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Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

CHAMADA MCTIC/CNPq Nº 05/2017 DO PROGRAMA ACADEMIA 
INDUSTRY TRAINING - AIT SUÍÇA

• INSCRIÇÕES: até 11 agosto de 2017;

• OBJETIVO: Expor pesquisadores detentores de idéias ou planos de negócio (sumário executivo) 
voltados à introdução, ou melhoria, de produtos, processos ou serviços no mercado, aliando 
pesquisa e desenvolvimento ao empreendedorismo, agregando também competências relevantes, 
para que estes possam levar os resultados de suas pesquisas tecnológicas ao mercado, inclusive 
com colaborações internacionais, e consequente benefício da sociedade

•  PÚBLICO-ALVO: Ser cidadão brasileiro nato, naturalizado, ou estrangeiro com visto permanente; 
3.2.1.2 – Ter titulação em nível de mestrado em qualquer área do conhecimento científico 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://cnpq.br/chamadas-publicas?
p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&id=536-2-
4745&detalha=chamadaDetalhada&filtro=abertas

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional

• INSCRIÇÕES: até 14 agosto de 2017;

• OBJETIVO: dar publicidade a novos projetos e boas práticas que envolvam o progresso no país 
com a finalidade de multiplicá-los.  Além disso, toda edição conta com um homenageado que tenha 
sido, de certa forma, importante para o avanço da questão regional brasileira. 

•  PÚBLICO-ALVO:  pessoas que possuem ou já tenha possuído vinculo com instituição de ensino 
superior sediada no país ou no exterior, desde que o trabalho seja brasileiro. O prêmio é 
direcionado também para pessoas vinculadas às instituições públicas, privadas, paraestatais, 
entidades de classe, agências e companhias que promovam o desenvolvimento regional; e 
pessoas vinculadas às instituições da sociedade civil vocacionadas ao desenvolvimento regional, 
como Organizações Não Governamentais (ONGs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIPs), Organizações Sociais (OS), cooperativas, associações, fóruns, consórcios e 
conselhos.

• MAIORES INFORMAÇÕES:  http://mi.gov.br/premio

NOVO!

http://mi.gov.br/premio


Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

Chamada nº 06/2017 - PEC/PG - Bolsa de Pós- graduação - Mestrado (GM)

• INSCRIÇÕES: até 18 agosto de 2017;

• OBJETIVO: constituir atividade de cooperação educacional com países em desenvolvimento com 
os quais o Brasil mantém acordo de Cooperação Educacional, Cultural ou de Ciência e Tecnologia;

•  PÚBLICO-ALVO: selecionar estudantes provenientes de países em desenvolvimento

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://cnpq.br/chamadas-publicas?
p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&id=536-2-
4745&detalha=chamadaDetalhada&filtro=abertas

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

Chamada nº 06/2017 - PEC/PG - Bolsa de Pós- graduação - Doutorado 
(GD)

• INSCRIÇÕES: até 18 agosto de 2017;

• OBJETIVO: constituir atividade de cooperação educacional com países em desenvolvimento com 
os quais o Brasil mantém acordo de Cooperação Educacional, Cultural ou de Ciência e Tecnologia; 
Contribuir para a formação de recursos humanos, por meio da concessão de bolsas de Mestrado 
Acadêmico e Doutorado; 

•  PÚBLICO-ALVO: Selecionar estudantes provenientes de países em desenvolvimento

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://cnpq.br/chamadas-publicas?
p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&id=536-2-
4745&detalha=chamadaDetalhada&filtro=abertas

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

Edital de Inovação da Indústria (Senai/Sesi/Sebrae)

• INSCRIÇÕES: 1ª chamada até  23 de agosto; 2ª chamada até 06 novembro de 2017.

• OBJETIVO: financiar o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços inovadores. 

•  PÚBLICO-ALVO: empresas de qualquer porte podem inscrever nas seis categorias do Edital.

• MAIORES  INFORMAÇÕES: http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/edital-de-inovacao-
para-industria/conheca-o-edital-de-inovacao/



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

Chamada FINEP/CDTI- COOPERAÇÃO ICT- EMPRESA- 01/2017

• INSCRIÇÕES: até 24 de agosto de 2017.

• OBJETIVO: apoiar, por meio de financiamento não reembolsável às ICTs brasileiras pela FINEP e 
financiamento a empresas espanholas pelo CDTI, projetos elaborados em cooperação entre ICTs, 
empresas brasileiras e empresas espanholas.

•  PÚBLICO-ALVO: ICTs brasileiras e o CDTI financiará as empresas e eventuais ICTs espanholas.

•  MAIORES  INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/602

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

Programa CAPES/IIASA de Pós-Doutorado

• INSCRIÇÕES: até 24 de agosto de 2017.

• OBJETIVO: selecionar candidatos de pós-doutorado para realização de pesquisa pós-doutoral no 
IIASA, em suas áreas de atuação, tais quais: ciência e tecnologia, agricultura, meio-ambiente, 
energia, recursos naturais e análise de sistemas, não estando restrito a essas.

•  PÚBLICO-ALVO: visa a seleção de pesquisadores brasileiros ou estrangeiros que possuam visto 
permanente no Brasil, que tenham obtido o título de doutor há menos de 8 anos, para realização 
de estágio em pesquisa em sob a supervisão dos experientes pesquisadores do Instituto 
Internacional para Análise de Sistemas Aplicados (IIASA).

• MAIORES  INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/austria/programa-
capes-iiasa-pd

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

Programa de Qualificação Internacional (PQI) em Turismo e Hospitalidade 
– Reino Unido

• INSCRIÇÕES: até 25 de agosto de 2017.

• OBJETIVO: selecionar até 120 (cento e vinte) estudantes brasileiros dos cursos de 
Bacharelado/Licenciatura/Tecnólogo em Turismo e/ou Hospitalidade interessados em realizar, com 
bolsas de estudo concedidas pelo Ministério do Turismo, com apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), curso de capacitação em técnicas 
avançadas de gestão do turismo e hospitalidade em escolas de excelência no Reino Unido.

•  PÚBLICO-ALVO: estudantes brasileiros dos cursos de Bacharelado/Licenciatura/Tecnólogo em 
Turismo e/ou Hospitalidade interessados em realizar, com bolsas de estudo concedidas pelo 
Ministério do Turismo.

• MAIORES  INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/reino-unido/mtur-
capes

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

Chamada CNPq/MCTIC/CBAB Nº 07/2017 Centro Brasileiro-Argentino de 
Biotecnologia Cursos de Cooperação Internacional em Biotecnologia

• INSCRIÇÕES: até 31 de agosto de 2017.

• OBJETIVO: apoiar projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação do País, na área de Biotecnologia, através da seleção de 
cursos em três modalidades: (a) presencial de curta duração; (b) presencial no modelo de Escola 
de Inverno e (c) à distância. 

•  PÚBLICO-ALVO: Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT). 

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

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

Chamada CNPq N º 12/2017 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa - PQ

• INSCRIÇÕES: até 31 de agosto de 2017.

• OBJETIVO: valorizar pesquisadores que possuam produção científica, tecnológica e de inovação 
de destaque em suas respectivas áreas do conhecimento e incentivar o aumento da produção 
científica, tecnológica e de inovação de qualidade. 

•  PÚBLICO-ALVO: proponente responsável deve possuir o título de doutor ou livre docente; 

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

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

 XVI Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o 
Sistema Único de Saúde SUS – 2017.

• INSCRIÇÕES: até 31 de agosto de 2017.

• OBJETIVO: valorizar os pesquisadores e suas pesquisas, indispensáveis para o desenvolvimento 
das políticas públicas de saúde no país.

•  PÚBLICO-ALVO: pesquisadores e profissionais de saúde ou de qualquer área do conhecimento 
em nível de pós-graduação concluída, com temática na área de Ciência, Tecnologia e Inovação em 
Saúde e que atendam às necessidades do SUS; pesquisas no âmbito do Programa Pesquisa para 
o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS); e projetos apoiados pelo Departamento do 
Complexo Industrial e Inovação em Saúde (Deciis/SCTIE/MS) em Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D) com aplicação industrial e impacto social e tecnológico.

• MAIORES  INFORMAÇÕES: http://portal2.saude.gov.br/sisct/

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017
Edital Fundo BIS 

• INSCRIÇÕES: até 01 de setembro de 2017.

• OBJETIVO:  financiar exclusivamente iniciativas cujo objetivo principal seja fomentar a cultura e a 
prática da doação, incentivando mais pessoas e empresas a doar no Brasil. 

•  PÚBLICO-ALVO: aberta a proponentes pessoas jurídicas ou físicas, incluindo também coletivos, 
movimentos ou indivíduos.

• MAIORES  INFORMAÇÕES: http://www.fundobis.org.br/

NOVO!



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

Bolsa CNPq - Doutorado Pleno no Exterior (GDE)

 INSCRIÇÕES: cronograma 3 até 1° de setembro de 2017

• OBJETIVO: formar doutores no exterior em instituições de reconhecido nível de excelência, em 
áreas do conhecimento consideradas de vanguarda científico- tecnológica e naquelas estratégicas 
definidas pelo Conselho Deliberativo do CNPq

• PÚBLICO-ALVO: a) ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; b)  ter 
proficiência em idioma requerido para o curso; c)  não ser aposentado; e c)  revogado;[3] e d)  não 
acumular a presente bolsa com outras bolsas concedidas com recursos do Tesouro Nacional. 
NOTA :É vedada a concessão de bolsa de doutorado a candidato que esteja matriculado em curso 
de doutorado no País ou que já possua o título de doutor.[3]

• MAIORES INFORMAÇÕES:
 http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690#2



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

Bolsa CNPq - Pós-Doutorado (PDE)

 INSCRIÇÕES: cronograma 3 até 1° de setembro de 2017

• 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 e 
de vanguarda, em um centro de excelência no exterior.

• PÚBLICO-ALVO: a) possuir o título de doutor quando da implementação da bolsa; b) dedicar-se 
integralmente às atividades programadas na instituição de destino; c) não ser aposentado c) 
revogado;[3]; d) não acumular a presente bolsa com outras bolsas concedidas com recursos do 
Tesouro Nacional; e) para ex-bolsista de doutorado no exterior de agência nacional, observar o 
tempo mínimo de permanência no Brasil exigido pela agência. Se Servidor Público Federal deverá 
ser observado o disposto na Lei nº 8.112/90; f) cumprir interstício mínimo de 3 (três) anos entre 
dois Pós-Doutorados no Exterior com bolsa do CNPq; e g) ser brasileiro ou estrangeiro com visto 
permanente no Brasil.

• MAIORES INFORMAÇÕES:
 http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690#2



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

Bolsa CNPq – Pesquisador Visitante (PV)

 INSCRIÇÕES: cronograma 3 até 1° de setembro de 2017

• 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.

• PÚBLICO-ALVO: a) ter perfil equivalente a bolsista de Produtividade em Pesquisa 
categoria 1 nível A ou B do CNPq; b) ter perfil científico/tecnológico adequado para a finalidade da 
bolsa; c) dedicar-se integralmente às atividades programadas na instituição de execução; e d) não 
acumular a presente bolsa com bolsas concedidas por qualquer agência de fomento nacional. Se 
brasileiro: a) ter vínculo empregatício ou funcional com instituição de pesquisa e/ou ensino 
nacional; e b) se aposentado, selecionar instituição localizada em região geográfica distinta da de 
vínculo. Se estrangeiro: a) estar em situação regular no País e aqui permanecer durante a 
vigência da bolsa.

• MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2958271#PV



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017
Bolsa CNPq - Pós-Doutorado Júnior (PDJ)

 INSCRIÇÕES: cronograma 3 até 1° de setembro de 2017

• 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.

• PÚBLICO-ALVO: possuir título de doutor há menos de 7 anos, quando da implementação da 
bolsa, no caso de proposta aprovada; b) dedicar-se às atividades programadas; c)obter, nos 
casos de vínculo empregatício ou funcional, anuência por escrito do supervisor: 1. não receber 
remuneração proveniente de vínculo empregatício ou funcional na mesma instituição do curso de 
pós-graduação, exceto quando se tratar de atividade docente de caráter temporário; 2. a 
concessão de bolsa a candidato que possua vínculo empregatício ou funcional não o exime de 
cumprir com suas obrigações junto ao CNPq, inclusive quanto ao prazo de vigência da bolsa. d) 
não acumular a presente bolsa com bolsas concedidas por qualquer agência de fomento nacional; 
e) o candidato poderá permanecer na mesma Unidade/Departamento onde completou o 
doutorado, se o mesmo foi desenvolvido em programa de pós-graduação com conceito 5, 6 ou 7 
da CAPES. Caso contrário, deverá selecionar Unidade/Departamento distintos daqueles onde 
obteve o título de doutor. f) se o candidato for estrangeiro, deverá requerer o Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) junto aos órgãos competentes, no prazo de até 30 (trinta) dias após aprovação da 
concessão, sob risco de não ter os pagamentos concedidos.

• MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2958271#PDJ



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017
Bolsa CNPq - Pós-Doutorado Sênior (PDS)

 INSCRIÇÕES: cronograma 3 até 1° de setembro de 2017

• 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.

• PÚBLICO-ALVO: a) ser  proponente e responsável pelo encaminhamento da proposta; b) possuir 
título de doutor há mais de 7 anos, quando da implementação da bolsa, no caso de proposta 
aprovada; c)   dedicar-se às atividades programadas na instituição de destino; d) obter, nos casos 
de vínculo empregatício ou funcional, anuência por escrito do supervisor: 1. não receber 
remuneração proveniente de vínculo empregatício ou funcional na mesma instituição do curso de 
pós-graduação, exceto quando se tratar de atividade docente de caráter temporário; 2. a 
concessão de bolsa a candidato que possua vínculo empregatício ou funcional não o exime de 
cumprir com suas obrigações junto ao CNPq, inclusive quanto ao prazo de vigência da bolsa; 
e) não acumular a presente bolsa com bolsas concedidas por qualquer agência de fomento 
nacional. f) se o candidato estrangeiro, requerer o Cadastro de Pessoa Física CPF junto aos 
órgãos competentes, no prazo de até 30 dias após aprovação da concessão, sob risco de não ter 
os pagamentos concedidos.

• MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2958271#PDS



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017
Bolsa CNPq - Pós-Doutorado Empresarial (PDI)

 INSCRIÇÕES: cronograma 3 até 1° de setembro de 2017

• 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.

• PÚBLICO-ALVO: a) possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa, no caso de 
proposta aprovada; b) ter qualificação compatível com os setores de atuação da empresa; c) 
dedicar-se às atividades programadas na empresa de destino; d) selecionar empresa cadastrada 
no sistema CNPq; e) obter, nos casos de vínculo empregatício ou funcional, anuência por escrito 
do supervisor: 1. não receber remuneração proveniente de vínculo empregatício ou funcional na 
mesma instituição de execução do projeto de pós-doutorado, exceto quando se tratar de atividade 
docente de caráter temporário; 2. a concessão de bolsa a candidato que possua vínculo 
empregatício ou funcional não o exime de cumprir com suas obrigações junto ao CNPq, inclusive 
quanto ao prazo de vigência da bolsa. f) não acumular a presente bolsa com outras bolsas 
concedidas por qualquer agência de fomento nacional, embora possa receber suplementação da 
empresa.

• MAIORES INFORMAÇÕES:
http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2958271#PDI



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

Bolsa CNPq - Doutorado-Sanduíche no País (SWP)

 INSCRIÇÕES: cronograma 3 até 1° de setembro de 2017

• OBJETIVO: apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil para 
desenvolvimento parcial de sua tese junto a outro grupo de pesquisa nacional.

• PÚBLICO-ALVO: a) estar formalmente matriculado há pelo menos 12 (doze) meses,  em curso de 
doutorado no Brasil, reconhecido pela CAPES; e b) não acumular a presente bolsa com quaisquer 
outras bolsas concedidas por agência de fomento nacional.

• MAIORES INFORMAÇÕES:
 http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2958271#SWP



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

Bolsa CNPq - Doutorado-Sanduíche Empresarial (SWI)

 INSCRIÇÕES: cronograma 3 até 1° de setembro de 2017

• 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.

• PÚBLICO-ALVO: a) estar formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil, 
recomendado pela CAPES; b) não ser aposentado; e c) não acumular a presente bolsa com bolsas 
concedidas por qualquer agência de fomento nacional.

• MAIORES INFORMAÇÕES:
 http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2958271#SWI



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

Bolsa CNPq - Doutorado Sanduíche no Exterior (SWE) 

 INSCRIÇÕES: cronograma 3 até 1° de setembro de 2017

• OBJETIVO: apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil que comprove 
qualificação inequívoca 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. 

• PÚBLICO-ALVO: a) estar formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil com conceito 
6 ou 7 da Capes; ou matriculado em curso 5 se não houver curso com conceito superior; ou 
matriculado em cursos com conceito 4 ou 5 desde que o orientador seja bolsista de produtividade 
em pesquisa do CNPq; b) estar matriculado há mais de um ano no curso de doutorado; c) não ser 
aposentado; d) Alínea revogada; [4] e) ter conhecimento do idioma utilizado na instituição de 
destino; f) ter anuência do coordenador do curso e dos orientadores no País e no exterior. g) ser 
brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil.

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/documents/10157/0a993378-60a8-4472-bd5b-
becb4b9be8fb



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

Bolsa CNPq - Estágio Sênior (ESN)

 INSCRIÇÕES: cronograma 3 até 1° de setembro de 2017

• OBJETIVO:  propiciar ao pesquisador o desenvolvimento de projeto de pesquisa ou parte dele em 
instituição estrangeira de competência internacionalmente reconhecida. 

• PÚBLICO-ALVO: a) ser pesquisador nível 1 do CNPq ou equivalente; b) ter vínculo funcional/ 
empregatício com instituição de pesquisa ou pesquisa/ensino no Brasil; c) cumprir interstício 
mínimo de 3 (três) anos entre um estágio e o subsequente. A soma dos estágios não pode 
ultrapassar um total de 18 meses; e d) não acumular a presente bolsa com outras bolsas 
concedidas por qualquer agência de fomento nacional. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/documents/10157/0a993378-60a8-4472-bd5b-
becb4b9be8fb
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Programa de Financiamento de Pesquisas – 2017 (TOYOTA)

• INSCRIÇÕES: até 07 setembro de 2017;

• OBJETIVO: apoiar projetos ambiciosos que adotam uma visão panorâmica do mundo e olhar 
gerações para o futuro para buscar novos valores para a sociedade, explorando fundamentalmente 
novas filosofias e artes para tratar de questões difíceis de ser enfrentado pela sociedade 
futura; questões que estão em uma escala global; questões que transcendem gerações; e 
problemas nascentes que se manifestarão único totalmente no futuro.

•  PÚBLICO-ALVO: não existem restrições sobre as propostas em relação às áreas de pesquisa ou 
os métodos empregados; nem há qualquer limitação no que respeita à nacionalidade ou local de 
residência do representante projeto ou participantes, ou sua afiliação (ou falta dela) com uma 
universidade, instituto de pesquisa, NPO / ONG ou outra organização.

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.toyotafound.or.jp/english/research/2017/

NOVO!
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Chamada Serrapilheira Nº 1 (2017)

• INSCRIÇÕES: até 15 setembro de 2017;

• OBJETIVO: financiar projetos de jovens pesquisadores (que tenham concluído o doutorado depois 
de 1o de janeiro de 2007; detalhes abaixo), que estejam buscando estabelecer ou consolidar suas 
próprias agendas de investigação. Pesquisas ambiciosas e com visão de longo prazo serão bem 
acolhidas, ainda que envolvam estratégias de risco.

•  PÚBLICO-ALVO: jovens pesquisadores e pesquisadoras (definição serrapilheira CHAMADA PARA 
SUBMISSÃO DE PROPOSTAS Nº1 (2017) | page 5/17

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://serrapilheira.org/

NOVO!
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Programa Schwarzman Scholars: Bolsa para mestrado na China

• INSCRIÇÕES: até 28 setembro de 2017;

• OBJETIVO: formar líderes “para o sucesso em um mundo onde a China desempenha um 
importante papel global”

•  PÚBLICO-ALVO: é necessário ter entre 18 e 29 anos (até 1º de agosto de 2018), ter graduação 
completa (até 1º de agosto de 2018) e possuir proficiência em inglês comprovada por Toefl, Ielts ou 
PET

• MAIORES INFORMAÇÕES:  http://partiuintercambio.org/bolsas-de-estudo/programa-schwarzman-
scholars-bolsa-para-mestrado-na-china/
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CHAMADA PÚBLICA CONJUNTA ENTRE A FINANCIADORA DE ESTUDOS 
E PROJETOS (FINEP) E O CENTRO PARA EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) COOPERAÇÃO ICT-EMPRESA – 
01/2017 

• INSCRIÇÕES: até 29 setembro de 2017;

• OBJETIVO: apoiar por meio de financiamento não reembolsável às ICTs brasileiras pela FINEP e 
financiamento a empresas espanholas pelo CDTI, projetos elaborados em cooperação entre ICTs, 
empresas brasileiras e empresas espanholas, cujos objetivos estejam em consonância com as 
linhas temáticas apresentadas no item 3 desta Chamada Pública Conjunta.

•  PÚBLICO-ALVO empresas de base tecnológica nesse estágio possuem grande dificuldade para 
financiar seu desenvolvimento

• MAIORES INFORMAÇÕES:  http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/608

NOVO!
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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;

•  PÚBLICO-ALVO: indústria têxtil brasileira 

• 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 tendo em vista a criação de sinergias para a exportação de ideias de negócios inovadores, 
possibilitando o crescimento significativo das empresas.

•  PÚBLICO-ALVO: O PME Associado é acessível a todas as PME e empresas em fase de arranque 
estabelecidas nos Estados-Membros da UE e nos países associados ao Horizonte 2020 . Os 
investigadores devem, pelo menos, possuir um doutoramento (ou equivalente), ter demonstrado 
experiência em linha com o anúncio de emprego e cumprir os critérios de mobilidade transnacional.

• MAIORES INFORMAÇÕES:  https://ec.europa.eu/easme/en/news/horizon-2020-sme-innovation-
associate-funding-phd-recruitment-smes
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 CHAMADA - PCST2018

• INSCRIÇÕES: até 01 outubro de 2017;

• OBJETIVO: apoiar práticas e políticas da comunicação científica, ou pesquisa, educação e 
treinamento.

•  PÚBLICO-ALVO:   todos os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia que já 
desenvolvam parcerias com empresas, na área de competência proposta e se enquadrem nas 
normas e nos critérios definidos pelo Manual de Operação dos Polos EMBRAPII IF.

• MAIORES INFORMAÇÕES:  http://embrapii.org.br/chamada-publica-01-2017/
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Edital: Fundo para a conservação de espécies de Mohamed bin Zayed 

• INSCRIÇÕES: até  31 de outubro de 2017

• OBJETIVO: apoiar projetos que trabalhem com conservação de espécies ameaçadas (animais, 
vegetais ou fungos).

•  PÚBLICO-ALVO: qualquer pessoa directamente envolvida na conservação de espécies pode 
solicitar ao Fundo uma subvenção.

• MAIORES  INFORMAÇÕES: http://www.speciesconservation.org/grants/
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 BOLSA MESTRADO EMPREENDEDORISMO- University of Southern 
Calirfornia  (USC) 

• INSCRIÇÕES: até 01 dezembro de 2017;

• OBJETIVO: alavancar iniciativas de um dos principais centros de empreendedorismo da USC, o 
Lloyd Greif Center for Entrepreneurial Studies, além de trazer benefícios a alunos brasileiros que 
possam criar iniciativas com impacto social no Brasil.

•  PÚBLICO-ALVO:  ter graduação completa e comprovar a proficiência em inglês, além de 
comprometer-se com projetos de impacto social e desenvolvimento dentro do Brasil.

• MAIORES INFORMAÇÕES:
  http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2017/05/16/1152481/bolsa-mestrado-
empreendedorismo-social-california.html
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 4ª Chamada para Apresentação de Propostas Conjuntas para Projetos de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) entre empresas brasileiras e 
israelenses  

 
• INSCRIÇÕES: até 15 dezembro de 2017;

• OBJETIVO: fomentar empresas brasileiras e Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIs) 
que desenvolvam projetos em parceria com empresas brasileiras, na concepção e viabilização de 
projetos de inovação tecnológica em cooperação técnico-científica-empresarial com empresas de 
Israel, que resultem no desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços de aplicação 
industrial direcionados à comercialização no mercado doméstico ou global.

 
•  PÚBLICO-ALVO:  empresas de pequeno ou médio porte como Unidade de Negócio Empresarial, 

operando há mais de um ano, com CNPJ no Estado da FAP a quem solicitar apoio e que se 
comprometa com uma contrapartida financeira e/ou econômica na forma de dedicação de sua 
equipe técnica e dirigente, e condições adequadas ao desenvolvimento do projeto de pesquisa ou 
das atividades correspondentes. Também é elegível a ICTI que for parceira de uma empresa em 
um projeto apresentado na Chamada MDIC-AII, nas condições citadas anteriormente.

• MAIORES INFORMAÇÕES:
  http://confap.org.br/news/confap-e-mdic-lancam-chamada-para-parceria-entre-empresas-brasileiras-
e-israelenses/

NOVO!
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Erasmus Mundus Consortium in Integrated Advanced Ship and Offshore 
Design: Master Scholarsh

 INSCRIÇÕES: até 31 de dezembro de 2017

• OBJETIVO: proporcionar um alto nível de educação em Arquitetura Naval e Design Naval, dando a 
oportunidade aos candidatos para demonstrar seus talentos e oferecendo-lhes a Necessárias para 
trabalhar nesta indústria desafiadora

• PÚBLICO-ALVO: alunos com pelo menos um bacharel em 3 anos (180 créditos) ou pelo menos 
um grau de bacharelado de 3 anos e um mestrado de 2 anos, ou um diploma de bacharel de 4 
anos e um mestrado de um ano.

• MAIORES INFORMAÇÕES:
http://fsa-cloud11.segi.ulg.ac.be/
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Agência de Desenvolvimento a Nova Zelândia (NZAID)

 INSCRIÇÕES: até 31 de dezembro de 2017

• OBJETIVO: ajudar a promover o desenvolvimento econômico e social sustentável nos países em 
desenvolvimento, está com inscrições abertas para o seu edital dos Fundos Chefe de Missão, 
que tem como foco prover apoio de maneira rápida e flexível àquelas pequenas atividades com fim 
de desenvolvimento. 

• PÚBLICO-ALVO: comitês de cidades/ povoados/ vilas; administradores locais; Organizações 
Não-Governamentais (ONGs); cooperativas ou outra organização rural; organizações 
comunitárias; e

provedores de educação ou de saúde.

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://captadores.org.br/2017/05/29/inscricoes-abertas-para-o-edital-
da-agencia-de-desenvolvimento-a-nova-zelandia/
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EDITAL PRÓ-ENGENHARIAS N0 01 / 2007

 
• INSCRIÇÕES: até 21 de janeiro de 2018;

• OBJETIVO: estimular no país a realização de projetos conjuntos de pesquisa utilizando-se de 
recursos humanos e de infra-estrutura disponíveis em diferentes IES e/ou demais instituições 
enquadráveis nos termos deste edital, possibilitando a produção de pesquisas científicas e 
tecnológicas e a formação de recursos humanos pós-graduados nas áreas das Engenharias, 
contribuindo, assim, para desenvolver e consolidar o desenvolvimento  de áreas consideradas 
estratégicas através da análise das prioridades e das competências existentes.

•  PÚBLICO-ALVO: pesquisadores/professores e estudantes vinculados às IES ou a outras 
instituições de ensino e/ou pesquisa em nível de pós-graduação

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/2330-programa-
de-apoio-ao-ensino-e-a-pesquisa-cientifica-e-tecnologica-em-engenharias

NOVO!
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Edital da chamada pública da seleção do gestor do Criatec III

 INSCRIÇÕES: 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: os gestores interessados em participar do processo de seleção do Criatec II 
deverão enviar suas propostas em versão impressa e eletrônica

 MAIORES INFORMAÇÕES: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_
Fundos/Criatec/edital_criatecIII.html
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PROJETOS DE MESTRADO E DOUTORADO INTERINSTITUCIONAIS, 
MINTER/DINTER NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

EDITAL Nº 2/2016 

• INSCRIÇÕES: no calendário anual da Diretoria de Avaliação;

• OBJETIVO: instruir a apresentação de Projetos de Mestrado e Doutorado Interinstitucionais, Minter 
e Dinter Nacionais e Internacionais, visando formação pós-graduada de recursos humanos 
qualificados para o desenvolvimento sócio-econômico cultural, científico-tecnológico, de inovação 
e, sobretudo, formação de docentes para nucleação de novos programas de pós-graduação stricto 
sensu fora dos centros consolidados de ensino e pesquisa. 

•  PÚBLICO-ALVO: o coordenador deverá ser docente, pesquisador ou pós-doutor na Instituição 
Receptora.  

• MAIORES INFORMAÇÕES:  https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/12042016-
Edital-02-MInter-e-Dinter-Nacionais-e-Internacionais.pdf
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Edital – Convocatória da National Geographic para jovens ambientalistas

• INSCRIÇÕES: até oito meses antes de suas datas de campo, pelo menos seis meses para o 
Conselho Expeditions;

 OBJETIVO: processo seletivo para que jovens ambientalistas de todas as nacionalidades 
desenvolvam seus projetos nas áreas de investigação, conservação, exploração e projetos de 
trabalho da NatGeo.  

  PÚBLICO-ALVO: o candidato deverá ter entre 18 a 25 anos e para concorrer não é obrigado ter 
qualificações profissionais, mas sim, experiência em pesquisa anterior na área de exploração, 
conservação e expedição, de acordo com a área em que o projeto se enquadra. Os pesquisadores 
que planejam seu trabalho em países estrangeiros devem incluir, pelo menos, um parceiro local, 
como parte de sua equipe.

 MAIORES INFORMAÇÕES:
 http://www.oeco.org.br/blogs/salada-verde/national-geographic-abre-inscricao-para-bolsa-de-
pesquisa/



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

Development Innovation Ventures (DIV)

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo

• OBJETIVO: trazer novas idéias para resolver problemas enfrentados por milhões em todo o 
mundo - produzindo mais impacto, por menos dinheiro, com maior potencial de escala 
sustentável. Inspirado pela experiência de capital de risco, a DIV usa um modelo de financiamento 
com base em evidências para testar ideias, reunir evidências de o que funciona, encontrar falhas 
de forma rápida e econômica, sem compromissos de longo prazo e continuar a suportar apenas 
soluções comprovadas. 

•  PÚBLICO-ALVO: propostas, em três etapas, durante todo o ano, de qualquer tipo de organização, 
em qualquer setor e país em que a USAID funcione.

 
• MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.usaid.gov/div

NOVO!
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The Global Innovation Fund 

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo

• OBJETIVO: investir em inovações sociais que visam melhorar a vida e as oportunidades de 
milhões de pessoas no mundo em desenvolvimento.

•  PÚBLICO-ALVO: Através de nossos subsídios e capital de risco, nós apoiamos soluções 
inovadoras para desafios de desenvolvimento global de empresas sociais, empresas com fins 
lucrativos, organizações sem fins lucrativos, pesquisadores e agências governamentais.

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.globalinnovation.fund/
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 Edital Coca-Cola Foundation Grant

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo

• OBJETIVO: financiar pedidos de apoio comunitário sob a forma de subsídios ou patrocínios para 
consideração pela The Coca-Cola Company, Fundação Coca-Cola ou qualquer de suas fundações 
regionais afiliadas. As propostas que atendam a diretrizes específicas e mais nossas metas e 
objetivos estratégicos serão consideradas para financiamento. Prioridades de investimento da 
comunidade refletem a natureza global e local de nosso negócio e se concentra naqueles pilares 
globais onde a Coca-Cola Company pode fazer uma diferença única e sustentável: gestão da 
água, vida saudável ativa, Recilagem comunitária e educação. 

•  PÚBLICO-ALVO: candidato de subvenção associado a um perfil de organização
 
• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.coca-colacompany.com/our-company/community-requests-

guidelines-application
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Programa Google Brasil

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo

• OBJETIVO: oferecer ferramentas gratuitas de comunicação na web, visando aumentar a 
visibilidade e potencializar o impacto do trabalho das entidades.

•  PÚBLICO-ALVO: público em geral, organizações sem fins lucrativos,

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.google.com.br/intl/pt-BR/nonprofits/products/
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Edital  Conservation Trust Grants

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo

• OBJETIVO: apoiar as atividades de conservação em todo o mundo, já que elas se encaixam 
dentro da missão da National Geographic Society. A confiança financiará projetos que contribuem 
significativamente para a preservação e uso sustentável dos recursos biológicos, culturais e 
históricos da Terra.

•  PÚBLICO-ALVO: candidaturas de todo o mundo e incentiva especificamente os candidatos de 
fora dos Estados Unidos a se candidatarem. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-
programs/conservation-trust-application/



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

Edital Arcadia Grants

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo

• OBJETIVO: apoiar instituições de caridade e escolares que buscam preservar a cultura e o meio-
ambiente. São financiados, também, projetos que promovem o acesso livre à informação. Desde 
2002, a Fundação já financiou mais de $331 milhões de dólares em projetos ao redor do mundo.

• PÚBLICO-ALVO: museus, arquivos, e universidades que buscam preservar a cultura.

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/121-arcadia-grants
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Edital: Fundação Doen

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo

• OBJETIVO:  apoiar projetos sociais nas áreas de energias sustentáveis, economia solidária e 
empreendimentos sociais. 

•  PÚBLICO-ALVO: empreendedores com soluções inovadoras.

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.doen.nl/applications
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Chamada Pública BRDE/FSA PRODECINE 03/2016

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo

• OBJETIVO: financiar projetos de comercialização de obras cinematográficas brasileiras de 
produção independente de longa-metragem de ficção, documentário ou animação, para exploração 
em todos os segmentos de mercado, com destinação inicial ao mercado doméstico de salas de 
exibição visando à contratação de operações financeiras, exclusivamente na forma de 
investimento.

•  PÚBLICO-ALVO: empresa distribuidora que esteja registrada na ANCINE.

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.brde.com.br/wp-
content/uploads/2016/10/Edital_PRODECINE-03-2016.pdf
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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.

•  PÚBLICO-ALVO: 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. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cetene.gov.br/noticia/?aviso-chamamento-pblico-edital-n-
0012014-1&nFlg=not#topo 
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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: Órgãos públicos

• 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: Os interessados devem ter título de doutor ou de livre docência; • ter currículo 
cadastrado na Plataforma Lattes . A atualização das informações do currículo Lattes é de total 
responsabilidade do proponente;

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/documents/10157/922d46e3-c4a6-43e4-9626-
5a04429bb2b3
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PORTARIA Nº 204 -  Programa de Fluxo Contínuo de Demandas 
Espontâneas ou Induzidas para as áreas de educação, ciência, tecnologia 

e inovação. 

• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo;

• OBJETIVO: financiar propostas não contempladas nos editais específicos da agência de fomento 
e apoiar projetos estratégicos por meio de demandas espontâneas ou induzidas pelo governo 

federal.  O programa poderá financiar missões de trabalho e estudos, bolsas de estudo além de 

itens de custeio e capital.

•  PÚBLICO-ALVO: demandas Espontâneas ou Induzidas 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://confap.org.br/news/capes-cria-programa-de-fluxo-continuo-
para-apoiar-pesquisas-em-educacao-e-cti/
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Credenciamento de Pesquisadores - Pessoa Física

 INSCRIÇÕES: fluxo contínuo

• OBJETIVO:  facilitar e agilizar a importação de bens destinados às pesquisas científicas e 
tecnológicas por eles coordenadas

•  PÚBLICO-ALVO: todos os pesquisadores, com título de doutor ou perfil científico e/ou tecnológico 
equivalente, vinculados a instituições ou centros de pesquisa credenciados pelo CNPq para os 
efeitos da Lei nº 8.010/90.

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://cnpq.br/pessoa-fisica/

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1989_1994/L8010.htm
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Inovacred Parceiros

 
• INSCRIÇÕES: fluxo contínuo;

• OBJETIVO: oferecer financiamento a empresas de receita operacional bruta anual ou anualizada 
de até R$ 90 milhões, para aplicação no desenvolvimento de novos produtos, processos e 
serviços, ou no aprimoramento dos já existentes, ou ainda em inovação em marketing ou inovação 
organizacional visando ampliar a competitividade das empresas no âmbito regional ou nacional.

•  PÚBLICO-ALVO: destina-se ao apoio a empresas e outras instituições que apresentem projetos 
de inovação.

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-
linhas/descentralizacao/inovacred/inovacred-parceiros
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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: mulheres donas de empresas já formalizadas.

• MAIORES INFORMAÇÕES:http://187.84.230.229/~redemulher/site-novo/oportunidades-para-
empreendedoras-2/



Núcleo de Inovação Tecnológica
 Faculdade Luciano Feijão 

Agosto de 2017

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 interessadas devem elaborar uma carta (em inglês), com até duas 
páginas, explicando a missão da entidade, a descrição do projeto, os principais objetivos e 
estratégias propostas para a iniciativa, o total de verba que deseja solicitar para o projeto e a sua 
duração.

• 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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