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2a edição do Desafio do Impacto Social do Google

•INSCRIÇÕES: até 21 março de 2016;
OBJETIVO:  fomentar o uso criativo de tecnologias que gerem avanços sociais e impactem o 
cotidiano dos brasileiros. No total, serão distribuídos R$ 10 milhões em prêmios para as organizações 
sociais finalistas.
MAIORES INFORMAÇÕES: https://desafiosocial.withgoogle.com/brazil2016



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Março de 2016

 8ª edição do Edital para Seleção de Projetos de Responsabilidade Socioambiental 
da Brookfield Energia Renovável

•INSCRIÇÕES: até 21 março de 2016;
OBJETIVO:  selecionar projetos que contribuam para o desenvolvimento sustentável das 
comunidades, ou grupos sociais, inseridos nas regiões onde a empresa possui empreendimentos.
TEMAS: área de “Educação e desenvolvimento social” receberá projetos de formação profissional, 
com o objetivo de ampliar e aprimorar os conhecimentos e competências técnicas dos participantes, 
além de fornecer alternativas de renda. Já a área de “Meio Ambiente e sustentabilidade” irá apoiar 
iniciativas que visem contribuir para questões relacionadas ao meio ambiente (uso consciente da água 
e educação ambiental, por exemplo).
MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.brookfieldrenewable.com/_Global/44/img/content/8o%
20Edital%20Socioambiental.pdf
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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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Programa de Patrocínios Banco do Nordeste – 2016/2017
SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS PARA PATROCÍNIO INSTITUCIONAL / MERCADOLÓGICO  

•INSCRIÇÕES: até 24 março de 2016;
•OBJETIVO: selecionar projetos de cunho institucional ou mercadológico para os quais o Banco do 
Nordeste tem interesse em associar sua marca no intuito de:
• Gerar identificação e reconhecimento por meio da iniciativa patrocinada.
• Ampliar relacionamento com públicos de interesse.
• Divulgar marcas, produtos, serviços, posicionamentos, programas e políticas de
atuação.
• Ampliar vendas e agregar valor à sua marca. 
•MAIORES INFORMAÇÕES:  http://www.bnb.gov.br/o_banco/politica_de_patrocionio/patrocinios-
2016

NOVO!
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Março de 2016

Prêmio Vale Capes de Ciência e Sustentabilidade

•INSCRIÇÕES: até 31 março de 2016;
•OBJETIVO: identificar, divulgar e premiar trabalhos que apresentem ideias inovadoras com potencial 
para transformação em produto ou processo e também promover o reconhecimento da atividade 
científica e tecnológica em áreas temáticas que versem sobre o desenvolvimento sustentável e, em 
especial sobre tecnologia socioambiental tais como:
1- Processos eficientes para redução do consumo de água e de energia;
2- Aproveitamento, reaproveitamento e reciclagem de resíduos e/ou rejeitos;
3-   Redução de Gases do efeito estufa (GEE); e
4- Tecnologias socioambientais, com ênfase no combate a pobreza;
•MAIORES INFORMAÇÕES:  http://www.capes.gov.br/bolsas/premios/premio-vale-capes-de-ciencia-
e-sustentabilidade

NOVO!
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“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/



Núcleo de Inovação Tecnológica
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ETENE/FUNDECI 02/2015 – PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE
 Inovações Tecnológicas e Organizacionais para Incremento da Produtividade e 

Competitividade nos Setores Produtivos 

•INSCRIÇÕES: solicitação de senhas até 08 de abril de 2016 e recebimento de propostas até 13 de 
maio de 2016;
•OBJETIVO: Desenvolvimento tecnológico, a validação e a difusão de tecnologias compatíveis com 
as peculiaridades regionais, considerando-se os aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais 
do setor produtivo. Contempla os seguintes segmentos: a) Desenvolvimento de máquinas e 
equipamentos que incrementam a produtividade, reduzindo perdas; b) Apoio às incubadoras de 
empresas de base tecnológica desenvolvedoras de inovações passiveis de patenteamento; c) Apoio a 
projetos de aceleradoras e/ou startups, com destaque para as TICs (Tecnologias da Informação e 
Comunicação) que proponham soluções para os diversos setores produtivos; d) Apoio ao 
desenvolvimento de novas técnicas de gestão para melhorar rotinas e práticas de trabalho, uso e troca 
de informações, de conhecimento e habilidades dentro das empresas; e) Redes e sistemas 
informatizados de monitoramento, gestão, controle e avaliação de processos (indústria, comércio, 
serviços, agropecuária etc.); f) Nanotecnologia aplicada (revestimentos, condutores, cosméticos, 
polímeros, agropecuária etc.); g) Cadeias de Suprimento Sustentáveis/Economia Circular/Ecologia 
Industrial; h) Aplicação da abordagem Lean Production (produção enxuta) a setores industriais 
tradicionais; i) Desenvolvimento e difusão de dispositivos de robótica / inteligência artificial.
•MAIORES INFORMAÇÕES: http://http://www.bnb.gov.
br/documents/80786/206884/Aviso_2_2015_PRODUTIVIDADE_COMPETITIVIDADE.pdf/256cd94c-
a82d-4b4f-87bc-fd2f70ce36ab

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
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PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM PROJETOS AMBIENTAIS – FUNDOS ITAÚ
ECOMUDANÇA

•INSCRIÇÕES: até 15 de abril de 2016;
OBJETIVO: O objetivo é estimular e fomentar projetos de redução de emissão de gases de efeito 
estufa e projetos de redução de pegada hídrica e produção de água, promovidos por pessoas jurídicas 
de direito privado sem fins lucrativos, mediante investimento financeiro para desenvolvimento
de tais projetos
•TEMA: - Projetos nas seguintes modalidades: a) Redução da Pegada Hídrica e Produção de água e 
b) Projetos de redução de gases efeito estufa (atuando em eficiência energética, energia renovável, 
manejo de resíduos, florestas, agricultura sustentável e mobilidade).
- Projetos que ampliem os impactos ambientais positivos, incluindo outros benefícios socioambientais.
- Projetos com potencial de gerar renda para se manterem financeiramente a longo prazo.
- Projetos com alto potencial de replicabilidade
MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.itau.com.
br/_arquivosestaticos/Itau/PDF/Sustentabilidade/Edital_Ecomudanca_2016.pdf
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Fundo Tecnológico do BNDES

•INSCRIÇÕES: 1ª reunião 29 de abril de 2016; 2ª reunião 29 de julho de 2016 e 3ª reunião 28 de 
novembro de 2016
•OBJETIVO:  levar o conhecimento gerado na academia ao setor produtivo e, consequentemente, ao 
mercado;
•TEMÁTICAS:Energia fotovoltaica;  Veículos automotores de baixo impacto ambiental;  Pré-
tratamento de biomassa para etanol 2G; Tecnologias para setor de petróleo e gás; Semicondutores; 
Minerais estratégicos;  Medicamentos com novos princípios ativos para doenças crônicas; Manufatura 
avançada e sistemas inteligentes;   
•MAIORES INFORMAÇÕES: hthttp://www.bndes.gov.
br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Inovacao/Funtec/index.html

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 



Núcleo de Inovação Tecnológica
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Março de 2016

  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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ETENE/FUNDECI 03/2015 – INOVAÇÃO BANCÁRIA 
Inovações Metodológicas, de Gestão e Avaliação aplicadas ao Setor Bancário e 

Produtos Inovadores para Instituições Financeiras 

•INSCRIÇÕES: solicitação de senhas até 13 de maio de 2016 e recebimento de propostas até 10 de 
junho de 2016;
•OBJETIVO: Desenvolvimento tecnológico, a validação e a difusão de tecnologias compatíveis com 
as peculiaridades regionais, considerando-se os aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais 
do setor produtivo. Contempla os seguintes segmentos: a) Metodologias e sistemas de 
acompanhamento, monitoração e avaliação de programas de crédito; b) Avaliação de impactos de 
programas de crédito do Banco do Nordeste e de outros bancos de desenvolvimento; c) Modelos de 
financiamento em rede a arranjos produtivos locais (APLs) e cadeias produtivas dos setores 
produtivos (indústria, comércio, serviços, agropecuária etc.); d) Desenvolvimento de estudos e 
produtos inovadores relativos a: captação de recursos (investimento e capital de giro), Project 
Finance, Parcerias Público-Privadas (PPPs), Operações Urbanas Consorciadas (OUCs), Fundos de 
Investimento em Participações, Fundos Garantidores, etc. ; e) Modelos de baixo custo e 
desenvolvimento de novos produtos/linhas de crédito reembolsáveis para inclusão social financeira; f) 
Avaliação e mitigação de riscos (de crédito, de mercado, operacionais, político, de reputação etc.); g) 
Modelos de diagnóstico de capacidade de endividamento e pagamento para microempreendedores 
(urbanos e rurais). 
•MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.bnb.gov.br/documents/80786/206884/Aviso_3_2015_INOVACAO_BANCARIA.
pdf/34030bf6-7ec3-40fc-b0aa-214ee34c8a8f

NOVO!
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ETENE/FUNDECI 04/2015 – HABITAÇÃO INCLUSIVA
Pesquisa e Difusão de Tecnologias e Produtos Inovadores e de Baixo Custo para 

Construção e Manutenção de Habitações Sociais 
•INSCRIÇÕES: solicitação de senhas até 10 de junho de 2016 e recebimento de propostas até 15 de 
julho de 2016;
•OBJETIVO: Desenvolvimento tecnológico, a validação e a difusão de tecnologias compatíveis com 
as peculiaridades regionais, considerando-se os aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais 
do setor produtivo. Contempla quatro segmentos: a) Desenvolvimento e difusão de modelos 
arquitetônicos de habitação humana integrada com sistemas naturais (iluminação, ventilação, 
captação e reúso da água, vedação de insetos transmissores e vetores de infecções e doenças etc.); 
b) Pesquisa, desenvolvimento e difusão de materiais inovadores para a construção civil, em especial 
para residências populares; c) Instrumentos e equipamentos para acessibilidade e locomoção de 
pessoas com deficiência; d) Desenvolvimento e difusão de tecnologias construtivas baseadas em 
materiais naturais (adobe; hiperadobe; cob; taipa de pilão; rebocos naturais; tintas naturais, tetos 
verdes etc.). 
•MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.bnb.gov.br/documents/80786/206884/Aviso_4_2015_HABITACAO_INCLUSIVA.
pdf/11e68227-ba78-4e5f-89b9-2fa7c88ca603

NOVO!
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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



Núcleo de Inovação Tecnológica
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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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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



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Março de 2016

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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Acordo MCTI, Abit e Sinditêxtil-SP

•INSCRIÇÕES: até setembro de 2017;
•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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H2020 SME Innovation Associate

•INSCRIÇÕES: até setembro de 2017;
OBJETIVO: apoiar PMEs europeias a recrutar pesquisadores de pós doutoramento de outros países 
tendop em vista a criação de sinergias para a exportação de ideias de negócios inovadores, 
possibilitando o crescimento significativo das empresas
MAIORES INFORMAÇÕES:  https://ec.europa.eu/easme/en/news/horizon-2020-sme-innovation-
associate-funding-phd-recruitment-smes
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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 



Núcleo de Inovação Tecnológica
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Março de 2016

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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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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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
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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
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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/



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Março de 2016

Programa Latino-americano da Open Society Foundations 
 

•INSCRIÇÕES: fluxo contínuo;
OBJETIVO: apoiar o trabalho das organizações da sociedade civil e sua participação construtiva no 
desenvolvimento, implementação e fiscalização das políticas públicas locais e regionais.
•TEMA: Responsabilidade e Transparência; Debate Político e Diálogo; Direito Humanos; Segurança 
de Cidadãos.
PÚBLICO ALVO: organizações da sociedade civil
MAIORES INFORMAÇÕES:http://gife.org.br/2016/02/01/programa-latino-americano-da-open-society-
foundations-recebe-propostas-para-apoio-ao-longo-do-ano/
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Prêmio iniciativa da Cartier Mulher

 
lINSCRIÇÕES: A partir de 27 de abril  
lOBJETIVO:  -Encontrar mulheres empresárias que tenham iniciativas com potencial para crescer 

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

lPÚBLICO 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
lPRÊMIO: 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.
lMAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cartierwomensinitiative.com/how-to-apply
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Edital da chamada pública da seleção do gestor do Criatec III

 
lINSCRIÇÕES: Até 2020  
OBJETIVO: Fundo de Investimento com a finalidade de capitalizar as micro e pequenas empresas 
inovadoras. O Fundo terá como base normativa a Instrução CVM nº 391.
PÚBLICO ALVO: Poderão ser apoiadas empresas com receita operacional líquida anual de, no 
máximo, R$ 12 milhões, no ano imediatamente anterior à aprovação do investimento pelo Fundo, 
sendo que:
O Fundo é voltado para realizar investimentos em empresas inovadoras que atuem prioritariamente 
nos setores de TIC, Biotecnologia, Novos Materiais, Nanotecnologia, Agronegócios;
No mínimo 25% do portfólio do Fundo deverá ser investido em empresas com receita operacional 
líquida anual inferior a R$ 3 milhões, no ano imediatamente anterior à aprovação do investimento pelo 
Fundo;
O valor máximo de investimento por empresa, em uma primeira capitalização, será de R$ 3 milhões. 
Poderão ocorrer outras capitalizações pelo Fundo em algumas das empresas investidas, podendo o(s) 
investimento(s) adicional(is), por empresa, atingir até mais R$ 4 milhões, limitados a um total de R$ 7 
milhões.
MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.bndes.gov.
br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/Criatec/edital_cri
atecIII.html


