/2013
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
E LEDS PARA APLICAÇÕES EM ILUMINAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
•
•

•

•
•

•

INSCRIÇÕES: até 04 de novembro;
OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa cientificas e tecnológicas que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento e a inovação nas tecnologias para geração de energia solar
fotovoltaica, LEDs e fontes luminosas inovadoras e para sistemas de iluminação de alta eficiência
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: energia solar fotovoltaica ; LEDS, emissores de luz não convencionais e
sistemas de iluminação.
VALORES: valor global estimado de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais); sendo R$ 6.000.000,00
(seis milhões de reais) oriundos do CT-ENERG e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) oriundos de
Ação Transversal, liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira dos Fundos.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&det
alha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3941

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
PRORROGADO !!!
•
•

•

•

•

•

CONCURSO CULTURA 2014

INSCRIÇÕES: até 04 de novembro
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/10883/967575/EDITAL+Concurso+Cultura+2014++Republicado.pdf/7afbb3a1-22f0-4469-b4ed-a63955e17aa4

NOVO!!!

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
Chamada MCTI/MAPA/MDA/MEC/MPA/CNPq Nº 81/2013

•
•
•

•

•
•
•

INSCRIÇÕES: até 04 de novembro;
OBJETIVO: apoiar projetos que integrem atividades de pesquisa, extensão e educação para a
construção e socialização de conhecimentos e práticas relacionados à Agroecologia e aos Sistemas
Orgânicos de Produção.
PÚBLICO ALVO: estudantes do ensino técnico, tecnológico e superior; agricultores familiares, nos
termos da lei de agricultura familiar (lei no 11.326, de 24 de julho de 2006); pescadores e aquicultores,
nos termos da lei da pesca (lei no 11.959, de 29 de junho de 2009); agricultores e produtores em
transição agroecológica ou envolvidos com a produção orgânica ou de base agroecológica;
professores, pesquisadores e agentes de assistência técnica e extensão rural (ATER).
MODALIDADES: Núcleo de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica (NEA); Núcleo de Estudo
em Pesca e Aquicultura com enfoque agroecológico (NEA - Pesca e Aquicultura); Núcleo de Pesquisa
Aplicada à Pesca e Aquicultura com enfoque agroecológico (NUPA); Centro Vocacional Tecnológico
em Agroecologia e Produção Orgânica (CVT); Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia e
Produção Orgânica vinculado à Unidade da Federação (CVT- UF); Rede de Núcleos de Estudo em
Agroecologia e Produção Orgânica (R-NEA).
LINHA DE APOIO: Universidade Pública (Federal, Estadual ou Municipal) ou Universidade não-pública
sem fins lucrativos como Instituição Proponente/Executora; Instituição da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica como Instituição Proponente/Executora.
VALORES: valor global estimado de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=4AAB1EBBF86AA481930D27029E91D45F?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqp
ortlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4161
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Outubro de 2013
NOVO!!!
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/chamadaspublicas;jsessionid=4AAB1EBBF86AA481930D27029E91D45F?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqp
ortlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4241
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NOVO!!!
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/chamadaspublicas;jsessionid=4AAB1EBBF86AA481930D27029E91D45F?p_p_id=resultadosportlet_WAR_result
adoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4181
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NOVO!!!
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/chamadaspublicas;jsessionid=4AAB1EBBF86AA481930D27029E91D45F?p_p_id=resultadosportlet_WAR_result
adoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4201
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NOVO!!!
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/chamadaspublicas;jsessionid=4AAB1EBBF86AA481930D27029E91D45F?p_p_id=resultadosportlet_WAR_result
adoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4221

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro 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 pósgraduação).
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-demonografias
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Outubro de 2013
NOVO!!!
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/chamadaspublicas;jsessionid=4AAB1EBBF86AA481930D27029E91D45F?p_p_id=resultadosportlet_WAR_result
adoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4141
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NOVO!!!
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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•
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Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
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
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Outubro de 2013
NOVO!!!

•
•

•

•
•
•
•

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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
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://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=2981&filtro=a
bertas&detalha=chamadaDetalhada&id=68-20-1894
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Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
NOVO!!!
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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 pósdoutoral 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-ValeCapes-2792013.pdf
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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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
EDITAL PROGRAMA PROFESSOR VISITANTE DO EXTERIOR
EDITAL Nº 036/2013
•
•

•

•
•

INSCRIÇÕES: até 20 de dezembro
OBJETIVO: selecionar projetos com vistas a incentivar a realização de visitas de curta, média e longa
duração a Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras e a institutos ou centros de pesquisa e
desenvolvimento públicos brasileiros, por professores e por pesquisadores atuantes no exterior, em
todas as áreas do conhecimento, cuja formação e experiência profissional representem uma
contribuição inovadora para cursos de doutorado brasileiros.
PÚBLICO ALVO: Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras e institutos ou centros de pesquisa e
desenvolvimento públicos que cumulativamente possuam cursos de doutorado recomendados e
reconhecidos pela Capes, com nota igual ou superior a 3; providenciem acesso às bibliotecas, Portal
de Periódicos da CAPES, laboratórios e outras facilidades disponíveis da Instituição; comprovem
finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;
VALORES: valor global será de até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_036_2013_PVE.pdf

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

•

•

INSCRIÇÕES: até 28 de dezembro
OBJETIVO: incentivar a mobilidade docente e discente internacional entre os países e as instituições
participantes da Associação de Universidades de Língua Portuguesa.
PÚBLICO ALVO: docente com título de doutor há pelo menos 03 (três) anos vinculado a uma instituição
de ensino superior(IES).
VALORES: missão de estudo (universidades brasileiras): bolsa estudo, auxílio-instalação, seguro
saúde e auxílio deslocamento; missão de estudo (universidades do exterior): bolsa de estudo, auxílioinstalação, passagem aérea internacional; missão de trabalho: passagem aérea e até R$ 10.000,00
para custear o projeto.
MODALIDADES: Bolsa De Graduação Sanduiche, Bolsa Mestrado Sanduiche, Bolsa Doutorado
Sanduiche E Bolsa Para Docentes.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital-CapesAULP2012-ProMobilidadeInternacional.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
PESQUISA PÓS-DOUTORAL NO EXTERIOR
PORTARIA Nº 036
•
•

•
•
•

INSCRIÇÕES: 2ª Chamada – até 30 de dezembro.
OBJETIVO: destina-se a realização de estudos avançados que sejam posteriores à obtenção do título
de Doutor pelo pleiteante. O programa concede bolsas de estudos a fim de substanciar as
possibilidades ofertadas pelo conjunto dos programas de pós-graduação no Brasil, atuando como forma
opcional para a carreira de docentes e pesquisadores, para complementar a formação com
desenvolvimento de projetos conjuntos e em parceria com instituições de excelência no exterior.
PÚBLICO ALVO: destina-se a pesquisador que possua diploma de doutorado com menos de oito anos
de formação doutoral, não sendo aceitas inscrições de estudantes em fase de conclusão de curso.
BENEFÍCIOS: mensalidade, conforme as normas do programa; auxílio-instalação; auxíliodeslocamento para aquisição de passagem aérea, e auxílio para aquisição de Seguro Saúde.
MAIORES INFORMAÇÕES:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-36-de21032013.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
PROGRAMA DO ESTÁGIO SÊNIOR
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: 2º chamada de 02 de outubro até 30 de dezembro.
OBJETIVO: fomentar a execução de projetos conjuntos, ser uma oportunidade de reciclagem
docente, incentivar a criação de parcerias e o inicio ou consolidação de uma rede de pesquisa
existente.
PÚBLICO ALVO: pesquisador que possua inserção nos meios acadêmicos e/ou de pesquisa
nacionais e internacionais, com bom índice de produtividade cientifica e tecnológica.
BENEFÍCIOS: mensalidade para EUA US$ 2.300,00, Europa € 2.300,00, Reino Unido £1.610,00,
Canadá C$ 3.060,00, Japão ¥ 311.300,00, Austrália A$ 3.420,00; Seguro-Saúde; AuxilioDeslocamento; Auxilio Instalação.
MAIORESINFORMAÇÕES:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37de-21032013.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
Prêmio BNB de Jornalismo em Desenvolvimento Regional
•
•

•

•
•
•
•

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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS NO PAÍS (PAEP)
EDITAL CAPES N°004/2012/ CAPES
•
•

•
•

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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO
EXTERIOR (PDSE)
•
•

•
•
•

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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
PROGRAMA GERAL DE COOPERAÇÃO
EDITAL DRI/CGCI Nº 026/2008
•
•
•

•

•

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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO REGIONAL
DCR/CEARÁ EDITAL FUNCAP/CNPq Nº 02/2012 – DCR
•
•

•

•

•

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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
NOVO!!!
AUXÍLIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº07/2009
•

•

•

•
•

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

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

•
•
•
•

•
•

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

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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
NOVO!!!
PROGRAMA DE BOLSAS DE FIXAÇÃO DE PESQUISADOR (BFP)
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 06/2009
•

•

•
•
•

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

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

•

•

•
•

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

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

•
•

•

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

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

•

•

•

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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
EDITAL Nº 023/2006-CGCI/CAPES
•
•

•

•

•

INSCRIÇÕES: fluxo contínuo.
OBJETIVO: fomentar a cooperação acadêmica e o intercâmbio internacional em cursos e
programas de pós-graduação stricto sensu de mestrado, doutorado, bem como no pós-doutorado,
mediante a visita de docentes e pesquisadores de alto nível (“professores visitantes”), em apoio
aos programas de pós-graduação stricto sensu ministrados no País.
PÚBLICO ALVO: poderão apresentar propostas de projetos de cooperação acadêmica
internacional em nível de pós-graduação stricto sensu: a) cursos e programas de pós-graduação
stricto sensu, preferencialmente com notas 5, 6 e 7, conforme os processos de avaliação
conduzidos pela CAPES; b) sociedades de pesquisa científica credenciadas junto à Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC.
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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão
Outubro de 2013
BOLSA COMPLEMENTAR DE PÓS-DOUTORADO
EDITAL FUNCAP 08/2011
•
•
•

•

•

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

