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

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

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

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

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

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

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

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

NOVO!!! 

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

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

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

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

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

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

NOVO!!! 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital074_EstagioSenior_2011.pdf
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CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/MS/SCTIE/DECIIS – CT-SAÚDE e FNS - 
PESQUISA EM ENGENHARIA BIOMÉDICA – 02/2013 

 
• INSCRIÇÕES: até 09 de setembro. 
• OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa e desenvolvimento 

de Instituições de Pesquisa Científicas e Tecnológicas (ICTs), visando a formação de recursos 
humanos e o fortalecimento da área de Engenharia Biomédica. 

• PÚBLICO ALVO: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer esfera 
de governo, ou Instituição de Pesquisa Científica e Tecnológica, pública ou privada sem fins 
lucrativos. 

• LINHAS TEMATICAS: diagnósticos in vitro e por imagem; dispositivos implantáveis; 
equipamentos eletromédicos e odontológicos; biomateriais. 

• VALORES: serão comprometidos recursos não reembolsáveis no valor de R$ 25.000.000,00 
(vinte e cinco milhões de reais). 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://download.finep.gov.br/chamadas/ct_saude/editais/CHAMADAENGBIOMeDICA2013.pdf 

http://download.finep.gov.br/chamadas/ct_saude/editais/CHAMADAENGBIOMeDICA2013.pdf
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CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/MS/SCTIE/DECIT – CT-SAÚDE e FNS - 

DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES PARA PREVENÇÃO E/OU  
TRATAMENTO DE CÂNCER – 01/2013 

 
• INSCRIÇÕES: até 09 de setembro. 
• OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de Instituições de Pesquisa 

Científicas e Tecnológicas (ICTs), que incluem os hospitais da Rede Nacional de Pesquisa Clínica 
(RNPC) e da Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Câncer (RNPCC) visando o 
desenvolvimento de inovações, tecnologias e/ou produtos para prevenção e/ou tratamento de 
câncer de mama, pulmão e colo uterino (oncológicos). 

• PÚBLICO ALVO: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer esfera 
de governo, ou Instituição de Pesquisa Científica e Tecnológica, pública ou privada sem fins 
lucrativos; instituição(ões) ou empresa(s) brasileira(s) ou consórcio de empresas, interessados 
nos resultados do projeto e que dele participa com aporte de recursos financeiros. 

• VALORES: serão comprometidos recursos não reembolsáveis no valor de R$20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais). 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://download.finep.gov.br/chamadas/ct_saude/editais/CHAMADAPUBLICACANCER19.07.2013.pdf 

http://download.finep.gov.br/chamadas/ct_saude/editais/CHAMADAPUBLICACANCER19.07.2013.pdf
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 Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia – Edição 2013 
  

• INSCRIÇÕES: até 09 de setembro 
• 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, tecnológica e a inovação no MERCOSUL  e contribuir para o 
processo de integração regional entre os países membros e associados ao MERCOSUL, 
mediante incremento na difusão das realizações e dos avanços no campo do desenvolvimento 
científico e tecnológico no MERCOSUL. 

• PÚBLICO ALVO: estudantes e pesquisadores do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. 

• CATEGORIAS:  iniciação científica; estudante universitário;  jovem pesquisador  e  integração 
• TEMA: “Educação para a Ciência” 
• PRÊMIO: categoria iniciação cientifica – prêmio US$ 2.000,00; categoria estudante universitário 

– prêmio US$ 3.500,00; categoria jovem pesquisador – prêmio US$ 5.000,00; categoria 
integração – prêmio US$ 10.000,00. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul/images/Regulamento_PORT_FINAL_para_site_corrigido_
prorrogacao.pdf 

PRORROGADO!!!! 

http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul/images/Regulamento_PORT_FINAL_para_site_corrigido_prorrogacao.pdf
http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul/images/Regulamento_PORT_FINAL_para_site_corrigido_prorrogacao.pdf
http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul/images/Regulamento_PORT_FINAL_para_site_corrigido_prorrogacao.pdf
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CHAMADA MCTI/CNPq/CT-BIOTEC Nº 27/2013 
Pesquisa, desenvolvimento e inovação na produção de vacinas 

recombinantes para promoção da saúde animal 
 

• INSCRIÇÕES: até 10 de setembro. 
• OBJETIVO: apoiar propostas de pesquisa, desenvolvimento e inovação de bioprodutos e/ou 

bioprocessos aplicados à produção de vacinas recombinantes para prevenção de zoonoses em 
animais. 

• 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. 

• VALORES: valor global estimado de R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais). 
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas
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CHAMADA MCTI/CNPq/CT-Biotec Nº 29/2013 
Agregação de valores à agro-biodiversidade vegetal (agrobiodiversidade nativa 

negligenciada) por rota biotecnológica 
 

• INSCRIÇÕES: até 10 de setembro. 
• OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, por meio de 
biotecnologias para a melhoria da qualidade, uniformidade e durabilidade do produto in natura e 
desenvolvimento de novos produtos de alimentação, cosmético, fármacos ou outras aplicações 
industriais, relacionadas às seguintes espécies: Caju (Anacardium occidentale); Guaraná 
(Paullinia cupana); Açaí e juçara (Euterpe oleracea e E. edilus); Umbu (Spondias tuberosa) e 
Jabuticaba (Plinia cauliflora). 

• 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. 

• VALORES: valor global estimado de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), 
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas
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CHAMADA MCTI/CNPq/CT-Biotec Nº 30/2013 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biotecnologia para solução 

de problemas ambientais 
 

• INSCRIÇÕES: até 10 de setembro. 
• OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que visem ao desenvolvimento 

de produtos e processos biotecnológicos (biolixiviação e biorremediação) para minimizar ou 
solucionar problemas ambientais causados pela atividade humana, tais como resíduos industriais, 
domésticos, agropecuários, provenientes de mineradoras, da produção de petróleo e derivados, 
da produção de combustíveis, tratamento de esgoto e águas superficiais, subterrâneas e 
residuais, da indústria pesqueira, poluentes, entre outros. 

• 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 apresentar declaração da 
instituição de execução do projeto concordando com a sua execução. 

• VALORES: valor global estimado de R$8.100.000,00 (oito milhões e cem mil reais). 
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas
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CHAMADA MCTI/CTBIOTEC/CNPq N º 28/2013 

ENGENHARIA DE SISTEMAS BIOLÓGICOS 
 

• INSCRIÇÕES: até 10 de setembro. 
• OBJETIVO: apoiar por meio de financiamento projetos de P, D & I na área de Engenharia de 

Sistemas Biológicos. 
• 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 apresentar declaração da 
instituição de execução do projeto concordando com a sua execução. 

• TEMAS: biomoléculas e nanobiossistemas como unidades de construção de novos materiais e 
sistemas; nanofármacos voltados para entrega programada e endereçada com foco em redução 
de custos, aumento de eficácia e redução de efeitos colaterais especialmente para doenças 
negligenciadas e câncer; biologia sintética (fábricas biológicas), incluindo o processamento de 
informações e regulação gênica; engenharia de bioprocessos. 

• VALORES: valor global estimado de R$11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais). 
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas
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FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP  
PROGRAMA FINEP INOVAR SEMENTE  

6ª CHAMADA PARA CAPITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE CAPITAL SEMENTE 
 

• INSCRIÇÕES: até 10 de setembro. 
• OBJETIVO: convidar sociedades empresárias para apresentação de proposta (PROPOSTA) de 

capitalização de Fundo de Capital Semente (FUNDO) para investimento em empresas 
inovadoras. 

• PÚBLICO ALVO: sociedade empresária que possua autorização da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) para prestar serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários 
(PROPONENTE).  

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://download.finep.gov.br/chamadas/inovar/editais/Editalda6aChamadaInovarSemente.pdf 

NOVO!!! 

http://download.finep.gov.br/chamadas/inovar/editais/Editalda6aChamadaInovarSemente.pdf
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05 /2013 
MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS 2013 

• INSCRIÇÕES: até 12 de setembro 
• OBJETIVO: consiste em avaliar e selecionar projetos para modernização de instituições 

museológicas, com a finalidade de formar um banco de projetos para apoio financeiro no exercício 
de 2013, de acordo com disponibilidade orçamentária desta Autarquia Federal, mediante 
celebração de convênio ou outro instrumento hábil com as instituições selecionadas. 

• PUBLICO ALVO: poderão participar instituições museológicas públicas municipais, estaduais e 
federais, desde que não vinculadas à estrutura do Ministério da Cultura e, igualmente, instituições 
museológicas privadas sem fins lucrativos. 

• Valores: previsão de aporte de R$ 3.890.000,00 (três milhões, oitocentos e noventa mil reais), 
incluídos os custos administrativos. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2013/07/24.07_Edital-
Modernizacao-2013.pdf  

NOVO!!! 
 

http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2013/07/24.07_Edital-Modernizacao-2013.pdf
http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2013/07/24.07_Edital-Modernizacao-2013.pdf
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BOLSA CAPES – FULBRIGHT 

ESTÁGIO DE DOUTORANDO DAS CIÊNCIAS HUMANAS, CIÊNCIAS SOCIAIS,  
LETRAS E ARTES NOS EUA: 2013-2014 EDITAL nº. 054/2013 

 
• INSCRIÇÕES: até 12 de setembro. 
• OBJETIVO: incrementar as pesquisas realizadas por doutorandos, no país, nas áreas das 

Ciências Humanas, das Ciências Sociais, das Letras e das Artes e estreitar as relações bilaterais 
entre os dois países. 

• PÚBLICO ALVO: possuir nacionalidade brasileira, não cumulada com nacionalidade norte-
americana, com vistas a atender as normas do Fulbright Foreign Scholarship Board, que co-
financia o programa; estar regularmente matriculado em curso de doutorado no Brasil, 
recomendado pela CAPES, nas áreas das Ciências Humanas, das Ciências Sociais, das Letras e 
das Artes; ter obtido o número mínimo de créditos exigidos pelo programa de pós-graduação para 
a realização do doutorado sanduíche no exterior; ter proficiência em inglês; não receber bolsa ou 
benefício financeiro de outras entidades do governo federal para o mesmo objetivo. 

• VALORES: custeados pela CAPES: mensalidade, para cobrir as despesas mensais relativas à 
moradia, à alimentação e ao transporte local de US$1.300,00 com valor adicional de US$ 400,00 
no caso de cidade de alto custo; auxílio instalação mensal no valor de US$ 110,00, pago em 
parcela única no valor de US$ 990,00 para os 9 (nove) meses; pagamento de eventuais taxas 
para acesso às instalações da instituição nos EUA (mandatory fees); auxílio deslocamentoou 
passagem aérea de ida e volta em classe econômica promocional, para o translado 
Brasil/EUA/Brasil, à critério da CAPES. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_054_2013_EstagioDoutorando-
HumSocLetArt.pdf 

NOVO!!! 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_054_2013_EstagioDoutorando-HumSocLetArt.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_054_2013_EstagioDoutorando-HumSocLetArt.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_054_2013_EstagioDoutorando-HumSocLetArt.pdf
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PÓS-DOUTORADO JÚNIOR (PDJ) 
 

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

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

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

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

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

http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
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PÓS-DOUTORADO EMPRESARIAL (PDI) 
 

• INSCRIÇÕES: 3º Cronograma: 13 de setembro 
• OBJETIVO: possibilitar ao pesquisador a consolidação e atualização de seus conhecimentos, assim 

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

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

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

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

Setembro de  2013 

PÓS-DOUTORADO SÊNIOR (PDS) 
 

• INSCRIÇÕES: 3º cronograma: até 13 de setembro 
• OBJETIVO: possibilitar, no País, a consolidação e atualização dos conhecimentos e/ou o 

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

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

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

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

Setembro de  2013 

DOUTORADO-SANDUÍCHE NO PAÍS – (SWP) 
 

• INSCRIÇÕES: 3º cronograma:  até 13 de setembro 
• OBJETIVO: apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil 

para desenvolvimento parcial de sua tese junto a outro grupo de pesquisa nacional.  
• PUBLICO ALVO: alunos matriculados a pelo menos 12 meses, em curso de doutorado 

no Brasil, reconhecido pela CAPES. 
• BENEFÍCIOS: mensalidade R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); passagem aérea, 

em trecho nacional, quando houver deslocamento por distância superior a 350 km. 
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/view/-

/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 

DOUTORADO-SANDUÍCHE EMPRESARIAL – (SWI) 
 

• INSCRIÇÕES: 3º cronograma:  até 13 de setembro 
• OBJETIVO: apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil, que 

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

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

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

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

Setembro de  2013 

DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR (SWE) 
 

• INSCRIÇÕES: 3º cronograma: até 13 de setembro 
• OBJETIVO: apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil que comprove 

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

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

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

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

Setembro de  2013 

ESTÁGIO SÊNIOR (ESN) 
 

• INSCRIÇÕES: 3º cronograma: até  13 de setembro 
• OBJETIVO: propiciar ao pesquisador o desenvolvimento de projeto de pesquisa ou parte dele em 

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

funcional/empregatício com instituição de pesquisa ou pesquisa/ensino no Brasil. 
• BENEFÍCIOS: mensalidade para EUA US$ 2.300,00, Europa € 2.300,00, Reino Unido £1.700,00, 

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

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

Setembro de  2013 

PÓS-DOUTORADO NO EXTERIOR (PDE) 
 

• INSCRIÇÕES: 3º cronograma: até  13 de setembro 
• OBJETIVO: possibilitar ao pesquisador a capacitação e atualização de seus conhecimentos por 

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

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

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

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

Setembro de  2013 

PESQUISADOR VISITANTE – (PV) 
 

• INSCRIÇÕES: 3º cronograma: até 13 de setembro 
• OBJETIVO: possibilitar ao pesquisador brasileiro ou estrangeiro, de reconhecida liderança 

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

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

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

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

Setembro de  2013 

EDITAL DE FOMENTO A INCUBADORAS  
DE EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA CRIATIVA  

 
• INSCRIÇÕES: até 13 de setembro 
• OBJETIVO: tem a finalidade de fomentar, por meio de apoio financeiro, projetos de incubadoras 

que atuam com empreendimentos criativos e inovadores relacionados aos setores da economia 
criativa e que visam ampliar e qualificar a sua capacidade de incubação para esses setores. 

• PUBLICO ALVO: instituições de ensino superior, públicas (estaduais e municipais) e privadas sem 
fins lucrativos, com no mínimo 03 (três) anos de existência, e que atuam como entidades gestoras 
de incubadoras de base tecnológica, social, solidária e cultural. Demais instituições privadas sem 
fins lucrativos, com no mínimo 03 (três) anos de existência, e que atuam como entidades gestoras 
de incubadoras de base tecnológica, social, solidária e cultural.  

• VALORES: será destinado recursos no valor máximo de R$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil 
reais), sendo até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) para o apoio financeiro aos projetos 
selecionados e até R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os custos administrativos. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.cultura.gov.br/documents/10913/942617/Edital+de+Fomento/1954125e-bd42-4f00-96d3-
6dc8f8ac465e 

NOVO!!! 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 

EDITAL DE APOIO A FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORES 
CRIATIVOS 

 
• INSCRIÇÕES: até 13 de setembro 
• OBJETIVO: fomentar, através de apoio financeiro, a realização de cursos, para os profissionais 

dos setores criativos brasileiros, que possibilitem o aprofundamento de conhecimentos e 
habilidades relacionados a técnicas de gestão para o desenvolvimento de produtos, processos e 
modelos de negócios inovadores, além da potencialização de posturas e atitudes criativas e 
empreendedoras.  

• PUBLICO ALVO: instituições de ensino superior públicas (estaduais ou municipais) e privadas sem 
fins lucrativos, com, no mínimo, 03 (três) anos de existência; outras instituições privadas sem fins 
lucrativos com comprovada atuação na área de formação e com, no mínimo, 03 (três) anos de 
existência. 

• CATEGORIAS: gestão de negócios e empreendimentos; gestão e produção de eventos; gestão de 
carreiras. 

• VALORES: será destinado recursos no valor máximo de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos 
mil reais), sendo até R$ 1.100.000,00 para o apoio financeiro aos projetos selecionados e até R$ 
100.000,00 (cem mil reais) para os custos administrativos. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.cultura.gov.br/documents/10913/942713/Edital+de+Apoio+a+Forma%C3%A7%C3%A3o/e750e
4a4-ec9c-4dc4-ae97-b2a53a80afc0 

NOVO!!! 

http://www.cultura.gov.br/documents/10913/942713/Edital+de+Apoio+a+Forma%C3%A7%C3%A3o/e750e4a4-ec9c-4dc4-ae97-b2a53a80afc0
http://www.cultura.gov.br/documents/10913/942713/Edital+de+Apoio+a+Forma%C3%A7%C3%A3o/e750e4a4-ec9c-4dc4-ae97-b2a53a80afc0
http://www.cultura.gov.br/documents/10913/942713/Edital+de+Apoio+a+Forma%C3%A7%C3%A3o/e750e4a4-ec9c-4dc4-ae97-b2a53a80afc0
http://www.cultura.gov.br/documents/10913/942713/Edital+de+Apoio+a+Forma%C3%A7%C3%A3o/e750e4a4-ec9c-4dc4-ae97-b2a53a80afc0
http://www.cultura.gov.br/documents/10913/942713/Edital+de+Apoio+a+Forma%C3%A7%C3%A3o/e750e4a4-ec9c-4dc4-ae97-b2a53a80afc0
http://www.cultura.gov.br/documents/10913/942713/Edital+de+Apoio+a+Forma%C3%A7%C3%A3o/e750e4a4-ec9c-4dc4-ae97-b2a53a80afc0
http://www.cultura.gov.br/documents/10913/942713/Edital+de+Apoio+a+Forma%C3%A7%C3%A3o/e750e4a4-ec9c-4dc4-ae97-b2a53a80afc0
http://www.cultura.gov.br/documents/10913/942713/Edital+de+Apoio+a+Forma%C3%A7%C3%A3o/e750e4a4-ec9c-4dc4-ae97-b2a53a80afc0
http://www.cultura.gov.br/documents/10913/942713/Edital+de+Apoio+a+Forma%C3%A7%C3%A3o/e750e4a4-ec9c-4dc4-ae97-b2a53a80afc0
http://www.cultura.gov.br/documents/10913/942713/Edital+de+Apoio+a+Forma%C3%A7%C3%A3o/e750e4a4-ec9c-4dc4-ae97-b2a53a80afc0


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 

BOLSA CAPES – FULBRIGHT 
PROFESSOR ASSISTENTE DE LÍNGUA PORTUGUESA  

NOS EUA (FLTA): 2013-2014 EDITAL nº. 53/2013 
 

• INSCRIÇÕES: até 15 de setembro 
• OBJETIVO: incrementar o ensino de português em universidades dos EUA e estreitar as relações 

bilaterais entre os dois países. 
• PUBLICO ALVO: possuir nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade estadunidense; possuir 

bacharelado ou licenciatura em língua portuguesa e/ou língua inglesa; ter proficiência em inglês; 
residir no Brasil no momento da candidatura e durante todo o processo de seleção; não receber 
bolsa ou benefício financeiro de outras entidades brasileiras para o mesmo objetivo, sob pena de 
cancelamento da bolsa e de obrigação de ressarcimento dos valores pagos, monetariamente 
atualizados. 

• VALORES: custeados pela CAPES: auxílio deslocamento, no valor de US$ 1.604,00 ou passagem 
aérea de ida e volta em classe econômica promocional, para o translado Brasil/EUA/Brasil, à 
critério da CAPES; adicional Localidade de US$ 400,00 no caso de cidade de alto custo. Custeado 
pela Fulbright: bolsa inclui os benefícios de moradia; alimentação e seguro saúde.  

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_053_2013_FLTA.pdf 

NOVO!!! 
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 PROGRAMA APOIO AOS FUNDOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA 
 

• INSCRIÇÕES: até 15 de setembro 
• OBJETIVO: apoiar projetos que atuam na defesa e garantia dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, de acordo com a legislação em vigor, especialmente a lei 8069/90 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA (“Programa”). 

• PUBLICO ALVO: Conselhos cujo Município tenha, ao menos, 01 (uma) agência bancária do  
Banco Itaú; Conselhos que tenham CNPJ próprio; Conselhos que tenham CNPJ específico para o 
Fundo; Conselhos cujos Fundos tenham conta bancária específica para gerir seus recursos, vinculada 
ao CNPJ do Fundo, mantida em bancos públicos. 
• VALORES: a Fundação Itaú Social definirá, ainda, os valores dos recursos financeiros que serão 

doados pelas empresas e entidades do Conglomerado Itaú Unibanco, considerando o valor do 
pagamento do Imposto de Renda que será destinado aos Conselhos por meio do Programa. 

• MAIORES 
INFORMAÇÕES:http://www.fundacaoitausocial.org.br/_arquivosestaticos/FIS/pdf/Edital_FIA.pdf 

NOVO!!! 
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CARTA CONVITE MCTI/FINEP/EMBRAPA/AT –  ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS DE  
PESQUISA AGROPECUÁRIA (OEPAS) – 01/2013 

 
• INSCRIÇÕES: até 16 de setembro 
• OBJETIVO: selecionar propostas de Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária – OEPAs, 

voltadas à recuperação e ampliação da sua infraestrutura, reforçando a sua capacidade de 
execução de pesquisa agropecuária e desenvolvimento tecnológico, em consonância com as 
oportunidades e demandas das cadeias produtivas que necessitem de suporte tecnológico. 

• PUBLICO ALVO: entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como instituição de apoio, 
responsável pela execução gerencial e financeira do projeto; ou órgão ou entidade da Administração 
Pública Estadual ou Municipal, direta ou indireta. 

• VALORES: recursos não reembolsáveis no valor de até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), 
sendo até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) originários do FNDCT/Fundos Setoriais e até R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais) originários da EMBRAPA. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://download.finep.gov.br/chamadas/acoes_transversais/editais/CartaConviteOEPAS2013VersaoFinal.pdf 

NOVO!!! 
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VIII Prêmio SEAE de Monografias - Edição 2013 
 

• INSCRIÇÕES: até 16 de setembro 
• OBJETIVO: estimular a pesquisa acerca dos temas subjacentes à defesa da concorrência e à 

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

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

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

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

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

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


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 
i-NoPa  

PROGRAMA NOVAS PARCERIAS INTEGRADAS CAPES/DAAD/GIZ  
EDITAL Nº. 057/2013  

• INSCRIÇÕES: até 16 de setembro 
• OBJETIVO: apoiar o intercâmbio científico entre grupos de pesquisa brasileiros e alemães e a 

formação de recursos humanos; e incentivar a inovação tecnológica no setor produtivo público e 
privado a partir de resultados de pesquisas desenvolvidas por instituições qualificadas dos dois 
países, de modo a contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

• PUBLICO ALVO: comprovar a vinculação do projeto a Programa de Pós-Graduação reconhecido 
pela CAPES; contemplar a formação de doutorandos e o aperfeiçoamento de docentes e 
pesquisadores vinculados à equipe de trabalho; ter caráter inovador; ser coordenada por docente 
brasileiro, ou estrangeiro com visto de residência permanente no Brasil, detentor do título de 
doutor há pelo menos 4 (quatro) anos, com reconhecida competência na área e disponibilidade 
para as atividades acadêmicas e administrativas atinentes ao projeto. 

• AREAS TEMATICAS: energia heliotérmica (CSP); tecnologias do biogás  
• VALORES: Missão de Trabalho: diária para brasileiros na Alemanha EUR 140,00/dia ; seguro 

saúde para brasileiros na Alemanha EUR 90,00/missão; passagem aérea internacional em classe 
econômica promocional e despesas com locomoção no trecho Brasil/Alemanha/Brasil 
US$2.000,00/missão. Missão de Estudo: mensalidade – doutorado-sanduíche EUR 1.300,00 / 
mês; mensalidade – pós-doutorado EUR 2.100 / mês; auxílio deslocamento para despesas com 
locomoção no trecho Brasil/Alemanha/Brasil  EUR 1.706 (até 6 meses ) EUR 3.412 (mais de 6 
meses); auxílio instalação EUR 1.300,00 (doutorado sanduíche) EUR 2.100,00 (pós-doutorado); 
seguro saúde EUR 90,00 / mês. 

•  MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_057_182013_iNOPA.pdf 

NOVO!!! 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_057_182013_iNOPA.pdf
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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS 2013 

PROGRAMA OI DE PATROCINIO ESPORTIVO INCENTIVADO 
 

• INSCRIÇÕES: até 16 de setembro 
• OBJETIVO: visa à concessão de patrocínio financeiro a projetos de desporto e paradesporto, a 

serem iniciados em 2014, incentivados pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Lei nº 
11.438/2006, alterada pela Lei 11.472/2007, regulamentadas pelo Decreto nº 6.180/2007). 

• PUBLICO ALVO: pessoas jurídicas de direito público ou privado de natureza esportiva, sem 
finalidade econômica, que estejam regularmente constituídas e legalizadas há pelo menos um ano 
e que tenham projetos esportivos e paradesportivos já cadastrados no Ministério do Esporte nos 
termos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. 

• VALORES: valor limite do incentivo para cada projeto inscrito é de R$400.000,00 (quatrocentos mil 
reais), considerando o período total de realização do mesmo. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.oifuturo.org.br/wp-
content/uploads/2013/08/Prorroga%C3%A7%C3%A3o-Edital-2013-Programa-Oi-de-Patroc%C3%ADnio-
Esportivo-Incentivado.pdf 

NOVO!!! 
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Cooperação Internacional FUNCAP/FAPs/INRIA/INS2i-CNRS  
Edital 08/2013 

• INSCRIÇÕES:  até 17 de setembro 
• OBJETIVO: apoiar, de forma complementar, o desenvolvimento de projetos conjuntos de 

pesquisas cientificas, tecnológicas e de inovação, de grande impacto, por meio do financiamento a 
atividades de cooperação entre pesquisadores vinculado a instituições sediadas no Estado do 
Ceará e pesquisadores dos estados que aderiram à presente chamada. 

• PUBLICO ALVO: pesquisadores que tenham vínculo 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 “Instituição Executora Local”. 

• VALORES: valor global máximo a ser despendido pela FUNCAP nas propostas aprovadas está 
estimado em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), a serem liberados em até duas 
parcelas, de acordo com a sua disponibilidade orçamentaria e financeira. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/169.pdf 

http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/169.pdf
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EDITAL BIOLOGIA COMPUTACIONAL – CAPES nº 051/2013 

 
• INSCRIÇÕES: até  17 de setembro 
• OBJETIVO: estimular e apoiar a realização de projetos conjuntos de pesquisa entre pesquisadores 

vinculados a diferentes instituições de ensino superior - IES, institutos de pesquisa e demais 
instituições associadas enquadráveis nos termos deste Edital. 

• PUBLICO ALVO: pesquisadores vinculados a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, 
brasileiras, que possuam programas de pós-graduação stricto sensu recomendados pela CAPES 
nas áreas de concentração ou linhas de pesquisa dirigidas aos temas contemplados neste Edital, ou 
instituições que apresentem projeto viável de implantação dessas linhas de pesquisa. 

• AREAS TEMATICAS: desenvolvimento de algoritmos para mineração, análise funcional e 
visualização de sistemas biológicos; modelagem e paralelismo de bancos de dados para sistemas 
biológicos; desenvolvimento de tecnologias web para armazenamento e processamento de 
informações biológicas; estudos de evolução molecular, filogenômica e comparação de genomas em 
larga escala; entre outras. 

• VALORES: valor do financiamento: até R$ 3.225.461,00 (três milhões duzentos e vinte e cinco mil 
quatrocentos e sessenta e um reais) por projeto. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_051_2013_BiologiaComputacional.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_051_2013_BiologiaComputacional.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 
PRÊMIO SANTANDER EMPREENDEDORISMO 

9ª EDIÇÃO – 2013  
• INSCRIÇÕES:  até 17 de setembro 
• OBJETIVO: apoiar e reconhecer a criação e o desenvolvimento de projetos de oportunidade 

empreendedora, elaborados e finalizados exclusivamente por estudantes do curso de graduação ou 
de pós-graduação. 

• PUBLICO ALVO:  pessoas físicas habilitadas à prática de todos os atos da vida civil, nos termos do 
artigo 5º do Código Civil Brasileiro, a partir de 18 anos e sem limitação de idade, residentes no 
território nacional, desde que estejam devidamente matriculadas no momento de sua inscrição, 
durante o período de inscrição do Concurso, em cursos de graduação ou de pós-graduação em IES 
reconhecidas pelo MEC. 

• PREMIAÇÃO: a premiação aos 5 (cinco) participantes e/ou equipes vencedoras consiste em: o 
participante individual e/ou a equipe vencedora receberá o valor líquido total de R$100.000,00 (cem 
mil reais) a ser pago em moeda corrente brasileira; Curso de Empreendedorismo, na Babson 
College na cidade de Boston, Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América, incluindo 
passagem área em classe econômica e acomodação estudantil na Babson; Troféu de Premiação. 

• CATEGORIAS: economia criativa; empresas de base tecnológica; setores tradicionais; biotecnologia 
e saúde; jovem empreendedor comunitário. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.santander.com.br/document/wps/regulamento_premio_santander_empreendedorismo_2013.p
df 

http://www.santander.com.br/document/wps/regulamento_premio_santander_empreendedorismo_2013.pdf
http://www.santander.com.br/document/wps/regulamento_premio_santander_empreendedorismo_2013.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 
PRÊMIO SANTANDER CIÊNCIA E INOVAÇÃO 

9ª EDIÇÃO – 2013 
• INSCRIÇÕES:  até 17 de setembro 
• OBJETIVO: estimular a produção da pesquisa científica, de caráter inovador, da comunidade 

acadêmica e reconhecer os esforços de pesquisadores brasileiros em prol de uma sociedade mais 
equilibrada e sustentável. 

• PUBLICO ALVO: pessoas físicas habilitadas à prática de todos os atos da vida civil, nos termos do 
artigo 5º do Código Civil Brasileiro, a partir de 18 anos e sem limitação de idade, residentes no 
território nacional, desde que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos: possuir título de 
doutor e Currículo Lattes atualizado; ser docente de IES reconhecida pelo MEC e ser responsável 
pela execução do projeto de pesquisa inscrito, título de doutor obtido em IES reconhecida pelo 
MEC, ou ter se graduado em IES reconhecida pelo MEC. 

• PREMIAÇÃO :apenas aos 4 (quatro) melhores projetos de pesquisa, serão concedidos pelo 
ORGANIZADOR os seguintes prêmios: o valor líquido total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser 
pago em moeda corrente brasileira; troféu de Premiação. 

• CATEGORIAS: Indústria; Tecnologia da Informação, da Comunicação e da Educação; Saúde; 
Biotecnologia. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.santander.com.br/document/wps/regulamento_premio_ciencia_e_inovacao_2013.pdf 

http://www.santander.com.br/document/wps/regulamento_premio_ciencia_e_inovacao_2013.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 
PRÊMIO SANTANDER UNIVERSIDADE SOLIDÁRIA 

16ª EDIÇÃO – 2013 
• INSCRIÇÕES: até 17 de setembro 
• OBJETIVO: contribuir para a inclusão social e econômica de comunidades de baixa renda, contribuir 

para a formação cidadã e profissional de estudantes universitários em parceria com Instituições de 
Ensino Superior (IES), fortalecer a extensão universitária. 

• PUBLICO ALVO: Instituições de Ensino Superior brasileiras – reconhecidas pelo Ministério da  
Educação (MEC); ser docente em exercício, ou seja, pertencer ao quadro de uma IES reconhecida pelo 
MEC; ser o responsável – professor(a) coordenador(a) – pela execução do projeto inscrito; tenha 
experiência compatível com o tema central da proposta apresentada; estudantes regularmente 
matriculados na graduação com atuação efetiva nas atividades de campo e contínua durante a execução 
do projeto. 
• TEMA: “Desenvolvimento sustentável com ênfase em geração de renda” 
• PREMIAÇÃO : valor total de até R$ 100.000,00 (cem mil) por projeto; R$ 50.000,00 (cinquenta mil) 

para o primeiro ano de execução do projeto; R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para o segundo ano de 
execução do projeto. 

• CATEGORIAS: extensão universitária; desenvolvimento sustentável; projeto com ênfase em 
geração de renda. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.santander.com.br/document/wps/regulamento_premio_universidade_solidaria_2013.pdf 

http://www.santander.com.br/document/wps/regulamento_premio_universidade_solidaria_2013.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 
PRÊMIO GUIA DO ESTUDANTE - 

DESTAQUES DO ANO 
• INSCRIÇÕES: até 17 de setembro* 
• OBJETIVO: jogar luz sobre ações e trabalhos de excelência realizados pelas instituições de ensino 

superior (IES) do país em quatro diferentes temas ou áreas relacionados ao mundo acadêmico – a  
serem escolhidos especialmente para cada edição do prêmio. 
• PUBLICO ALVO: Instituições De Ensino Superior reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação). 
• PREMIAÇÃO: certificado pela Babson College; troféu na cerimônia dos Prêmios Santander 

Universidades; menção nas principais revistas da Editora Abril em âmbito nacional. 
• CATEGORIAS: uso de recursos tecnológicos; autoavaliação institucional; parceria com o setor 

privado; investimentos em áreas estratégicas.         
• MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.santander.com.br/document/wps/regulamento_premio_guia_do_estudante_2013.pdf 
 
 

(*) Todos os inscritos poderão realizar um curso online de empreendedorismo 

http://www.santander.com.br/document/wps/regulamento_premio_guia_do_estudante_2013.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 
EDITAL PRÓ-INTEGRAÇÃO nº. 055/2013 

 
• INSCRIÇÕES: até 17 de setembro 
• OBJETIVO: estimular e apoiar a realização de projetos conjuntos de pesquisa entre pesquisadores 

vinculados a diferentes instituições de ensino superior - IES, institutos de pesquisa e demais 
instituições associadas enquadráveis nos termos deste Edital, possibilitando o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa científica e tecnológica, contemplando a formação de recursos humanos (RH) 
em nível de pós-graduação stricto sensu acadêmico. 

• AREAS TEMATICAS: estratégias, políticas e modelos de gestão em desenvolvimento regional; 
mecanismos e instrumentos de apoio ao desenvolvimento regional; desenvolvimento filogenético 
voltado para a agricultura irrigada; gestão ambiental de áreas irrigadas; entres outros. 

• PUBLICO ALVO: pesquisadores vinculados a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, 
brasileiras, que possuam programas de pós-graduação stricto sensu recomendados pela CAPES nas 
áreas de concentração ou linhas de pesquisa dirigidas aos temas contemplados neste Edital, ou  
instituições que apresentem projeto viável de implantação dessas linhas de pesquisa. 
• VALORES: o valor total do financiamento a ser repassado ao projeto é de R$ 250.000,00 em 

recursos de custeio, a serem repassados em 3 (três) parcelas anuais, de exercício orçamentário, 
sendo: R$ 85.000,00 no 1º ano do projeto; R$ 85.000,00 no 2º ano do projeto; e R$ 80.000,00 no 3º 
ano do projeto. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_055_2013_ProIntegracao.pdf 
 
 

NOVO!!! 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_055_2013_ProIntegracao.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 

XIII PRÊMIO FUNARTE MARC FERREZ DE FOTOGRAFIA 
 

• INSCRIÇÕES: até 18 de setembro. 
• OBJETIVO: promover a seleção de projetos na área de artes visuais, no campo da fotografia, 

visando à realização de ações inéditas divididas como Módulo.  
• MÓDULOS: módulo 1: projeto de livre criação fotográfica; módulo 2: projeto de documentação 

fotográfica do Brasil; Módulo 3: projeto de produção de reflexão crítica sobre fotografia. 
• PÚBLICO ALVO: pessoas físicas e pessoas jurídicas de natureza cultural, com ou sem fins 

lucrativos, atuantes na área das Artes Visuais. 
• VALORES: tendo como montante de R$ 1.000.000,00, onde será empregado R$ 954.000,00 em 

premiação e R$ 46.000,00 em custos administrativos. 
• MAIORES INFORMAÇÕES :http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-

PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf 

NOVO!!! 

http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Edital-XIII-PR%C3%8AMIO-FUNARTE-MARC-FERREZ-DE-FOTOGRAFIA-1-1.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 

Programa BRAFITEC 
BRasil France Ingénieur TEChnologie 

CAPES/CDEFI EDITAL nº. 42/2013  
• INSCRIÇÕES: até 19 de setembro. 
• OBJETIVO: consiste em projetos de parcerias universitárias em todas as especialidades de 

engenharia, exclusivamente em nível de graduação, para fomentar o intercâmbio em ambos os 
países e estimular a aproximação das estruturas curriculares. 

• PÚBLICO ALVO: a Instituição de Nível Superior (IES), onde o coordenador da proposta atua, 
deverá estar vinculada a um Programa de Pós-Graduação recomendada e reconhecida pela 
Capes. Ser apresentada por coordenador de equipe detentor do título de doutor, obtido há pelo 
menos, 4 (quatro) anos. 

• VALORES: missão de trabalho - diárias a docentes brasileiros: de 7 a 20 dias - € 140,00 (cento e 
quarenta) euros/dia; seguro saúde € 90,00 (noventa euros) por cada missão; auxílio 
deslocamento a ser definido pela DRI. Missão de estudos: bolsa no Exterior € 870,00 / mês 
referentes ao período autorizado na concessão, dos estudantes brasileiros na França; auxílio 
instalação € 1320,00; seguro saúde € 90,00 / mês; adicional localidade € 400,00/mês; auxílio 
material didático € 1000,00; auxílio deslocamento US$ 1.706,00, para bolsas de estudos até 6 
meses e, US$ 3.412,00 para bolsas de estudos acima de 6 meses. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_042_2013_BRAFITEC.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_042_2013_BRAFITEC.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 

Programa CAPES/ COLCIÊNCIAS 
Projetos Conjuntos de Pesquisa 

Edital nº 060/2013 
 

• INSCRIÇÕES: até 20 de setembro. 
• OBJETIVO: selecionar de projetos de pesquisa, nas diversas áreas do conhecimento, bem como 

o fomento ao intercâmbio de pós-graduandos e o aperfeiçoamento de docentes e de 
pesquisadores. 

• PÚBLICO ALVO: instituições e cursos participante que possuam vínculo a programa de pós-
graduação avaliado pela CAPES com conceitos 3 ou 4, e preferencialmente com conceitos 5,6 e 
7; comprometimento na publicação conjunta de trabalhos técnico-científicos; o coordenador do 
projeto deverá possuir o título de doutor há pelo menos 5 anos, sendo sua equipe composta por 
no mínimo 2 doutores. 

• VALORES: bolsa de estudo para brasileiro – Pós-doutorado US$ 2.100,00; auxílio Instalação para 
bolsista brasileiro de Pós-doutorado US$ 2.100,00; bolsa de estudo para brasileiro – Doutorado 
Sanduíche US$ 1.300,00; auxílio instalação para bolsista brasileiro de Doutorado-Sanduíche* 
US$ 1.300,00; seguro saúde* US$ 90,00/mês; diária - Missão de Trabalho para pesquisador 
brasileiro US$ 120,00; passagem aérea - Missão de Trabalho para pesquisador brasileiro cotação 
do dia. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_060_2013_Colciencias.pdf 

NOVO!!! 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_060_2013_Colciencias.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 

CANDIDATURAS À NOMINAÇÃO NO REGISTRO MEMÓRIA DO MUNDO  
DO BRASIL DE 2013 

• INSCRIÇÕES: até 21 de setembro. 
• OBJETIVO: nominar, no Registro Memória do  Mundo do Brasil de 2013, até dez documentos ou 

conjuntos documentais de natureza arquivística ou bibliográfica, custodiados no país e de 
relevância para a memória coletiva da sociedade brasileira. 

• PÚBLICO ALVO: entidades públicas ou privadas, bem como de pessoas físicas, detentoras de 
documentos ou conjuntos documentais de valor inquestionável e excepcional para a memória 
documental brasileira. 

• MODALIDADES: individual; em grupo. 
• VALORES: os candidatos aprovados pelo MOWBrasil receberá nominação no Registro Memória 

do Mundo do Brasil. Certificado de nominação no Registro Memória do Mundo do Brasil assinado 
pelo Presidente da Mesa Diretora do MOWBrasil e pelo representante da UNESCO no Brasil. 

• MAIORES 
INFORMAÇÕES:http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/media/Edital%20MOWBrasil%20201
3%20-%20para%20website.pdf 

NOVO!!! 

http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/media/Edital MOWBrasil 2013 - para website.pdf
http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/media/Edital MOWBrasil 2013 - para website.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
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 Setembro de  2013 

BNDES FUNDO TECNOLÓGICO - BNDES FUNTEC  
MODALIDADE FUNTEC  

 

• INSCRIÇÕES: 3º reunião até 22 de setembro 
• OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação 

executados por Instituição Tecnológica (IT), que sejam selecionados de acordo com os focos de 
atuação divulgados anualmente pelo BNDES. 

• PÚBLICO ALVO: Instituições Tecnológicas – IT; Instituições de Apoio – IA  e empresas 
participantes do projeto. 

•  FOCOS: Energia; Meio ambiente; Eletrônica; Novos materiais; Química e Veículos elétricos, 
híbridos e a pilha-combustivel. 

• FORMA DE APOIO: serão realizadas na forma de  apoio direto, na modalidade não 
reembolsável e limitadas a 90% do valor total do projeto e demais 10%, no mínimo, por parte da 
empresa participante. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fu
ndos/funtec.html 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/funtec.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/funtec.html


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 

CONCURSO CULTURA 2014 
 

• INSCRIÇÕES: até 23 de setembro 
• 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/10883/947454/Concurso+Cultura+2014_/b336d1f6-0a78-4136-
be09-8a27f9daadb7 

NOVO!!! 

http://www.cultura.gov.br/documents/10883/947454/Concurso+Cultura+2014_/b336d1f6-0a78-4136-be09-8a27f9daadb7
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/947454/Concurso+Cultura+2014_/b336d1f6-0a78-4136-be09-8a27f9daadb7
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/947454/Concurso+Cultura+2014_/b336d1f6-0a78-4136-be09-8a27f9daadb7
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/947454/Concurso+Cultura+2014_/b336d1f6-0a78-4136-be09-8a27f9daadb7
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/947454/Concurso+Cultura+2014_/b336d1f6-0a78-4136-be09-8a27f9daadb7
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/947454/Concurso+Cultura+2014_/b336d1f6-0a78-4136-be09-8a27f9daadb7
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/947454/Concurso+Cultura+2014_/b336d1f6-0a78-4136-be09-8a27f9daadb7
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/947454/Concurso+Cultura+2014_/b336d1f6-0a78-4136-be09-8a27f9daadb7
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/947454/Concurso+Cultura+2014_/b336d1f6-0a78-4136-be09-8a27f9daadb7


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 

XVIII Prêmio Tesouro Nacional - 2013 
 

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

qualidade técnica e de aplicabilidade na Administração Pública.  
• PUBLICO ALVO: candidatos de qualquer nacionalidade e formação acadêmica (graduação ou 

pós-graduação).  
• TEMAS: política fiscal e dívida pública; economia do setor público; tópicos especiais.  
• PREMIAÇÃO: I valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o 1º colocado; II – valor de R$ 

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

• MAIORES INFORMAÇÕES:http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-
premio-tesouro-nacional-2013 

http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/xviii-premio-tesouro-nacional-2013


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 

Chamada MCTI/CT-AGRONEGÓCIO/CNPq Nº 38/2013 
 

• INSCRIÇÕES: até 23 de setembro 
• OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa, de desenvolvimento e/ou de inovação tecnológica 

voltados para insumos agrícolas. 
• PUBLICO 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 TEMÁTICAS: fontes alternativas de nutrientes; produtos biológicos para nutrição vegetal; 
métodos alternativos de controle fitossanitário. 

• VALORES: valor global estimado de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo oriundos do 
FNDCT/CT-AGRONEGÓCIO, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira deste 
Fundo Setorial. 

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

NOVO!!! 

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


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 

Chamada MCTI/CT-AGRONEGÓCIO/CT-AMAZÔNIA/ 
CNPq Nº 48/2013 

• INSCRIÇÕES: até 23 de setembro 
• OBJETIVO: fomentar projetos de pesquisa e desenvolvimento voltados para a produção 

agropecuária sustentável e agroecologia. 
• PUBLICO 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 TEMÁTICAS: produção sustentável; agroecologia. 
• VALORES: valor global estimado de R$ 23.500.000,00, sendo R$ 20.000.000,00 provenientes do 

CT-AGRONEGÓCIO e R$ 3.500.000,00  provenientes do CT-AMAZÔNIA. 
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas 

NOVO!!! 

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


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 

Chamada MCTI/CT-AGRONEGÓCIO/CNPq Nº 39/2013  

 
• INSCRIÇÕES: até 23 de setembro 
• OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa, de desenvolvimento e/ou de inovação tecnológica 

voltados para Agregação de Valor às Cadeias Produtivas de Frutas e Lácteos. 
• PUBLICO 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 TEMÁTICAS: frutas, sucos e polpas; produtos lácteos 
• VALORES: valor global estimado de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo oriundos do 

FNDCT/CT-AGRONEGÓCIO, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira deste 
Fundo Setorial. 

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

NOVO!!! 

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


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 
Chamada MCTI/CNPq/CT-Hidro Nº 36/2013 – Conservação da água e manejo, 

recuperação e conservação do solo e da biodiversidade 
 

• INSCRIÇÕES: até 23 de setembro 
• OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica e de inovação que visem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, gerando novos conhecimentos 
dos processos de interação solo/água/biodiversidade, com ênfase na racionalização do uso da água, nos 
impactos sobre a disponibilidade hídrica oriundos do manejo, uso e ocupação inadequados dos solos e 
dos aportes de cargas aos corpos hídricos receptores. 

• PUBLICO 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 apresentar declaração da instituição de execução do projeto 
concordando com a sua execução. 

• LINHAS DE PESQUISAS: minimização do uso da água e valorização dos nutrientes contidos em excretas 
humanas; desenvolvimento de modelos e técnicas de conservação e uso racional da água; riscos do reuso de 
água em irrigação e aquicultura: possível presença de fármacos e de interferentes endócrinos; manejo da 
água e do solo em áreas de processo de desertificação; entres outras. 
• VALORES: valor global estimado de R$ 6.000.000,00 , oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (FNDCT)/Fundo Setorial de Recursos Hídricos (CT-Hidro), a serem liberados da 
seguinte maneira: R$ 3.000.000,00  em 2013, R$ 2.000.000,00 em 2014 e R$ 1.000.000,00 em 2015. 

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

NOVO!!! 

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


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 
Chamada MCTI/CNPq/CBAB Nº 58/2013 

Seleção Pública de Proposta de Cursos para Formação de Recursos Humanos em 
Biotecnologia – CBAB 

 
• INSCRIÇÕES: até 23 de setembro 
• OBJETIVO: apoiar os cursos na área de biotecnologia, em nível de pós-graduação, nos seguintes 

temas: ecologia e diversidade microbiana; plataformas avançadas de sequenciamento de dna, 
com ênfase em seleção genômica; análise global de expressão gênica: transcriptômica, 
proteômica e metabolômica; bioinformática; biotecnologia agropecuária e aquicultura, incluindo 
estresses bióticos e abióticos; desenvolvimento inovador de vacinas, fármacos e métodos de 
diagnóstico de enfermidades humanas, animais e vegetais; bioprocessos: scaling up & 
downstream processing; entre outros. 

• PUBLICO ALVO: possuir o título de doutor e ter seu currículo atualizado na Plataforma Lattes; ser 
obrigatoriamente o coordenador do curso; ser professor ou pesquisador vinculado a universidades 
e institutos, centros e fundações de pesquisa e desenvolvimento brasileiras, públicas ou privadas. 

• VALORES: valor global estimado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas 

NOVO!!! 

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


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 
EDITAL Nº 061/2013 

• INSCRIÇÕES: até 25 de setembro 
• OBJETIVO: selecionar projetos institucionais de iniciação à docência que visem ao 

aperfeiçoamento da formação inicial de professores por meio da inserção de estudantes de 
licenciatura em escolas públicas de educação básica. 

• PUBLICO ALVO: IES públicas e privadas, com e sem fins lucrativos, que possuam: sede e 
administração no País; cursos de licenciatura autorizados, na forma da lei, e em funcionamento. 
As IES privadas com fins lucrativos poderão apresentar proposta, desde que os cursos de 
licenciatura envolvidos no projeto possuam alunos regularmente matriculados e ativos no 
Programa Universidade para Todos (ProUni), em quantidade mínima para composição do 
subprojeto. 

• MODALIDADES: iniciação à docência; supervisão; coordenação de área; coordenação de área de 
gestão de processos educacionais; coordenação institucional . 

• VALORES: iniciação à docência – para os estudantes da licenciatura, no valor de R$400,00 
mensais; supervisão – para o professor da rede pública de educação básica que supervisione os 
licenciados, no valor de R$765,00 mensais; coordenação de área – para o professor da IES que 
coordene o subprojeto, no valor de R$1.400,00 mensais; coordenação de área de gestão de 
processos educacionais – para o professor da IES que auxilie na gestão do projeto institucional, 
no valor de R$1.400,00 mensais; coordenação institucional – para o professor da IES que 
coordene o projeto institucional, no valor de R$1.500,00  mensais. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_061_2013_PIBID.pdf 

NOVO!!! 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_061_2013_PIBID.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 
PROGRAMA CAPES PPCP-MERCOSUL 
PROJETOS CONJUNTOS DE PESQUISA 

EDITAL n° 059/2013 
 

• INSCRIÇÕES: até 25 de setembro 
• OBJETIVO: estimular o intercâmbio de docentes e pesquisadores dos Estados membros e associados do 

MERCOSUL, vinculados a Programas de Pós-Graduação de Instituições de Ensino Superior (IES), 
visando à formação de recursos humanos de alto nível, nas diversas áreas do conhecimento. 

• PUBLICO ALVO: ter vinculo com uma Instituições de Ensino Superior IES) em seus países; vínculo a um 
programa de pós-graduação de doutorado de alto-nível, acreditado pela entidade responsável em seu 
país; vínculo a um programa de pós-graduação avaliado pela CAPES, preferencialmente, com conceito 
igual ou superior a 5. 

• VALORES: bolsa de estudo – pós-doutorado  para estrangeiros no Brasil R$ 4.100,00; bolsa de estudo – 
pós- doutorado para brasileiros no exterior US$ 2.100,00; auxílio instalação pós-doutorado para 
brasileiros no exterior U$ 2.100,00; bolsa de estudo – doutorado sanduíche para estrangeiros no Brasil 
R$ 2.200,00; bolsa de estudo – doutorado sanduíche para brasileiros no exterior US$ 1.300,00; auxílio 
instalação – doutorado sanduíche  para brasileiros no exterior U$ 1.300,00; bolsa de estudo – mestrado 
sanduíche  para estrangeiros no Brasil R$ 1.500,00; bolsa de estudo – mestrado sanduíche para 
brasileiros no exterior U$ 1.150,00; auxílio instalação mestrado sanduíche para brasileiros no exterior U$ 
1.300,00; diária – missão de trabalho para pesquisadores estrangeiros no Brasil R$ 240,00; diária – 
missão de trabalho  para pesquisadores brasileiros no exterior US$ 120,00; seguro saúde pago 
mensalmente e apenas para brasileiros no exterior U$ 90,00; auxílio deslocamento para brasileiros no 
exterior U$ 736,00. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_059_2013_ProjetosConjuntos_Mercosul.pdf 

NOVO!!! 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_059_2013_ProjetosConjuntos_Mercosul.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_059_2013_ProjetosConjuntos_Mercosul.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_059_2013_ProjetosConjuntos_Mercosul.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_059_2013_ProjetosConjuntos_Mercosul.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_059_2013_ProjetosConjuntos_Mercosul.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 
Programa de Associação para Fortalecimento da PósGraduação  

(PFPG) EDITAL Nº 058/2013 
 

• INSCRIÇÕES: até 25 de setembro 
• OBJETIVO: apoio ao intercâmbio acadêmico binacional, mediante o qual, um curso de pós-

graduação (PROMOTOR) fortaleça outro curso.  
• PUBLICO ALVO: envolver, pelo menos, um curso de pós-graduação de cada país, que atuará 

como entidade promotora ou receptora; para atuar como entidade PROMOTORA, o programa de 
pós-graduação brasileiro deverá ter, preferencialmente, nota igual ou superior a 5 (cinco) na 
avaliação da CAPES; para atuar como entidade RECEPTORA, o programa de pós-graduação 
brasileiro deverá ter, preferencialmente, nota 3 ou 4 na avaliação da CAPES; Ter caráter inovador. 

• VALORES: bolsa de estudo – pós-doutorado para brasileiros no exterior US$ 2.100,00; bolsa de 
estudo – doutorado sanduíche para brasileiros no exterior US$ 1.300,00; bolsa de estudo – 
mestrado sanduíche para brasileiros no exterior US$ 1.150,00; auxílio instalação – pós-doutorado  
para estudantes brasileiros no exterior US$ 2.100,00; auxílio instalação – doutorado sanduíche 
para estudantes brasileiros no exterior US$ 1.300,00; auxílio instalação –mestrado para 
estudantes brasileiros no exterior US$ 1.300,00; seguro saúde – pago mensalmente para 
brasileiros no exterior US$ 90,00; diária – missão de trabalho para pesquisadores brasileiros no 
exterior (até 20 dias) US$ 120,00 (cotação do dólar do dia); mensalidade – missão de trabalho 
para pesquisadores brasileiros no exterior (21 a 30 dias) US$ 2.600,00/mês; auxílio deslocamento 
U$ 736,00. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_058_2013_PFPG.pdf 

NOVO!!! 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_058_2013_PFPG.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 

Chamada MCTI/CNPq/CT-AGRO/CT-SAÚDE/CT-HIDRO  
N º 37/2013 – Mudanças Climáticas 

 
• INSCRIÇÕES: até 26 de setembro 
• OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, contribuindo para a mitigação 
das mudanças climáticas e para o desenvolvimento de estratégias de adaptação às mudanças climáticas. 

• PUBLICO 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 TEMÁTICAS: agropecuária; saúde humana; recursos hídricos. 
• VALORES: valor global estimado de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), oriundos do 

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas 

NOVO!!! 

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


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 

Prêmio Péter Murányi 2014 – Saúde 
 

• INSCRIÇÕES: até 30 de setembro 
• OBJETIVO: premiar pessoas físicas ou jurídicas, entidades públicas ou privadas, de qualquer 

parte do mundo, que se destaquem por suas descobertas inovadoras e práticas focadas no 
desenvolvimento e no bem-estar social das populações em desenvolvimento.  

• PUBLICO ALVO: pessoa física, jurídica, ou entidade particular ou pública, de qualquer parte do 
mundo, que mais tenha se destacado na descoberta ou progresso científico que beneficie o 
desenvolvimento e bem estar das populações situadas abaixo do paralelo 20 de latitude norte, 
especialmente o Brasil, seja no tocante à saúde, alimentação, educação, ou desenvolvimento 
científico e tecnológico. 

• PREMIAÇÃO: o vencedor receberá R$ 200 mil, um troféu e um certificado; já os demais finalistas, 
diploma e menção honrosa. 

• MAIORES INFORMAÇÕES:http://www.fundacaopetermuranyi.org.br/main.asp?pag=downloads 

http://www.fundacaopetermuranyi.org.br/main.asp?pag=downloads
http://www.fundacaopetermuranyi.org.br/main.asp?pag=downloads
http://www.fundacaopetermuranyi.org.br/main.asp?pag=downloads
http://www.fundacaopetermuranyi.org.br/main.asp?pag=downloads
http://www.fundacaopetermuranyi.org.br/main.asp?pag=downloads
http://www.fundacaopetermuranyi.org.br/main.asp?pag=downloads
http://www.fundacaopetermuranyi.org.br/main.asp?pag=downloads
http://www.fundacaopetermuranyi.org.br/main.asp?pag=downloads
http://www.fundacaopetermuranyi.org.br/main.asp?pag=downloads
http://www.fundacaopetermuranyi.org.br/main.asp?pag=downloads
http://www.fundacaopetermuranyi.org.br/main.asp?pag=downloads


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

 Setembro de  2013 

EDITAL nº. 035/2013 
CAPES/ITA 

Programa Professor Visitante Sênior 
 

• INSCRIÇÕES: 2º Chamada até 30 de setembro 
• OBJETIVO: Propiciar a professores pesquisadores de consagrado mérito científico e reconhecida 

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

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

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

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

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

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


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013  
Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero 

 
• INSCRIÇÕES: até 30 de setembro 
• 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 

http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2013/ig/pdf/regulamento_9ig.pdf
http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2013/ig/pdf/regulamento_9ig.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 
 

Edital SENAI SESI de Inovação 2013 

 
• INSCRIÇÕES: até 30 de setembro 
• OBJETIVO: incentivar a inovação tecnológica e a inovação em saúde, segurança, qualidade de 

vida, educação e cultura, por meio do desenvolvimento de produtos, processos e serviços 
inovadores em toda e qualquer empresa do setor industrial – inclusive ME (Micro Empresa), EPP 
(Empresa de Pequeno Porte) e empresas Incubadas Startups, em parceria com os Departamentos 
Regionais. 

• PUBLICO ALVO: toda e qualquer empresa do setor industrial – inclusive ME (micro Empresa),  
EPP (Empresa de Pequeno Porte) e Empresas Incubadas (Startups). 
• VALORES: serão destinados, no total, R$ 30.5 milhões. Para projetos desenvolvidos em parceria 

com o SENAI o valor é de R$ 20 milhões; para parcerias com o SESI o valor é de R$ 7,5 milhões 
e outros R$ 3 milhões em bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2013/07/11/1240/2013072308183834792
0a.pdf 

http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2013/07/11/1240/20130723081838347920a.pdf
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2013/07/11/1240/20130723081838347920a.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 
PROGRAMA CAPES/JSPS 

EDITAL nº 063/2013 
• INSCRIÇÕES: até 30 de setembro 
• OBJETIVO: selecionar projetos conjuntos de pesquisa nas diversas áreas do conhecimento, com 

vistas ao intercâmbio científico entre Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil e do Japão, 
visando à formação de recursos humanos de alto nível nos dois países. 

• PUBLICO ALVO: estar vinculada a um Programa de Pós-Graduação avaliado pela CAPES; 
contemplar, principalmente e obrigatoriamente, a formação de pós-graduandos e o aperfeiçoamento 
de docentes e pesquisadores vinculados aos referidos programas; ter caráter inovador considerando, 
inclusive, o desenvolvimento da área no contexto nacional e internacional, explicitando as vantagens 
advindas da parceria internacional; ser apresentada por coordenador de equipe, detentor do título de 
doutor obtido há pelo menos 05 (cinco) anos; não receber bolsa ou benefício financeiro de outras 
agências ou entidades brasileiras para o mesmo objetivo. 

• VALORES: Missões de Trabalho: financiamento de viagens para docentes doutores da equipe; diárias 
no valor de U$ 140,00; para períodos de permanência de 21 a 30 dias, serão concedidas bolsas de 
até U$ 3.000,00;passagem aérea de ida e volta em classe econômica promocional. Missões de 
Estudo: bolsas de estudo no exterior aos estudantes participantes dos projetos, nas modalidades: 
Doutorado Sanduíche ou Pós-doutorado; mensalidade no valor de ¥ 148.890,00 para doutorado 
sanduíche e ¥ 270.700,00; auxílio seguro saúde no valor de ¥ 9.480,00/mês; auxílio instalação no 
valor de ¥ para doutorado sanduíche e de ¥22.558,33/mês para pós-doutorado; passagem aérea de 
ida e volta em classe econômica promocional ou auxílio deslocamento. 

• MAIORES 
INFORMAÇÕES:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_063_2013_JSPS.pdf 

NOVO!!! 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_063_2013_JSPS.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro 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 31 de Janeiro                    01 a 30 de Setembro 
•  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 

NOVO!!! 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital073_PAEX2011.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 
Chamada MCTI/CNPq/CT-Hidro Nº 35/2013  

 Gerenciamento de Recursos Hídricos 
• INSCRIÇÕES: até 30 de setembro 
• OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica e de inovação que visem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, gerando novos 
conhecimentos, mediante o fomento à pesquisa básica, à pesquisa aplicada, ao desenvolvimento 
tecnológico, à capacitação profissional e ao fortalecimento institucional voltado à melhoria dos 
instrumentos de gestão dos recursos hídricos e do gerenciamento integrado das águas superficiais 
e subterrâneas. 

• PUBLICO 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 apresentar declaração da 
instituição de execução do projeto concordando com a sua execução. 

• LINHAS TEMÁTICAS: instrumentos de gestão de recursos hídricos; gestão integrada das águas 
superficiais e subterrâneas; métricas de governança da água; avaliação institucional do sistema. 

• VALORES: valor global estimado de R$ 7.000.000,00  provenientes do orçamento do Fundo 
Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT/ Fundo Setorial de Recursos Hídricos - CTHIDRO, 
sendo R$ 3.000.000,00  para o exercício de 2013, R$ 3.000.000,00 para 2014 e R$ 1.000.000,00  para 
2015. 
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas 

NOVO!!! 

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


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro 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 

NOVO!!! 

http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
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http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950712/130815_CGIFA_Edital+Curta+Crianca_V2_publicado+_3_.pdf/eb98060e-693e-41e7-800f-96b57da73279


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro 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 

NOVO!!! 

http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950734/130815_CGIFA_Edital+Curta+Animacao_V2_publicado.pdf/85edd934-52d1-4bdb-a854-2a378e405dea
http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950734/130815_CGIFA_Edital+Curta+Animacao_V2_publicado.pdf/85edd934-52d1-4bdb-a854-2a378e405dea
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http://www.cultura.gov.br/documents/10889/950734/130815_CGIFA_Edital+Curta+Animacao_V2_publicado.pdf/85edd934-52d1-4bdb-a854-2a378e405dea
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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/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&startPage=0&
buscaChamada=&ano= 

NOVO!!! 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&startPage=0&buscaChamada=&ano=
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&startPage=0&buscaChamada=&ano=
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&startPage=0&buscaChamada=&ano=
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&startPage=0&buscaChamada=&ano=
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&startPage=0&buscaChamada=&ano=
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&startPage=0&buscaChamada=&ano=
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&startPage=0&buscaChamada=&ano=
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&startPage=0&buscaChamada=&ano=
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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-2013-
Edital.pdf 

NOVO!!! 

http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/Artes-na-Rua-2013-Edital.pdf
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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/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas 

NOVO!!! 

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

 

NOVO!!! 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_064_2013_PVE_UniversidadeBrown.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_064_2013_PVE_UniversidadeBrown.pdf
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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-DE-
OCUPA%C3%87%C3%83O-DOS-CEUS-DAS-ARTES.pdf 

NOVO!!! 
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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/chamadas-
publicas;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=column-
4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgaca
o=3641 

NOVO!!! 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=4D0E5C2CEA866E5866EB6D5DC6978024?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=3641
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=4D0E5C2CEA866E5866EB6D5DC6978024?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=3641
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http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=4D0E5C2CEA866E5866EB6D5DC6978024?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=3641
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=4D0E5C2CEA866E5866EB6D5DC6978024?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=3641
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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/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=cha
madaDivulgada&idDivulgacao=3681 

NOVO!!! 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3681
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro 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/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=cha
madaDivulgada&idDivulgacao=3661 

NOVO!!! 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 
 

EDITAL MCTI/CNPQ/FINEP - Nº 02/2013 
 
• INSCRIÇÕES:    Eventos a serem realizados entre:           Prazo 
                                            01.01 a 30.06.2014                        31.10.2013 
• OBJETIVO: selecionar propostas para apoio financeiro a realização, no Brasil, de congressos, 

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

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

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

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

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

Setembro de  2013 
 

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

• OBJETIVO: apoiar a participação de especialistas, tecnólogos, pessoal técnico-científico para o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa, estudos, treinamentos e capacitação em instituições de 
excelência no exterior, por meio da realização de estágios e cursos. 

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

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

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

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

Setembro 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/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_lifecycle=0&p
_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&id
Divulgacao=2861 

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


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro 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/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 
 

VI Prêmio SOF de Monografias  
Edição 2013 

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

reconhecendo trabalhos de qualidade e de aplicabilidade na Administração Pública.  
• PÚBLICO ALVO:  candidatos de qualquer nacionalidade e formação acadêmica (graduação ou pós-

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

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

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

Setembro 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/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=2981&filtro=a
bertas&detalha=chamadaDetalhada&id=68-20-1894 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 

CONCURSO DO FESTIVAL DO MINUTO 
 

• INSCRIÇÕES: até 20 de novembro 
• OBJETIVO: despertar a curiosidade e incentivar o interesse em ciência na população.  
• PÚBLICO ALVO: podem participar do Festival do Minuto pessoas de qualquer lugar do mundo, ou 

seja, que estejam no Brasil ou em qualquer outro país. 
• TEMA: a ciência. 
• VALORES: os prêmios totalizam R$ 10.000, sendo os 03 prêmios de R$ 2.000,00 para vídeos 

selecionados pela curadoria; 01 Prêmio Especial de R$ 4.000,00 para vídeo selecionado pela 
curadoria e por representante da Fapesp. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.festivaldominuto.com.br/static_pages/5?locale=pt-BR 

NOVO!!! 
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Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Setembro de  2013 
EDITAL PROGRAMA PROFESSOR VISITANTE DO EXTERIOR 

EDITAL Nº 036/2013 
 

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

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

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

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

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

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


Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

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

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

EDITAL CAPES Nº 33/2012 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• BENEFÍCIOS: mensalidade, conforme as normas do programa; auxílio-instalação; auxílio-
deslocamento para aquisição de passagem aérea, e auxílio para aquisição de Seguro Saúde. 

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

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

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

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

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

• MAIORESINFORMAÇÕES:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/portaria-n-37-
de-21032013.pdf 
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Prêmio BNB de Jornalismo em Desenvolvimento Regional 
 

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

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

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

• MODALIDADES: Nacional, Regionais I, II e III, Extrarregional; Prêmio Especial; Prêmio Universitário. 
• CATEGORIAS: Mídia Impressa - Texto, Mídia Eletrônica - TV, Mídia Eletrônica - Rádio, Mídia Impressa - 

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

prêmios.  
• MAIORES INFORMAÇÕES: 

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

NOVO!!! 
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PROGRAMA SABERES QUE TRANSFORMAM 
“CONCURSO DE ARTIGOS PARA O FORTALECIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL” 

1ª EDIÇÃO – 2013/2014 
 

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

processos de sustentabilidade, as práticas de gestão social e a cultura de cooperação da 
sociedade civil. 

• PÚBLICO ALVO: qualquer pessoa maior de idade, tanto profissionais e agentes ligados à 
sociedade civil (abrangendo ONGs, movimentos sociais, associações comunitárias e fundações) 
quanto acadêmicos identificados com tais questões (estudantes, professores, pesquisadores e 
bolsistas). 

• PREMIAÇÃO: os dez artigos selecionados para o livro receberão Certificados de Menção Honrosa 
citando o nome de todos os autores. Os três artigos de destaque serão homenageados com uma 
placa, sendo citado o nome de seus autores, receberão ampla divulgação, ganharão prêmios 
especiais e serão chamados a apresentar seus trabalhos no evento de lançamento do livro em 
Fortaleza, Ceará. 

•  MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.institutosinergiasocial.org.br/saberesquetransformam.php 

NOVO!!! 
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Programa Uniespaço 
 

• INSCRIÇÕES: até 01 de setembro de 2014 
• OBJETIVO: formar, tornar operacional e aperfeiçoar uma base de pesquisa e desenvolvimento, 

composta por núcleos especializados, sediados em universidades ou em instituições congêneres, 
capazes de realizar estudos, pesquisas de interesse do Programa Nacional de Atividades 
Espaciais (PNAE). 

• PÚBLICO ALVO: instituições brasileiras de pesquisa e ensino superior, isoladamente, em 
consórcio, ou associadas. Nesse último caso, poderão ser incluídas instituições estrangeiras, mas 
sem possibilidade de financiamento pelo Programa. Essas instituições são denominadas 
"Instituições Proponentes". 

• TEMAS: Sensores e atuadores; Computadores de bordo para aplicação espacial; Materiais; 
Artefatos espaciais; Veículos espaciais e seus subsistemas principais; Segmento solo. 

• VALORES: serão destinado ao financiamento de itens de custeio e capital. OS ITENS DE CUSTEIO 
COMPREENDEM: Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, 
softwares, instalação, recuperação e manutenção de equipamentos; Serviços de terceiros – 
pagamento de pessoa jurídica e pagamento de pessoa física; Diárias e passagens. OS ITENS DE 
CAPITAL COMPREENDEM:  Material bibliográfico; Equipamentos e material permanente. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://uniespaco.aeb.gov.br/ 

NOVO!!! 

http://uniespaco.aeb.gov.br/
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PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS NO PAÍS (PAEP) 
EDITAL CAPES N°004/2012/ CAPES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estrangeiras, situadas em países com os quais o Brasil possui acordos internacionais. 
•  PÚBLICO ALVO: docentes, pesquisadores e estudantes de pós graduação entre IES 

brasileiras e estrangeiras que esteja vinculada a um ou mais programas de pós-
graduação avaliados pela CAPES. 

• VALORES: missões de trabalho – diárias no valor de U$ 140,00 ou €140,00; bolsas no 
valor de até U$3.000,00 e €3 000,00 e passagens aéreas internacionais de ida e volta; 
missões de estudo - seguro saúde e auxílio instalação; bolsas de estudo no exterior e 
passagens aéreas internacionais de ida e volta. 

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

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_Geral_Cooperacao_Internacional.pdf
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 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO REGIONAL 
DCR/CEARÁ EDITAL FUNCAP/CNPq Nº 02/2012 – DCR 

 
• INSCRIÇÕES: fluxo continuo, porem devera encaminhar a proposta com pelo menos 90 

(noventa) dias antes da data prevista para a execução do projeto. 
• OBJETIVO: estimular a fixação de recursos humanos com experiência em ciência, tecnologia e 

inovação e/ou reconhecida competência profissional. 
• PÚBLICO ALVO: instituições de ensino superior e pesquisa, institutos de pesquisa, empresas 

públicas de pesquisa e desenvolvimento, empresas privadas e microempresas que atuem em 
investigação científica ou tecnológica, atuando em duas vertentes: regionalização e 
interiorização. 

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

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

http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/125.pdf
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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 
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AUXÍLIO PARA ESTADIAS DE PESQUISA NA ALEMANHA 
PARA DOUTORANDAS E DOUTORANDOS BRASILEIROS 2013 

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

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

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

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

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilien/02013_01_11_aux__lio_curta_dura____
o_2013.pdf 
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EDITAL Nº 023/2006-CGCI/CAPES 
 

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

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

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

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

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

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