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 EDITAL Nº14/2015
FUNCAP – INOVAFIT 2015

PROPOSTA DE CHAMADA – FASE 1

• INSCRIÇÕES: até 15 de fevereiro de 2016;
• OBJETIVO: apoiar a pesquisa aplicada como instrumento para promover a inovação tecnológica, 

promover o desenvolvimento empresarial e aumentar a competitividade das empresas sediadas no 
Estado do Ceará;

• ÁREAS: Petróleo E Gás; Tecnologia De Informação E Comunicação – Tic; Energias Renováveis; 
Biotecnologia; Agronegócio E Recursos Hídricos; Fármacos; Eletrometal-Mecânico E Materiais; 
Couro E Calçados; Têxtil E Confecção; Indústria Da Construção Civil E Pesada; Nanotecnologia; 
Outros.

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/45303-funcap-lanca-
edital142015-funcap-inovafit
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Fevereiro de 2016
Programa Winning Women Brasil

Empreendedoras de Sucesso

• INSCRIÇÕES: até 20 de fevereiro de 2016;
• OBJETIVO: Buscar mulheres empreendedoras que tenham confiança, energia, visão inovadora, 

sejam tomadoras de decisão, faturem acima de R$ 3 milhões/ano e desejem alavancar o seu 
negócio.

• PÚBLICO ALVO:  A candidata deve ser CEO fundadora da empresa e possuir no mínimo 51% de 
participação quando da inscrição. Caso haja outras mulheres que sejam cofundadoras, elas podem 
se inscrever como grupo, se o grupo atender aos critérios de participação acionária. Caso 
determinada empresa seja selecionada para o Programa Winning Women, a decisão sobre quem 
participará e representará a empresa (se será apenas a CEO fundadora ou o grupo) caberá ao 
corpo de jurados independentes; No caso de mulheres que buscaram investimentos externos, a 
empreendedora fundadora pode ainda se candidatar se mantiver controle majoritário após a 
dedução de todos os investimentos externos.

• MAIORES INFORMAÇÕES: 
https://webforms.ey.com/Content/vwWFPreview/BR/pt/Formulario_winning_women?
OpenDocument

NOVO!
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 Edital Anual 2016 - Combate à violência institucional e à discriminação

• INSCRIÇÕES: até 26 de fevereiro de 2016;
• OBJETIVO: apoiar projetos que tenham por objetivo combater a violência institucional* e a 

discriminação. Aqueles que articulam o combate à violência institucional e à discriminação em uma 
ou mais das seguintes temáticas: direito a cidades justas e sustentáveis; direito à livre expressão, 
organização e manifestação; direito à livre orientação sexual e identidade de gênero; direito à terra 
e ao território; direito das mulheres; direito de crianças e adolescentes; direitos socioambientais no 
âmbito dos megaprojetos; enfrentamento ao racismo; enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao 
trabalho escravo; garantia do Estado de Direito e justiça criminal;

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://gife.org.br/2015/12/21/fundo-brasil-de-direitos-humanos-esta-
com-inscricoes-abertas-para-novo-edital/ 

NOVO!
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Fevereiro de 2016

Chamada Pública Conjunta entre Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP) e Conselho Norueguês de Pesquisa (RCN) 

• INSCRIÇÕES: até 23 março de 2016;
• OBJETIVO: apoiar projetos elaborados em cooperação entre empresas brasileiras e norueguesas, 

através de recursos não reembolsáveis.  Os resultados deverão promover o aprendizado e a 
transferência de tecnologia entre as empresas dos dois países;

• TEMAS: Energia;Nanotecnologia;Petróleo, gás e etanol;
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/591 
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Fevereiro de 2016

“PRÊMIO CITI MELHORES MICROEMPREENDIMENTOS 2015 – PCMM”

• INSCRIÇÕES: até 08 de abril de 2016;
• OBJETIVO: o objetivo principal da promoção é promover o desenvolvimento do empreendedorismo 

popular no Brasil, mediante o reconhecimento de:
a) Empreendedores de microempreendimentos (“Empreendedor ou Empreendedores”) de 
empreendimentos individuais e/ou coletivos que se destacam pelo sucesso alcançado em seus 
negócios;
b) Agentes de Crédito que apresentam transformação em suas ações junto à IMF e aos 
Empreendedores dos microempreendimentos apoiados nos últimos dois anos;
c) Instituições de Microfinanças (“IMFs”) com práticas de destaque em desenvolvimento local e 
gestão inovadora nos dois últimos anos;
j) reconhecer inovações em desenvolvimento local e gestão inovadora na prestação de serviços e na 
oferta de produtos entre as IMFs relacionadas às suas operações de concessão de crédito nos 
últimos dois anos;
k) pontuar a importância da dinâmica entre Empreendedores e IMFs no fortalecimento econômico e 
social das comunidades em que se inserem;
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.pcmm.com.br/

NOVO!
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Chamada para Publicação – Revista Brasileira de Pós-Graduação (RBPG)
Edição Temática: Ecossistemas brasileiros: potenciais de desenvolvimento.

• INSCRIÇÕES: até 30 abril de 2016;
• OBJETIVO: promover a difusão de estudos, pesquisas e documentos relativos à educação 

superior, à ciência e tecnologia, à cooperação internacional e à popularização do conhecimento 
científico que tenham como foco a pós-graduação, seus programas e peculiaridades, as políticas 
relacionadas e suas articulações com a graduação, a educação básica, a pesquisa e a inovação; 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/component/content/article/61-rbpg/editais-
rbpg/7768-rbpg 

NOVO!
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Dezembro de 2015

  Edital 12/2015 - Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos

• INSCRIÇÕES: eventos de 01 de setembro a 31 de dezembro – até dia 02 de maio de 2016;
• OBJETIVO: apoiar a realização no Estado do Ceará de congressos, simpósios, seminários, 

ciclos de conferências e outros eventos similares, de curta duração, relacionados à ciência, 
tecnologia e inovação, que se enquadrem em uma das categorias;

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

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

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

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/noticias/45287-funcap-
lanca-edital-122015-programa-de-apoio-a-realizacao-de-eventos-cientificos
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Programa BRAGECRIM
CAPES/CNPQ/DFG 

• INSCRIÇÕES: até 15 de junho de 2016;
• OBJETIVO: apoiar projetos conjuntos de pesquisa e fomentar a mobilidade de docentes e de 

estudantes de graduação, mestrado, doutorado, além de estágios de pós-doutorado.
• TEMÁTICA: pesquisa multidisciplinar na área de Tecnologia de Manufatura, contemplando, além 

dos processos e meios de fabricação, montagem e produção, novos materiais, nanotecnologia, 
eficiência energética dos processos, logística, metrologia e qualidade e outras tecnologias 
avançadas; 

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

• MAIORES INFORMAÇÕES:http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/bragecrim
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CHAMADA PÚBLICA BILATERAL FINEP-CDTI
PARA PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
ENTRE EMPRESAS DO BRASIL E DA ESPANHA

• INSCRIÇÕES: até 30 de junho de 2016;
• OBJETIVO: possibilitar as empresas inovadoras de ambos os países a apresentar propostas de 

projetos a serem executados em cooperação sob as condições da presente Chamada Pública. As 
propostas devem contemplar uma colaboração efetiva entre as empresas proponentes e devem 
ser inovadoras no âmbito dos respectivos países ou em todo o mundo. Esta Chamada abrange 
propostas de qualquer setor de atividades;

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/589
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Competição da Microsoft distribuirá 36 mil dólares 
em prêmios para estudantes

• INSCRIÇÕES:  o primeiro prazo de inscrições terminou no dia 15 de dezembro de 2015; O 
segundo termina em 31 de março de 2016 e o terceiro, no dia 15 de junho de 2016;

• OBJETIVO: Imagine Cup Terra é um novo concurso para alunos com idades entre 6-18, em que 
você vai usar programação de computadores para criar um jogo, simulação, ou história inspirada 
pelos tipos de ciências da terra que a NASA e outros pesquisadores fazem todos os dias;

• PÚBLICO ALVO: para participar, é necessário ter entre 6 e 18 anos de idade;
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://tribunadoceara.uol.com.br/empregos/concursos/competicao-da-

microsoft-distribuira-36-mil-dolares-em-premios-para-estudantes/



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 
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EDITAL nº 62/2014
DIRETORIA DE PROGRAMAS E BOLSAS NO PAÍS

Coordenação-Geral de Programas Estratégicos - CGPE
Coordenação de Programas de Indução e Inovação - CII

• INSCRIÇÕES: até 05 de agosto de 2016;
• OBJETIVO: apoiar a formação de recursos humanos em pesquisa médica, com a finalidade de 

estimular a produção acadêmica e a formação de pesquisadores, em nível de doutorado, por meio 
de financiamento específico, consolidando e ampliando o pensamento crítico estratégico para o 
desenvolvimento científico do País;

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/pbe-dpm
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EDITAL DO PROGRAMA DE APOIO À TRADUÇÃO E
À PUBLICAÇÃO DE AUTORES BRASILEIROS NO EXTERIOR

INSCRIÇÕES: chamada 3ª – Até 04 de abril 2016; cham. 4ª Até 01 de setembro 2016; cham. 5ª Até 
02 Maio 2017; 
• OBJETIVO:  ampliar a divulgação da literatura e da produção intelectual brasileira, projetos de 

coletâneas de ensaios, contos e poemas poderão incluir textos inéditos no Brasil, mediante 
avaliação especial da Comissão Avaliadora do Programa;

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1269471/15.06.2015+-
+Edital+Programa+de+Apoio+%C3%A0%20Tradu%C3%A7%C3%A3o+FBN+2015-
2017.pdf/30bc79ef-2b40-4cf2-a181-e521c0d40713 
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PROGRAMA BOLSAS PARA PESQUISA CAPES/HUMBOLDT
EDITAL Nº. 57/2014

• INSCRIÇÕES: chamada 09 – Até 29 de julho de 2016; cham. 10 – Até 30 de dezembro de 2016; 
cham. 11 - Até 28 de julho de 2017;

• OBJETIVO: o Programa Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt é uma iniciativa da Capes em 
cooperação com a Fundação Alexander von Humboldt (AvH) da Alemanha com o objetivo de 
conceder bolsas para pesquisadores altamente qualificados, que possuam vínculo, empregatício 
ou não, em Instituições de Ensino ou Pesquisa do Brasil em todas as áreas do conhecimento. A 
parceria visa à internacionalização de forma mais consistente, o aprimoramento da produção e 
qualificação científicas e o desenvolvimento de métodos e teorias em conjunto com pesquisadores, 
de reconhecido mérito científico, alemães ou estrangeiros residentes na Alemanha;

• MODALIDADE BOLSA: Pós-doutorado: para pesquisador altamente qualificado e em início da 
carreira acadêmica, que tenha completado seu doutorado há menos de quatro anos;

• Pesquisador experiente: para acadêmico altamente qualificado com um perfil de pesquisa 
definido, que tenha completado seu doutorado há menos de doze anos;

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/humboldt
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Parceria do MCTI projeta indústria têxtil
mais competitiva e sustentável 

• INSCRIÇÕES: válido por dois anos – a partir de 2015;
• OBJETIVO: o acordo prevê a elaboração de termos aditivos, que devem definir as atividades da 

parceria e a formação de grupos de trabalho para realizar estudos de mercado e prospecção 
tecnológica na indústria têxtil, em busca de promover maior competitividade internacional. A 
articulação pode envolver outros órgãos e entidades, nacionais e estrangeiros;

• MAIORES INFORMAÇÕES:  
http://www.mcti.gov.br/noticia/-/asset_publisher/epbV0pr6eIS0/content/parceria-do-mcti-projeta-
industria-textil-mais-competitiva-e-sustentavel
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Instrução Normativa 06/2015 - Auxílio à
Realização de Eventos Científicos

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo – com antecedência de 90 dias da data do evento cientifíco;
• OBJETIVO: Apoiar a realização, no Estado do Ceará, de congressos, simpósios, seminários, ciclos 

de conferências e outros eventos similares, de curta duração, relacionados à ciência, tecnologia e 
inovação;

• PÚBLICO ALVO: I. Ter vínculo empregatício/funcional com Instituição de Ensino Pesquisa, pública 
ou privada, promotora do evento no Estado do Ceará. O vínculo formal deve estar claramente 
informado no Currículo Lattes do proponente; II. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, 
atualizado até a data limite para submissão da proposta; III. Ser o coordenador ou membro da 
comissão de coordenação do evento; IV. Ser brasileiro ou estar em situação regular no País;

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/downloads/category/18-
instrucoes-normativas 
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EDITAL Nº 001/2014 
Programa CETENE INOVA 

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo – com antecedência de 120 dias;
• OBJETIVO: selecionar Projetos Tecnológicos de interesse de empresas públicas e privadas, 

associações sem fins lucrativos, centros de pesquisa e demais instituições brasileiras congêneres, 
cujas linhas de pesquisa e desenvolvimento sejam em áreas de competência do CETENE;

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

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cetene.gov.br/noticia/?aviso-chamamento-pblico-edital-n-
0012014-1&nFlg=not#topo 
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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/apoio-a-eventos/paep
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE DOUTORADO 
SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE)

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

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

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

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

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/component/content/article?id=4561
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Fevereiro de 2016

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.cnpq.br/editais/ct/2009/003.htm
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Fevereiro de 2016

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
REGIONAL – DCR/CEARÁ

EDITAL Nº 10/2015 – DCR Funcap/CNPq
• INSCRIÇÕES: o candidato deverá encaminhar a proposta, em formulário próprio disponível na 
página http://www.funcap.ce.gov.br, para a sede da Funcap, impresso e em meio eletrônico, 
obedecendo ao cronograma prefixado e divulgado na página http://www.funcap.ce.gov.br”;
• 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/239.pdf /
• ADENDO 01:  http://www.cnpq.br/editais/ct/2009/003.htm
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Chamada Pública de Projetos para a Escola de Altos Estudos – Cooperação 
Acadêmica Internacional em nível de Pós-Graduação Stricto Sensu 

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

inclusive intensivos, a serem oferecidos por professores visitantes de elevado conceito 
internacional, para atuarem junto aos programas de pós-graduação stricto sensu brasileiros, de 
modo a fomentar o intercâmbio acadêmico internacional; 

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

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/cooperacao-
internacional/multinacional/escola-de-altos-estudos
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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/cooperacao-internacional/alemanha/missoes-de-

curta-duracao



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 
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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.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/missoes-de-
curta-duracao
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FUNDAÇÃO INTERAMERICANA (IAF)
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

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

para melhorar as condições de vida dos desfavorecidos e excluídos, melhorar sua capacidade 
decisória e de autogestão e desenvolver parcerias com o setor público, empresas e sociedade civil;

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

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

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



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Fevereiro de 2016

Auxílio Participação em Eventos Científicos - AVG 

• INSCRIÇÕES: 90 dias antes do início da atividade ou evento;
• OBJETIVO: apoiar a participação de pesquisador, com desempenho destacado em sua área de 

atuação, em eventos científicos no exterior, tais como:  congressos e similares;  intercâmbio 
científico ou tecnológico; ou  visitas de curta duração, para aquisição de conhecimentos 
específicos e necessários ao desenvolvimento da pesquisa científica ou tecnológica e/ou de 
inovação;

• PÚBLICO ALVO:  ter título de doutor ou de livre docência;  ter currículo cadastrado na Plataforma 
Lattes; ter domínio do idioma do evento, visita ou intercâmbio; apresentar, no momento do envio da 
proposta, carta convite ou de aceitação da organização do evento, para os casos de visitas, 
intercâmbios ou participação em congressos e similares na qualidade de palestrante, coordenador 
de sessão ou outras atividades afins; entres outros requisitos;

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

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/documents/10157/922d46e3-c4a6-43e4-9626-
5a04429bb2b3
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Auxílio Pesquisador Visitante – APV 

• INSCRIÇÕES: 90 dias antes do início da atividade ou evento;
• OBJETIVO: possibilitar a pesquisador brasileiro ou estrangeiro, de reconhecida competência, a 

colaboração com grupos de pesquisa nacionais para o desenvolvimento de projetos/planos de 
trabalho de natureza científica, tecnológica e/ou de inovação;

• PÚBLICO ALVO:  ser pesquisador de comprovada qualificação e experiência;  ter currículo 
cadastrado na Plataforma Lattes; ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto; 
possuir o título de doutor; entre outros requisitos;

• VALORES: passagens nacionais ou internacionais; diárias no País, conforme valor estabelecido na 
Tabela de Valores de Diárias para Auxílios Individuais e Bolsas de Curta Duração;

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/documents/10157/128ba920-77a7-4748-97f5-
6cab3a4c6d40
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Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração 

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo com 90 dias de antecedência da viagem;
• OBJETIVO: a) fomentar a pesquisa e estreitar vínculos entre cientistas brasileiros e alemães; b) 

facilitar o acesso a bibliotecas e laboratórios especializados; c) possibilitar a execução de 
pesquisas de campo; d) incentivar publicações conjuntas; e) preparar a cooperação entre grupos 
de pesquisa brasileiros e alemães. 

• PÚBLICO ALVO: a) ter diploma de doutorado há, pelo menos, 2 (dois) anos; b) possuir atuação 
acadêmica qualificada na área e reconhecida competência profissional com produção intelectual 
consistente; c) ser pesquisador ou docente vinculado a uma instituição de ensino superior e/ou de 
pesquisa, preferencialmente com atuação na pós-graduação; d) não participar, como coordenador, 
de projeto em andamento na Coordenação-Geral de Programas de Cooperação Internacional da 
Capes; e) obedecer ao interstício de 2 (dois) anos para financiamentos dessa natureza; f) ter 
nacionalidade brasileira ou visto de residência permanente no Brasil, no caso de estrangeiro 
(aplicável somente à candidatura de pesquisadores de instituições brasileiras com destino à 
Alemanha);

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/missoes-
de-curta-duracao
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Projeto Itaú Mulher Empreendedora
 

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo;
• OBJETIVO: promover o desenvolvimento do Brasil por meio do apoio às mulheres que 

transformam a sociedade. Com algumas soluções, vamos conectar mulheres engajadas na 
evolução de suas empresas, favorecer a troca de experiências, oferecer ferramentas funcionais, 
conteúdos teóricos e inspiracionais, e provocar discussões que auxiliem as empreendedoras na 
administração de seus negócios. 

• PÚBLICO ALVO: serão selecionadas empreendedoras que atendam aos seguintes critérios:
– dona de uma empresa formalizada (com CNPJ)
– Ser cliente do banco Itaú (Pessoa Física e/ou Jurídica)
• MAIORES INFORMAÇÕES:http://187.84.230.229/~redemulher/site-novo/oportunidades-para-

empreendedoras-2/

NOVO!
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Prêmio iniciativa da Cartier Mulher

 
INSCRIÇÕES: A partir de 27 de abril  
• OBJETIVO:  -Encontrar mulheres empresárias que tenham iniciativas com potencial para crescer 

significativamente nos próximos anos;
• -Identificar e apoiar as mulheres em fase inicial empresários através de financiamento 
• e coaching;
• -Fomentar o espírito de empresa, celebrando modelos em empreendedorismo;
• -Criar uma rede internacional de mulheres empresárias e incentivar 
• redes.

• PÚBLICO ALVO:  As mulheres empresárias nos estágios iniciais de desenvolvimento, em qualquer 
país, de qualquer nacionalidade e operar em qualquer indústria são convidados a apresentar a sua 
candidatura

• PRÊMIO: Com base na qualidade do plano e da capacidade de persuasão da apresentação verbal, 
um representante de cada uma das seis regiões é selecionada e recebe um pacote de suporte 
único e abrangente: US $ 20 000 de financiamento, de um ano de treinamento, oportunidades e 
meios de rede exposição.

MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cartierwomensinitiative.com/how-to-apply

NOVO!


