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Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Chamada Pública MCTI/SETEC/CNPq Nº 54/2013

RHAE Pesquisador na Empresa

•INSCRIÇÕES: até 03 de Outubro;

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

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

inserção de mestres ou doutores em empresas privadas;

•VALOR GLOBAL: estimado de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) oriundos do

FNDCT/Fundos Setoriais, a serem liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira

do CNPq;

•MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas;jsessionid=6AAAC0678F898D7BE128A98A07229BB6?p_p_id=resultadosportlet_WAR_result

adoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4522

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

CHAMADA MCTI/CNPQ/CBAB Nº 20/2014 -

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS DE CURSOS PARA FORMAÇÃO DE 

RECURSOS HUMANOS EM BIOTECNOLOGIA

•INSCRIÇÕES: até 03 de Outubro;

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

significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País;

•VALOR GLOBAL: cada proposta é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

CHAMADA PÚBLICA Nº 44/2014

INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE DISCENTES AO CURSO DE

MESTRADO ACADÊMICO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIEDADE 

A SEREM ADMITIDOS EM 2015

•INSCRIÇÕES: até 06 de Outubro;

•OBJETIVO: formar pesquisadores capazes de analisar a sociedade diante das mudanças 

paradigmáticas que vêm ocorrendo no âmbito da modernidade, com capacidade de refletir 

criticamente, na dinâmica do mundo globalizado, sobre políticas públicas no contexto das 

especificidades nacionais e regionais;

•LINHAS DE PESQUISA:  1 VIOLÊNCIA, CONFLITUALIDADE E DIREITOS;  2 NACIONALIDADES, 

CULTURAS E COMUNICAÇÃO; 3 AMBIENTE, TRABALHO E SAÚDE; 4 GÊNERO, FAMÍLIA E 

GERAÇÃO;

•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.uece.br/uece/dmdocuments/EDITAL%20MAPPS%202014.pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Edital Prêmio Cultura Hip Hop 2014

•INSCRIÇÕES; até 09 de Outubro de 2014;

•OBJETIVO: estimular e valorizar as iniciativas do gênero, considerando, sua “influência no modo de

vida da juventude”, através da divulgação de suas expressões culturais; da ampliação da sua

visibilidade; e do fortalecimento de sua identidade cultural;

•CATEGORIAS: uma delas incluirá 20 instituições privadas sem fins lucrativos, com reconhecida

atuação há três anos ou mais no segmento Hip Hop, a serem contempladas com prêmios no valor

bruto de R$ 20 mil cada um. A segunda categoria abrangerá 150 pessoas físicas e grupos ou coletivos

“sem constituição jurídica”.

•PREMIAÇÃO: cada receberá um prêmio de R$14,3 mil (brutos).

•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funarte.gov.br/edital/edital-premio-cultura-hip-hop-2014/

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

PRÊMIO MERCOSUL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - EDIÇÃO 2014

Tema: Popularização da Ciência

•INSCRIÇÕES: até 10 de Outubro de 2014;

•OBJETIVO: reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes, jovens pesquisadores e

equipes de pesquisa, que representem potencial contribuição para o desenvolvimento científico e

tecnológico dos países membros e associados ao MERCOSUL; incentivar a realização de pesquisa

científica e tecnológica e a inovação no MERCOSUL; e contribuir para o processo de integração

regional entre os países membros e associados, mediante incremento na difusão das realizações e dos

avanços no campo do desenvolvimento científico e tecnológico no MERCOSUL;

•CATEGORIAS: Iniciação Científica, Estudante Universitário, Jovem Pesquisador e Integração;

•PREMIAÇÃO: Iniciação Científica US$ 2,000*, Estudante Universitário US$ 3,500*, Jovem

Pesquisador US$ 5,000* e Integração US$ 10,000*;

•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.premiomercosul.cnpq.br/regulamento.html

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

BOLSA CAPES - FULBRIGHT

ESTÁGIO DE DOUTORANDO NAS CIÊNCIAS HUMANAS, CIÊNCIAS

SOCIAIS, LETRAS E ARTES NOS EUA 

INSCRIÇÕES: até 12 de outubro de 2014;

OBJETIVO: selecionar candidatos para bolsas de Estágio de Doutorando nos Estados Unidos, no

âmbito do Programa CAPES/Fulbright Estágiode Doutorando nas Ciências Humanas, Ciências Sociais,

Letras e Artes nos EUA bem como incrementar as pesquisas realizadas por doutorandos, no país, nas

áreas das Ciências Humanas, das Ciências Sociais, das Letras e das Artes

estreitar as relações bilaterais entre os dois países;

PÚBLICO ALVO: possuir nacionalidade brasileira, estar regularmente matriculado em curso de

doutorado no Brasil, ter proficiência em língua inglesa;

BENEFÍCIOS: mensalidade, para cobrir as despesas mensais relativas à moradia, à alimentação

e ao transporte local, de US$1.300,00 (um mil e trezentos dólares americanos) - , auxílio deslocamento

no valor de US$ 1.604,00 (mil seiscentos e quatro dólares americanos, pagamento de eventuais taxas

para acesso às instalações da instituição nos EUA(mandatory fees);

MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/392014-054-

2014-EstDocHum-USA.pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT N º 26/2014 – Pesquisas

sobre Distúrbios Neuropsiquiátricos

•INSCRIÇÕES: até 13 de outubro de 2014;

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

significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País, por meio do

apoio a atividades de pesquisa científica, tecnológica e a inovação no tema distúrbios

neuropsiquiátricos, que contribuam de modo efetivo para o avanço do conhecimento, a geração de

produtos, a formulação, implementação e avaliação de ações públicas voltadas para a melhoria das

condições de saúde da população brasileira e fortalecimento da capacidade instalada do SUS quanto à

integração da saúde mental;

•VALORES GLOBAIS: deverão ter valores mínimos de R$ 200.000,00 mil reais e valor máximo de R$

1.000.000,00 milhão de reais;

•MAIORES INFORMAÇÕES:

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=506

2&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-427-2918

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT/ SGEP/ DAGEP N º 21/2014 -

Saúde da População Negra no Brasil 
•INSCRIÇÕES: até 13 de outubro de 2014;

•OBJETIVO: Potencializar pesquisas na área para a promoção de equidade racial em saúde com

atenção em incidência, prevalência e agravos à saúde da população negra, visando melhorar o

Sistema Único de Saúde para o acesso e atendimento da população negra. Subsidiar a consolidação

de informações atualizadas para melhor diagnóstico da situação de saúde da população negra como

ferramenta institucional de planejamento de ações em saúde;

•TEMAS: Tema 1 - Avaliação da implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População

Negra; Tema 2 - Racismo Institucional: Avaliação de processos de trabalho e financiamento das ações

em saúde da população negra; e Avaliação da cobertura e qualidade do registro do quesito raça/cor

nos sistemas de informação em saúde; Tema 3 - Situações de risco, agravos e incapacidades:

doenças crônicas não transmissíveis; doenças transmissíveis; racismo e saúde mental;

morbimortalidade por causas externas; morbimortalidade materna; morbimortalidade infantil e doenças

negligenciadas relacionadas à saúde da população negra; Tema 4 - Identificação e avaliação de

estratégias de promoção da saúde e qualidade de vida para a população negra e quilombola em

espaços promotores de saúde, levando em consideração as práticas culturais, tradicionais e religiosas

afro-brasileiras; Tema 5 - Racismo no Brasil: seus impactos nas relações sociais e implicações sobre

condições de vida, processo de saúde-adoecimento, cuidado e morte da população negra e

mortalidade da juventude negra.

•MAIORES INFORMAÇÕES: 

file:///C:/Users/pc/Downloads/Chamada%2021_2014%20Sa%C3%BAde%20da%20Popula%C3%A7%

C3%A3o%20Negra.pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

PRÊMIO CIDADANIA JUDICIÁRIA

•INSCRIÇÕES: até 15 de outubro de 2014;

•OBJETIVO: reconhecer e estimular a produção de textos, redações, trabalhos acadêmicos, matérias

e reportagens que valorizem os eixos de acesso à Justiça, ao exercício da cidadania, aos direitos

sociais, à transparência republicana, à inclusão e à responsabilidade social;

•PREMIAÇÃO: 9 (nove) tablets, para os primeiros colocados em todas as subcategorias; 9 (nove)

smartphones, para os segundos colocados em todas as subcategorias; 9 (nove) e-reader (marca

Kindle), para os terceiros colocados; Os trabalhos contemplados em todas as categorias serão

publicados na Revista Prêmio Cidadania Judiciária e no site www.fdr.com.br/premiocidadaniajudiciaria.

Durante a solenidade de entrega do Prêmio Cidadania Judiciária, os contemplados receberão 10 (dez);

exemplares da Revista Prêmio Cidadania Judiciária;

•CATEGORIAS:

•Academia: subcategorias (1) professores e (2) alunos;

•Imprensa: subcategorias (1) jornal impresso, (2) rádio, (3) internet, (4) televisão e (5) mídia

comunitária;

•Escola: subcategorias (1) professores e (2) alunos;

•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.fdr.com.br/premiocidadaniajudiciaria/pdf/regulamento.pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT N º 31/2014 -

Pesquisas sobre Doença de Chagas

•INSCRIÇÕES: até 16 de outubro de 2014;

•OBJETIVO: apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e a inovação no tema doença de

Chagas, mediante a seleção pública de propostas para apoio financeiro a projetos que contribuam de

modo efetivo para o avanço do conhecimento, a geração de produtos, a formulação, implementação e

avaliação de ações públicas voltadas para a melhoria das condições de saúde da população brasileira

e fortalecimento da capacidade instalada do SUS, sobretudo quanto à integração;

•VALORES GLOBAIS: estimado de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), oriundos da Secretaria de

Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos/MS, sendo R$ 2.000.000,00 em custeio, R$ 500.000,00 em

capital e outros R$ 500.000,00 em bolsas;

•MAIORES INFORMAÇÕES:

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=508

2&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-436-2970

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT N º 33/2014 – Criação da

Rede Nacional de Pesquisas em Doenças Cardiovasculares

•INSCRIÇÕES: até 16 de outubro de 2014;

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

significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País;

•VALORES GLOBAIS: mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e máximo de R$ 1.000.000,00

(um milhão de reais);

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=510

2&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-438-2966

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT 

Nº32/2014 – Pesquisas sobre Leishmanioses

•INSCRIÇÕES: até 17 de outubro de 2014;

•OBJETIVO: apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e a inovação em leishmanioses,

mediante a seleção pública de propostas para apoio financeiro a projetos que contribuam de modo

efetivo para o avanço do conhecimento, a geração de produtos, a formulação, implementação e

avaliação de ações públicas voltadas para a melhoria das condições de saúde da população brasileira

e fortalecimento dos serviços de saúde à luz dos princípios e diretrizes do SUS;

•VALORES: valor global estimado de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);

•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;

•MAIORES INFORMAÇÕES:

file:///C:/Users/Extensao/Documents/Downloads/CHAMADA%2032%202014%20Leishmaniose%20(1).

pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Programa de Apoio à Pós-Graduação e à Pesquisa Científica e

Tecnológica em Desenvolvimento Socioeconômico no Brasil (PGPSE)

Edital Desenvolvimento Socioeconômico no Brasil (PGPSE) N° 42/ 2014

•INSCRIÇÕES: até 17 de Outubro;

•OBJETIVO:estimular no País a realização de projetos conjuntos de pesquisa com vistas a possibilitar

o desenvolvimento de projetos de pesquisas científicas e a formação de recursos humanos pós‐gradu

ados na área de Desenvolvimento Socioeconômico no

Brasil, contribuindo, assim, para desenvolver e consolidar o pensamento brasileiro contemporâneo na á

rea;

•ÁREAS TEMÁTICA GERAL: a) geração adequada de oportunidades educacionais e ocupacionais;

b) o melhoramento contínuo das condições de trabalho da população;

c) a universalização do acesso e contínua elevação da qualidade dos serviços sociais básicos e

dos bens culturais;

d) a redistribuição da renda e da riqueza.

•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/472014-edital-

042-2014-capes-pgpse.pdf



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Chamada CNPq-SETEC/MEC N º 17/2014 - Apoio a Projetos

Cooperativos de Pesquisa Aplicada e de Extensão Tecnológica

•INSCRIÇÕES: até 23 de Outubro;

•OBJETIVO: chamada pública é selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que contribuam para o

desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País, por meio do estímulo à Pesquisa,

Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e Extensão Tecnológica nas Instituições da Rede Federal de Educação

Profissional, Científica e Tecnológica – RFEPCT, bem como, o estímulo à participação de seus estudantes em

Competições Nacionais e Internacionais de Conhecimentos Técnicos e Competências;

•TEMAS: a) Aeroespacial e Defesa; b) Agropecuária; c) Alimentos; d) Automobilística; e) Biotecnologia; f)

Calçados; g) Construção Civil; h) Economia Criativa; i) Energia; j) Energia Nuclear; k) Energias Renováveis; l)

Fármacos e Complexo Industrial da Saúde; m) Gastronomia; n) Indústria Naval; o) Logística; p)

Metalmecânica; q) Mineração; r) Nanotecnologia; s) Petróleo e gás; t) Pesca e Aquicultura; u) Tecnologias

Ambientais e para a sustentabilidade; v) Tecnologias Assistivas; w) Tecnologias Educacionais; x) Tecnológicas

de etnodesenvolvimento em terras indígenas; y) Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC); z)

Têxtil/Vestuário; aa) Tecnologias Sociais;

•VALORE GLOBAL: valor global estimado de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais);

•MAIORES INFORMAÇÕES:

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

publicas;jsessionid=5FE72421C7A8D3038CE191C8D1918397?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnp

qportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=4942&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-420-2787



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

CHAMADA PARA O PROCESSO DE INSCRIÇÃO 2014/2015 DO PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO – PIBITI NA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES E AFINS 

•INSCRIÇÕES: até 23 de Outubro 2014;

•OBJETIVO: despertar a vocação tecnológica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação,

mediante sua participação em projetos de pesquisa tecnológica; contribuir para a formação de recursos

humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora das empresas no País voltadas para a

área de Telecomunicações e afins;

•RECURSOS: valor global de R$ 1.664.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e quatro reais);

•MAIORES INFORMAÇÕES: file:///C:/Users/Extensao/Documents/Downloads/Chamada%20CNPq-

Funttel%20bolsas%20PIBITI%202014-2015%20%20final.pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Chamada CNPq/MCTI/SEPIN no 12/2014 

Programa Start-Up Brasil 

•INSCRIÇÕES:  2º rodada até 24/10/2014;

•OBJETIVO: apoiar projetos de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação de empresas

emergentes, com até 4 (quatro) anos de constituição, doravante determinadas de startups, que

desenvolvam software, hardware e serviços de tecnologias da informação ou ainda que se proponham

a utilizar software, hardware e/ou serviços de TI como elementos do seu esforço de inovação. Este

apoio será efetuado por meio da concessão de bolsas de fomento ao desenvolvimento tecnológico de

acordo com as necessidades relativas às atividades apontadas por cada projeto;

•VALOR GLOBAL: R$20.000,000,00 (vinte milhões de reais);

•MAIORES INFORMAÇÕES: file:///C:/Users/Extensao/Documents/Downloads/Chamada+12-2014.pdf



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Edital de estímulo à cooperação científica e pós-graduação

•INSCRIÇÕES:  até 28 de outubro;

•OBJETIVO: fortalecer o ensino de pós-graduação stricto sensu (mestrado acadêmico e doutorado) no

Ceará, por meio do financiamento de despesas de custeio inerentes à execução dos mesmos;

•PÚBLICO ALVO: Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu das modalidades Mestrado Acadêmico

e Doutorado, reconhecidos pela Capes e em funcionamento no Ceará;

•VALORES: o valor máximo de cada proposta é de até R$ 80 mil para os cursos com nota 3; até R$

100 mil para os cursos com nota 4; e até R$ 120 mil para os cursos com nota 5 ou 6. O prazo máximo

de execução dos projetos aprovados é de 18 meses, desde que não ultrapasse a vigência do Acordo

CAPES/FUNCAP, em vigência até 10 de agosto de 2016;

•MAIORES INFORMAÇÕES: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/207.pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

EDITAL 02/2014 – PPGET 

SELEÇÃO PÚBLICA DE CANDIDATOS PARA O MESTRADO ACADÊMICO EM 

ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE 

•INSCRIÇÕES: até 31 de outubro;

•PÚBLICO ALVO: todos os portadores de diploma oficial ou reconhecido (ou ainda certificado de

conclusão, em caráter provisório) de curso superior de licenciatura plena, de bacharelado ou de

tecnologia nas áreas de Engenharias ou Ciências Exatas;

•LINHAS DE PESQUISA: Microondas e Óptica Integrada (13 vagas); Informação Quântica (2 vagas);

Processamento de Sinais (8 vagas);

•MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.ifce.edu.br/images/stories/menu_superior/Editais_Concurso/pos_graduacao/mestrado/teleco

municacoes/Edital_02_2014_PPGET_engenharia_telecomunicacoes.pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Processo Seletivo com vistas ao ingresso no Curso de Mestrado Acadêmico em 

História - MAHIS, na área de concentração História e Cultura do Centro de 

Humanidades da Universidade Estadual do Ceará  

•INSCRIÇÕES: até 31 de outubro;

•OBJETIVO: formar profissionais em história para a pesquisa e o ensino forjando a reflexão

historiográfica articuladamente nesses dois níveis; Capacitar pesquisadores na área de história para

atuação em instituições públicas ou privadas que demandem serviços relacionados com as

especificidades historiográficas, museológicas e arquivísticas;

•PÚBLICO ALVO: portadores de título de licenciatura plena e de título de bacharelado em história,

e/ou áreas afins, desde que atendidas às exigências deste edital e apresente o projeto de pesquisa em

história;

•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.uece.br/uece/dmdocuments/chamada_mahis.pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT 

Nº34/2014 – Pesquisas sobre Doenças Respiratórias Crônicas

•INSCRIÇÕES:  até 04 de novembro;

•OBJETIVO: apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação no tema das doenças

respiratórias crônicas, mediante a seleção pública de propostas para apoio financeiro a projetos que

contribuam de modo efetivo para o avanço do conhecimento, a geração de produtos, a formulação,

implementação e avaliação de ações públicas e de tecnologias de saúde voltadas para a melhoria das

condições de saúde da população brasileira;

•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;

•VALORES: valor global estimado de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

•MAIORES INFORMAÇÕES:

file:///C:/Users/Extensao/Documents/Downloads/Chamada%2034%202014%20Pesquisa%20sobre%20

Doencas%20Respiratorias%20Cronicas.pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT 

Nº37/2014 – Pesquisas sobre Helmintíases 

•INSCRIÇÕES:  até 04 de novembro;

•OBJETIVO: apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação no tocante à

esquistossomose e outras helmintíases, mediante a seleção de propostas para apoio financeiro a

projetos que contribuam de modo efetivo para o avanço do conhecimento, a geração de produtos, a

formulação, implementação e avaliação de políticas públicas voltadas para a melhoria das condições

de saúde da população brasileira e para o fortalecimento dos serviços de saúde à luz dos princípios e

diretrizes do SUS;

•PÚBLICO ALVO: Possuir o título de doutor e ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes,

atualizado até a data limite para submissão da proposta; Ser obrigatoriamente o coordenador do

projeto;

•VALORES: valor global estimado de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);

•MAIORES INFORMAÇÕES:

file:///C:/Users/Extensao/Documents/Downloads/Chamada%2037%202014%20Helmint%C3%ADases.

pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT 

Nº36/2014 – Pesquisas sobre Doenças Renais

•INSCRIÇÕES:  até 04 de novembro;

•OBJETIVO: apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação no tocante às

doenças renais, mediante a seleção de propostas para apoio financeiro a projetos que contribuam de

modo efetivo para o avanço do conhecimento, a geração de produtos, a formulação, implementação e

avaliação de ações públicas voltadas para a melhoria das condições de saúde da população brasileira

e o fortalecimento dos serviços de saúde à luz dos princípios e diretrizes do SUS;

•PÚBLICO ALVO: possuir o título de doutor e ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes,

atualizado até a data limite para submissão da proposta; Ser obrigatoriamente o coordenador do

projeto;

•VALORES: valor global estimado de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

•MAIORES INFORMAÇÕES:

file:///C:/Users/Extensao/Documents/Downloads/Chamada%20doencas%20renais%20final.pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

•INSCRIÇÕES: 2ª rodada até 07 de novembro de 2014;

•OBJETIVO: reconhecer, fomentar, incentivar ações de comunicação para a cultura protagonizadas por

jovens, que promovam fruição e visibilidade da diversidade de expressões da cultura brasileira,

observadas as diferenças culturais e regionais do país, com alcance especial aos segmentos que

padecem de invisibilidade na comunicação, nos campos etários, de gênero, da etnicidade racial, das

comunidades tradicionais, dentre outros;

•PÚBLICO ALVO: pessoas físicas, jovens na faixa etária entre 15(quinze) anos, completados até o

último dia do prazo oficial de inscrição do edital, e 29 (vinte e nove) anos, não expirados até o último

dia do prazo oficial de inscrição do edital. Brasileiros natos ou naturalizados, e/ou estrangeiros

residentes no país há mais de 3 (três) anos, que desenvolvam iniciativas de comunicação para a

cultura;

•MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1171222/EDITAL+ComunicaDiversidade+Publica%C3%A7

%C3%A3o+SITE.pdf/48d7b2ff-fc6b-4494-bc1f-d20f9b0bda4d

Edital Comunica Diversidade 2014: Edição Juventude nº 01/2014 

Seleção Pública para Apoio a Iniciativas de Comunicação para a Cultura



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Chamada Pública MCTI/SETEC/CNPq Nº 54/2013 

RHAE Pesquisador na Empresa

•INSCRIÇÕES: 3º Rodada até 7 de novembro de 2014; 

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

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

inserção de mestres ou doutores em empresas privadas;

•PÚBLICO ALVO: micro, pequenas, médias e grandes empresas privadas com sede e administração

no Brasil (grandes empresas estando sujeitas a limitação de 20% dos recursos disponíveis). - Quem

submete a proposta é o coordenador do projeto, que, obrigatoriamente, deve possuir vínculo formal

(sócio ou celetista) com a empresa executora;

•MAIORES INFORMAÇÕES: file:///C:/Users/Extensao/Documents/Downloads/Chamada+54-

2013+v10NovoCronogramal+(16Abr14).pdf



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT

Nº35/2014 – Pesquisas sobre Doenças Raras

•INSCRIÇÕES: até 7 de novembro de 2014; 

•OBJETIVO: apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e inovação no tocante às doenças

raras envolvendo instituições de pesquisa públicas e privadas de todas as regiões do Brasil, mediante

a seleção pública de propostas para apoio financeiro a projetos que contribuam de modo efetivo para o

avanço do conhecimento, a geração de produtos, a formulação, implementação e avaliação de ações

públicas voltadas para a melhoria das condições de saúde da população brasileira;

•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;

•MAIORES INFORMAÇÕES: 

file:///C:/Users/Extensao/Documents/Downloads/Chamada%20Doencas%20Raras.pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

CHAMADA MCTI/CONAB/CNPq N° 18/2014 -

PERDAS PÓS-COLHEITA DE GRÃOS 

•INSCRIÇÕES: até 13 de novembro de 2014; 

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

significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País. O objetivo

geral desta chamada é o financiamento de projetos de desenvolvimento científico e tecnológico e

inovação, voltados para o estudo de perdas quantitativas e qualitativas no armazenamento e no

transporte de grãos;

•PÚBLICO ALVO: ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite de

submissão da proposta; Possuir o título de doutor; Ser obrigatoriamente o coordenador do projeto; Ter

vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto;

•MAIORES INFORMAÇÕES: file:///C:/Users/Extensao/Documents/Downloads/Chamada%20CNPq-

CONAB%20n.%C2%BA%2018-2014.pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

CHAMADA MCTI/MDA-INCRA/CNPq N° 19/2014 - FORTALECIMENTO DA 

JUVENTUDE RURAL 

•INSCRIÇÕES: até 13 de novembro de 2014; 

•OBJETIVO: apoiar projetos de capacitação profissional e extensão tecnológica e inovadora de jovens

de 15 a 29 anos, estudantes de nível médio, que visem contribuir significativamente para o

desenvolvimento dos assentamentos de Reforma Agrária, da agricultura familiar e comunidades

tradicionais, com foco na inovação tecnológica que desenvolva ações de experimentação, validação e

disponibilização participativa de tecnologias apropriadas ao desenvolvimento dos assentamentos do

Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA, comunidades tradicionais, extrativistas e agricultura

familiar;

•PÚBLICO ALVO: Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite de

submissão da proposta; b) Possuir o título de doutor; c) Ser obrigatoriamente o coordenador do projeto;

d) Ter vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto;

•MAIORES INFORMAÇÕES: file:///C:/Users/Extensao/Documents/Downloads/Chamada%20CNPq-

MDA-INCRA%20n.%C2%BA%2019-2014%20-%20Juventude%20Rural.pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

10º Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero

•INSCRIÇÕES: até 28 de novembro de 2014; 

•OBJETIVO: estimular e fortalecer a reflexão crítica 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;

•CATEGORIAS: 1) Mestra (e) e Estudante de Doutorado; 2) Graduada (o), Especialista e Estudante de

Mestrado; 3) Estudante de Graduação; 4) Estudante do Ensino Médio; 5) Escola Promotora da

Igualdade de Gênero;

•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.igualdadedegenero.cnpq.br/igualdade.html



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

XXVIII Prêmio Jovem Cientista

•INSCRIÇÕES: até 19 de dezembro de 2014; 

•OBJETIVO: revelar talentos, impulsionar a pesquisa no país e investir em estudantes e jovens 

pesquisadores que procuram inovar na solução dos desafios da sociedade brasileira;

•CATEGORIAS: I - Categoria Mestre e Doutor; II – Categoria Estudante do Ensino Superior;III -

Categoria Estudante do Ensino Médio;

•MAIORES INFORMAÇÕES:www.jovemcientista.cnpq.br

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Promoção de inovações e

Empreendedorismo através de Incubação

•INSCRIÇÕES: até 13 de fevereiro de 2015;

•OBJETIVO: elaborar uma estratégia para a eficácia da incubadora, com base nas condições locais e 

ao ambiente; 

•PÚBLICO ALVO: Gestores de Incubação, Academia / Profissionais que pretendem estabelecer-

Incubação Centros, Conselheiros Negócios e Empreendedorismo instrutor-Motivadores;

•BENEFÍCIOS:O programa vai ajudar os gerentes de incubadoras de empresas para construir a sua 

capacidade nas áreas de práticas de incubadoras, identificar mecanismos de apoio à incubadora, 

tecnologia comercialização, estratégias de financiamento para os clientes;

•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.anprotec.org.br/Relata/EDII-APIN-Int.Program_2015-

Brochure.pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

EDITAL SENAI SESI DE INOVAÇÃO 2014

•INSCRIÇÕES: fluxo contínuo no período compreendido entre 31/03/2014 e 23/03/2015;

•OBJETIVO: promover o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços inovadores na

indústria nacional, de tal maneira que propiciem o aumento da competitividade e de produtividade em

um cenário global, por meio da inovação tecnológica e da promoção da qualidade de vida do

trabalhador e educação para o mundo do trabalho. O Edital de Inovação foi lançado em 2004, e desde

o seu lançamento, foram aprovados 525 projetos em parceria com 480 empresas industriais brasileiras

com investimentos de mais de R$ 91 milhões em projetos inovadores;

•PÚBLICO ALVO: toda e qualquer empresa do setor industrial, inclusive Startups e Empresas de Base

Tecnológica (EBT) incubadas ou aceleradas em Parques Tecnológicos, obrigatoriamente, em parceria

com uma ou mais Unidades Operacionais (UO) do SENAI ou do SESI para o desenvolvimento da

inovação;

•MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2014/03/28/6113/20140331090330136348e.p

df



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

12º PRÊMIO DESTAQUE NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – 2014

•INSCRIÇÕES: até 30 de Março de 2015;

•OBJETIVO: estimular bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq que se destacaram

durante o ano pela relevância e qualidade do seu relatório final e as instituições participantes do PIBIC

que contribuíram para alcançar os objetivos do programa;

•CATEGORIAS: Bolsista de Iniciação Científica, Bolsista de Iniciação Tecnológica e Mérito

Institucional;

•PREMIAÇÃO: receberão R$ 7 mil em dinheiro, bolsas de mestrado e passagens aéreas e

hospedagens para participar da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

(SBPC), em 2015;

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



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

EDITAL 01/2014

lSistema Sebrae - Parcerias entre Cooperativas de Crédito

•INSCRIÇÕES: até 15 de Junho de 2015;

•OBJETIVO: destina-se a selecionar e apoiar projetos de parcerias entre cooperativas de crédito,

visando colaborar para a melhoria do desempenho dessas junto aos pequenos negócios e incentivar a

Intercooperação entre as cooperativas de crédito;

•PÚBLICO ALVO: Destina-se às cooperativas de crédito apadrinhadoras e apadrinhadas, atuantes

com pequenos negócios, preferencialmente aquelas já envolvidas em projetos do Sistema Sebrae;

•VALOR GLOBAL: valor de até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);

•MAIORES INFORMAÇÕES:

• http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/chamada_projetos



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Brasil e Israel terceira chamada de propostas para cooperação em pesquisa e 

desenvolvimento industrial do 

Programa de Cooperação Tecnológica entre os países

•INSCRIÇÕES: até16 de Outubro de 2015;

•OBJETIVO: promover as atividades dos seus respectivos setores privados para intensificar a

cooperação entre P&D industrial; Facilitar a identificação de projetos específicos, parcerias ou

colaborações entre Entidades do Brasil e de Israel que possam levar a cooperação em P&D industrial;

•PÚBLICO ALVO: Empresas brasileiras e israelenses, de todos os setores, podem apresentar

propostas de P&D para projetos conjuntos;

•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.brasilisrael.mdic.gov.br/arquivos/editais-

publicacoes/6ce00b3f752f4f1656f817f966dba996_pt_BR.pdf 



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

BNDES lança programa de apoio à inovação 

para micro, pequenas e médias empresas

•INSCRIÇÕES: até 31 de dezembro de 2015;

•OBJETIVO: estimular investimentos em inovação e aumentar a competitividade das companhias de

menor porte;

•PÚBLICO ALVO: poderão solicitar apoio — por meio da rede de agentes financeiros credenciados ao

BNDES (na qual se incluem bancos comerciais públicos e privados e agências de desenvolvimento) —

empresas com faturamento anual de até R$ 90 milhões que tenham, a partir de 2011, realizado

investimentos em serviços tecnológicos por meio do Cartão BNDES ou acessado os programas

SIBRATEC, SEBRAETEC ou SENAI SESI de Inovação. Também podem acessar o programa

companhias que tenham patente concedida ou pedido de patente válido no ano do protocolo da

operação ou nos dois anos anteriores. Para essas empresas, serão apoiados os investimentos

complementares a seus processos inovadores;

•VALOR: dotação orçamentária de R$ 500 milhões;

•MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2014/MP

MEs/20140403_inovacao.html



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Programa BRAGECRIM

CAPES/CNPQ/DFG 

•INSCRIÇÕES: até dia 15 de junho de 2015 e dia 15 de junho de 2016;

•OBJETIVO: apoiar projetos conjuntos de pesquisa e fomentar a mobilidade de docentes e de estuda

ntes de graduação, mestrado, doutorado, além de estágios de pós-doutorado.

•TEMÁTICA: pesquisa multidisciplinar na área de Tecnologia de Manufatura, contemplando, além dos

processos e meios de fabricação, montagem e produção, novos materiais, nanotecnologia, eficiência

energética dos processos, logística, metrologia e qualidade e outras tecnologias avançadas;

•VALOR GLOBAL: até R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) anuais para despesas de

capital;

•MAIORES INFORMAÇÕES:

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/1512014-Edital-002-Bragecrim-2014.pdf

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

EDITAL Nº 001/2014 

Programa CETENE INOVA 

•INSCRIÇÕES: fluxo contínuo – com antecedência de 120 dias;

•OBJETIVO: selecionar Projetos Tecnológicos de interesse de empresas públicas e privadas,

associações sem fins lucrativos, centros de pesquisa e demais instituições brasileiras congêneres,

cujas linhas de pesquisa e desenvolvimento sejam em áreas de competência do CETENE;

• ÁREAS CONTEMPLADAS: Nanotecnologia, Microscopia Eletrônica, Biotecnologia e Microeletrônica.

•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cetene.gov.br/noticia/?aviso-chamamento-pblico-edital-n-

0012014-1&nFlg=not#topo



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

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  2014

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  2014

PROGRAMA GERAL DE COOPERAÇÃO
EDITAL DRI/CGCI Nº 026/2008

•INSCRIÇÕES: fluxo continuo;

•OBJETIVO: fomentar o intercâmbio entre instituições de ensino e pesquisa brasileiras e

estrangeiras, situadas em países com os quais o Brasil possui acordos internacionais;

•PÚBLICO ALVO: docentes, pesquisadores e estudantes de pós graduação entre IES

brasileiras e estrangeiras que esteja vinculada a um ou mais programas de pós-graduação

avaliados pela CAPES;

•VALORES: missões de trabalho – diárias no valor de U$ 140,00 ou €140,00; bolsas no valor

de até U$3.000,00 e €3 000,00 e passagens aéreas internacionais de ida e volta; missões de

estudo - seguro saúde e auxílio instalação; bolsas de estudo no exterior e passagens aéreas

internacionais de ida e volta;

•MAIORES INFORMAÇÕES: 

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

onal.pdf



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

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 2014

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  2014

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  2014

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  2014

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  2014

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  2014

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  2014

EDITAL Nº 023/2006-CGCI/CAPES

•INSCRIÇÕES: fluxo contínuo;

•OBJETIVO: fomentar a cooperação acadêmica e o intercâmbio internacional em cursos e programas

de pós-graduação stricto sensu de mestrado, doutorado, bem como no pós-doutorado, mediante a

visita de docentes e pesquisadores de alto nível (“professores visitantes”), em apoio aos programas de

pós-graduação stricto sensu ministrados no País;

•PÚBLICO ALVO: poderão apresentar propostas de projetos de cooperação acadêmica internacional

em nível de pós-graduação stricto sensu: a) cursos e programas de pós-graduação stricto sensu,

preferencialmente com notas 5, 6 e 7, conforme os processos de avaliação conduzidos pela CAPES; b)

sociedades de pesquisa científica credenciadas junto à Sociedade Brasileira para o Progresso da

Ciência – SBPC;

•VALORES: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por projeto; e R$ 1.500.000,00 (um milhão e

quinhentos mil reais), no exercício;

•MAIORES INFORMAÇÕES: 

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



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

DOUTORADO PLENO NO EXTERIOR PARA EMPRESAS FRANCESAS 

CIFRE/ANRT/CNPq

•INSCRIÇÕES: fluxo contínuo;

•OBJETIVO: formar doutores no exterior em instituições francesas de reconhecido nível de excelência,

em áreas do conhecimento consideradas de vanguarda científico-tecnológica;

•PÚBLICO ALVO: ser brasileiro nato ou naturalizado; de desempenho e potencial acadêmico

comprovados e ter obtido seu diploma de Mestrado há menos de três anos da data de submissão de

sua candidatura; é vedada a concessão de bolsa de doutorado pleno no exterior a candidato que seja

aluno regular de curso de doutorado no Brasil ou que já possua o título de doutor; possuir comprovante

de idioma das Alianças Francesas, com o resultado mínimo desejado A2, ou documentação

comprobatória de que já morou ou estudou na França, ou a comprovação de apresentação de trabalho

em francês no exterior;

•AREAS DE PESQUISAS: engenharias e demais áreas tecnológicas; ciências exatas e da terra;

biologia, ciências biomédicas e da saúde; computação e tecnologias da informação; tecnologia

aeroespacial; fármacos; produção agrícola sustentável; entre outras;

•VALORES: Auxílio deslocamento para aquisição de passagens; Bolsa de estudos (a ser paga pela

ANRT); Auxílio instalação; e Auxílio para aquisição de seguro saúde;

•MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=4ed54b0b-b1b0-49b0-9037-

4a06afd63b46&groupId=214072



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

BOLSA COMPLEMENTAR DE PÓS-DOUTORADO

EDITAL FUNCAP 08/2011

•INSCRIÇÕES: fluxo contínuo;

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

pesquisa e inovação no estado;

•PÚBLICO ALVO: coordenadores dos projetos institucionais de pós-doutorado que tenham sido

aprovados no âmbito de algum dos editais nacionais do programa nacional de pós-doutorado lançados

pela CAPES, sem interveniência da FUNCAP;

•VALORES: valor global estimado de R$ 1.680.000,00 (um milhão e seiscentos e oitenta mil reais)

para projetos de pós-doutorado desenvolvidos nos próximos 04 (quatro) anos, valor da bolsa

complementar de pós-doutorado será de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais o qual, somado ao

valor da bolsa de pós-doutorado recebida pelo bolsista da CAPES, elevará o benefício recebido pelo

bolsista a um mínimo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais;

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



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

FUNDAÇÃO INTERAMERICANA (IAF)

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

•INSCRIÇÕES: fluxo contínuo;

•OBJETIVO: financiar os esforços de autoajuda de grupos de base (da América Latina e do Caribe)

para melhorar as condições de vida dos desfavorecidos e excluídos, melhorar sua capacidade

decisória e de autogestão e desenvolver parcerias com o setor público, empresas e sociedade civil;

•PÚBLICO ALVO: grupos de base na América Latina e no Caribe e de organizações não-

governamentais.

•VALORES: O valor financiado varia de 25 mil dólares (50 mil reais) a 400 mil dólares (até 800 mil

reais, aproximadamente);

•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.iaf.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=133



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

SUBPROGRAMA PROJETOS DEMONSTRATIVOS – PDA 

CHAMADA PARA O COMPONENTE

AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

•INSCRIÇÕES: fluxo contínuo;

•OBJETIVO: apoiar processos de geração de conhecimentos para a elaboração e aperfeiçoamento de

políticas públicas, visando a ampliação da escala de impacto das experiências desenvolvidas em 111

projetos já realizados sobre a Mata Atlântica;

•PÚBLICO ALVO: organizações sem fins lucrativos da sociedade civil brasileira, com atuação na área

de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, preferencialmente em parceria com instituições

públicas, interessadas em realizar ações na área de domínio do bioma Mata Atlântica, conforme

definido pelo Decreto 750/93;

•VALORES: serão selecionadas propostas consideradas como grandes projetos com teto de valor de

R$ 350.000,00 e pequenos projetos com limite máximo de R$ 70.000,00, o total de recursos

disponíveis para a chamada é de R$ 2.320.000,00 (dois milhões trezentos e vinte e mil reais) ;

•MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/pda/_arquivos/chamada_05_projetos_em_redes_versao_final1_51.p

df



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Auxílio Participação em Eventos Científicos - AVG 

•INSCRIÇÕES: 90 dias antes do início da atividade ou evento;

•OBJETIVO: apoiar a participação de pesquisador, com desempenho destacado em sua área de

atuação, em eventos científicos no exterior, tais como: congressos e similares; intercâmbio científico

ou tecnológico; ou visitas de curta duração, para aquisição de conhecimentos específicos e

necessários ao desenvolvimento da pesquisa científica ou tecnológica e/ou de inovação;

•PÚBLICO ALVO: ter título de doutor ou de livre docência; ter currículo cadastrado na Plataforma

Lattes; ter domínio do idioma do evento, visita ou intercâmbio; apresentar, no momento do envio da

proposta, carta convite ou de aceitação da organização do evento, para os casos de visitas,

intercâmbios ou participação em congressos e similares na qualidade de palestrante, coordenador de

sessão ou outras atividades afins; entres outros requisitos;

•VALORES: passagem aérea internacional; diárias no exterior, conforme valores estabelecidos em

Resolução Normativa específica;

•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/documents/10157/922d46e3-c4a6-43e4-9626-

5a04429bb2b3



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Auxílio Pesquisador Visitante – APV 

•INSCRIÇÕES: 90 dias antes do início da atividade ou evento;

•OBJETIVO: possibilitar a pesquisador brasileiro ou estrangeiro, de reconhecida competência, a

colaboração com grupos de pesquisa nacionais para o desenvolvimento de projetos/planos de trabalho

de natureza científica, tecnológica e/ou de inovação;

•PÚBLICO ALVO: ser pesquisador de comprovada qualificação e experiência; ter currículo

cadastrado na Plataforma Lattes; ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto; possuir o

título de doutor; entre outros requisitos;

•VALORES: passagens nacionais ou internacionais; diárias no País, conforme valor estabelecido na

Tabela de Valores de Diárias para Auxílios Individuais e Bolsas de Curta Duração;

•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/documents/10157/128ba920-77a7-4748-97f5-

6cab3a4c6d40



Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Outubro de  2014

Chamada Pública de Projetos para a Escola de Altos Estudos – Cooperação 

Acadêmica Internacional em nível de Pós-Graduação Stricto Sensu 

•INSCRIÇÕES: fluxo contínuo;

•OBJETIVO: apoiar, com recursos da CAPES, a realização de cursos monográficos de alto nível,

inclusive intensivos, a serem oferecidos por professores visitantes de elevado conceito internacional,

para atuarem junto aos programas de pós-graduação stricto sensu brasileiros, de modo a fomentar o

intercâmbio acadêmico internacional;

•VALORES: valor global 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  2014

Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração 

•INSCRIÇÕES: fluxo contínuo com 90 dias de antecedência da viagem;

•OBJETIVO: a) fomentar a pesquisa e estreitar vínculos entre cientistas brasileiros e alemães; b)

facilitar o acesso a bibliotecas e laboratórios especializados; c) possibilitar a execução de pesquisas de

campo; d) incentivar publicações conjuntas; e) preparar a cooperação entre grupos de pesquisa

brasileiros e alemães.

•PÚBLICO ALVO: a) ter diploma de doutorado há, pelo menos, 2 (dois) anos; b) possuir atuação

acadêmica qualificada na área e reconhecida competência profissional com produção intelectual

consistente; c) ser pesquisador ou docente vinculado a uma instituição de ensino superior e/ou de

pesquisa, preferencialmente com atuação na pós-graduação; d) não participar, como coordenador, de

projeto em andamento na Coordenação-Geral de Programas de Cooperação Internacional da Capes;

e) obedecer ao interstício de 2 (dois) anos para financiamentos dessa natureza; f) ter nacionalidade

brasileira ou visto de residência permanente no Brasil, no caso de estrangeiro (aplicável somente à

candidatura de pesquisadores de instituições brasileiras com destino à Alemanha);

•MAIORES INFORMAÇÕES: 

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


