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CATALISA CORP 

DESAFIO BANCORBRÁS 

PLATAFORMA DE EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS 

 

  

 Data limite para submissão: 10 de janeiro de 2021. 

 

• OBJETIVO: Bancorbrás convida empreendedores de todos o país a apresentarem propostas de 

soluções tecnológicas para plataforma de experiências turísticas, com o objetivo de criar uma 

plataforma que faça conexão entre clientes, receptivos e parceiros de receptivos, considerando: 

fornecer aos receptivos a tecnologia para o processo de cadastro e gestão dos serviços de seus 

parceiros; a gestão das ofertas deve ser administrada diretamente pelo parceiro e não apenas pelo 

receptivo; deve ser desenvolvido em uma tecnologia apta à disponibilização dos serviços por 

diferentes sistemas.  

 

 PÚBLICO-ALVO: ser um pequeno negócio inovador formalizado (com CNPJ), conforme preconiza a 

Lei complementar 123/2006, legalmente estabelecido em território nacional, limitado ao faturamento 

anual máximo de R$ 4,8 milhões de reais e alinhado às áreas de interesse desta chamada. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.worldlabs.org/opportunity/bancorbras-plataforma-de-

experiencias-turisticas/about 
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OLAM FOOD PRIZE 

 

• Data limite para submissão: 11 de janeiro de 2021. 

• OBJETIVO: reconhecer projetos de pesquisa científica inovadores por seu potencial impacto 

na disponibilidade, acessibilidade, e adequação de alimentos, em conformidade com o ODS # 

2 da ONU: erradicar a fome.  

• PÚBLICO-ALVO: instituições acadêmicas ou de pesquisa, organizações da sociedade civil e 

setor privado. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/7649-olam-food-prize 
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AMBEV 

Programa VOA 

  

 Data limite para submissão: 11 de janeiro de 2021. 

 

 OBJETIVO: identificar e apoiar Organizações que contribuam para geração de oportunidades como 

educação, emprego e renda. O Processo de Seleção concederá treinamento e mentoria para as 

Organizações selecionadas, para auxiliar em suas práticas de gestão e em suas atividades. 

 

 PÚBLICO-ALVO: Organizações sem fins lucrativos (OSCIP, ONG, OS, Institutos, Instituições, 

Fundações, etc.) ou qualquer tipo de organização social, incluindo empreendedores sociais e 

negócios sociais, desde que eles estejam relacionados com os objetivos do programa. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/7884-ambev-voa-2021 
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CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL 

MATERIAIS AVANÇADOS E MINERAIS ESTRATÉGICOS 2020 

 

• Data limite para submissão: 14 de janeiro de 2021. 

• OBJETIVO: Apoiar, com recursos não reembolsáveis, projetos de PD&I, executados por ICTs, 

que visem escalonar ou dar continuidade a pesquisas na área de materiais avançados e de 

minerais estratégicos para inovação tecnológica, de maneira a incentivar a pesquisa aplicada, 

a interação entre ICTs e empresas brasileiras. A presente Chamada busca a priorização e o 

equilíbrio, no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), entre a 

capacidade de geração do conhecimento, sua aplicação tecnológica e a entrega de valor 

decorrente dos impactos econômicos, sociais e ambientais. 

• PÚBLICO-ALVO: instituições de pesquisa. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/655 
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PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO PARA JOVENS DOUTORES EDITAL 

FUNCAP Nº 03/2020 

 

• Data limite para submissão: 15 de janeiro de 2021 (17h). 

• OBJETIVO: promover a absorção temporária de jovens doutores para atuar em projetos de 

pesquisa científica, formação de recursos humanos e de inovação tecnológica vinculados aos 

programas de pós-graduação Stricto sensu do Ceará, mediante a seleção de propostas, em 

conformidade com as condições estabelecidas neste Edital. 

• PÚBLICO-ALVO: pesquisadores com título de Doutorado, com currículo cadastrado na 

Plataforma Lattes, com vínculo empregatício permanente com a instituição de execução do 

projeto, que não esteja afastado de suas atividades docentes. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/419.pdf 
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DESAFIO GLOBAL DE TECNOLOGIA DISRUPTIVAS DE 2021 

 

 Data limite para submissão: 15 de janeiro de 2021. 

 

 OBJETIVO: identificar e apoiar tecnologias disruptivas e abordagens inovadoras para a restauração 

da paisagem na região do Mar de Aral e na Ásia Central. Serão selecionadas soluções nas 

seguintes temáticas:  Agricultura e gestão de terras; Silvicultura responsável; Desenvolvimento 

socioeconômico; e Informação e conhecimento. 

 

  PÚBLICO-ALVO:  Pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, de países membros do 

banco mundial. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/8264-global-disruptive-tech-challenge-

2021-restoring-landscapes-in-the-aral-sea-region?locale=pt 

NOVO! 
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PLATAFORMA DE INOVAÇÃO PARA INDÚSTRIA 

CHAMADA MRV DE INOVAÇÃO 

 

 Data limite para submissão: 15 de janeiro de 2021. 

 

 OBJETIVO: codesenvolver, em colaboração com startups e/ou demais empresas de base 

tecnológicas e o Senai, tecnologias que representem soluções inovadoras para os desafios 

propostos pela maior construtora da América Latina. A MRV selecionará até 04 (quatro) projetos que 

apresentem maior aderência às demandas descritas neste regulamento e capacidade de execução 

com potencial de escala. 

 

  PÚBLICO-ALVO:  Startups e demais empresas de base tecnológica, com CNPJ ativo, de qualquer 

atividade econômica, possuindo ou não CNAE primário industrial, desde que apresentem 

competência tecnológica para solucionar os desafios lançados e que estejam alinhados aos público 

alvo do Edital de Inovação para Indústria 2019. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ec/e6/ece6e519-6127-487e-8c92-

6dc29d82db10/regulamento_chamada_mrv_senai_v05_chancela_v05.pdf:portaldaindustria.com.br/

media/filer_public/56/b8/56b89f74-6934-4ae0-bebe-

1773fc169d60/mrv_chamada_vfinal_1.pdf//static. 

PRORROGADO! 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Janeiro de 2021 



 

 

 

 

PLATAFORMA DE INOVAÇÃO PARA INDÚSTRIA 

CHAMADA MRV DE INOVAÇÃO 

 

6º PRÊMIO CEPE NACIONAL DE LITERATURA 

 
 

• Data limite para submissão: 15 de janeiro de 2021. 

 

• OBJETIVO: selecionar, premiar e publicar obras literárias nas categorias Conto, Poesia e Romance. 

As obras devem ser inéditas, com temática livre, e escrita em português. 

 

• PÚBLICO-ALVO: escritores brasileiros. 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/8202-6-premio-cepe-nacional-de-

literatura?locale=es 

NOVO! 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Janeiro de 2021 



 

 

 

 

 

3º PRÊMIO CEPE NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL E INFANTOJUVENIL 

 
 
• Data limite para submissão: 15 de janeiro de 2021. 

 

• OBJETIVO: premiar e publicar obras literárias nas categorias Infantil e Infantojuvenil. As obras 

devem ser inéditas, com temática livre, e escrita em português. 

 

• PÚBLICO-ALVO: escritores brasileiros. 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/8203-3-premio-cepe-nacional-de-

literatura-infantil-e-infantojuvenil?locale=es 

NOVO! 
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OFERTA PÚBLICA DE CONTRATOS DE LICENCIAMENTO DA TECNOLOGIA DE 

SUPORTE A OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO SUBMARINA - SOIS 

 

 Data limite para submissão: 16 de janeiro de 2021. 

 

 OBJETIVO: estabelecer condições e dar as orientações necessárias para a correta apresentação 

de propostas de interesse na aquisição de licença para exploração comercial da tecnologia SOIS, 

de titularidade da Petrobras. A parceria em tela visa propiciar a exploração comercial da tecnologia 

e sua disponibilização no mercado, para atender demandas da Petrobras e de terceiros durante a 

CVD. Mais especificamente, a presente oportunidade visa uma forma de disponibilização no 

mercado de um serviço eficiente de monitoramento da linha durante a CVD, através da concessão 

de licença da tecnologia de titularidade Petrobras criada com este especifico objetivo, e já testada 

situação real, tendo um resultado satisfatório.  

 

  PÚBLICO-ALVO:  Empresas de Base Tecnológica que tenham interesse em produzir e 

comercializar os produtos ou serviços referentes a essa tecnologia. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: 

https://comunidadecientifica.petrobras.com.br/media/filer_public/21/c1/21c1623a-5cd3-47bb-bfbd-

ae78a939f8db/edital_publicacao_sois.pdf 

NOVO! 
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PLATAFORMA DE INOVAÇÃO PARA INDÚSTRIA 

CHAMADA MINING HUB DE INOVAÇÃO  

 

 Data limite para submissão: 22 de janeiro de 2021. 

 

 OBJETIVO: promover a inovação aberta, conectando startups que possuam competência técnica 

para propor e desenvolver soluções inovadoras para os desafios temáticos de grandes empresas, 

em colaboração com o SENAI e outros atores do ecossistema. No escopo desta chamada, o SENAI 

Minas Gerais conta com o demandante Mining hub para propor os desafios temáticos. O Mining 

Hub busca selecionar até 4 (quatro) projetos de produtos, serviços, processos ou modelos de 

negócio inovadores que solucionem suas demandas. 

 

  PÚBLICO-ALVO:  Startups de base tecnológica, com CNPJ ativo, de qualquer atividade 

econômica, possuindo ou não CNAE primário industrial, desde que apresente competência 

tecnológica para solucionar os desafios lançados e que estejam alinhados ao público alvo do Edital 

de Inovação para Indústria 2020. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/52/01/52019b9a-8de6-459e-8293-

b8ee13a93bb5/chamada_mining_hub_de_inovacao_-_senai_vfinal.pdf 

NOVO! 
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PLATAFORMA DE INOVAÇÃO PARA INDÚSTRIA 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

 

 

 Data limite para submissão: Desafio 1 - 22 de janeiro de 2021, Desafio 2 – 24 de junho de 2021. 

 

 OBJETIVO: selecionar startups que desenvolva soluções inovadoras para tornar o processo de 

aprendizagem inclusivo, personalizado, tecnológico e engajador. 

 

  PÚBLICO-ALVO: Startups de base tecnológica que tenham tido um faturamento, no ano anterior, 

entre R$ 200 mil e R$ 3,6 milhões. Também é necessário ter CNPJ com menos de 4 anos de 

existência. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.portaldaindustria.com.br/canais/plataforma-inovacao-para-

a-industria/categorias/tecnologias-educacionais/ 
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EDITAL FUNDECI 02/2020 - ÁGUA E SANEAMENTO 

  

 Data limite para submissão: 24 de janeiro de 2021. 

 

• OBJETIVO: apoiar com recursos não reembolsáveis projetos voltados para a promoção do acesso à 

água e ao saneamento básico. Busca apoiar projetos que proponham soluções para problemas 

históricos relacionados à escassez de recursos hídricos, à irregularidade de chuvas no semiárido, à 

falta de conscientização para o consumo responsável, que contribuam para o uso eficiente da água, 

bem como para a ampliação dos serviços de saneamento básico. 

 

 PÚBLICO-ALVO: Instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos (fundações, institutos, 

autarquias, outras entidades da Administração Pública Direta ou Indireta, Organizações da Sociedade 

 Civil), que se proponham a realizar projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, ou ainda de 

difusão tecnológica, e que atendam aos requisitos exigidos no Edital. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: 

https://www.bnb.gov.br/documents/8055208/8356863/EDITAL+FUNDECI+02_2020+-

+%C3%81GUA+%26+SANEAMENTO_LGPD/0355ff2e-a8d3-b7ad-82f3-bc17b1546dd8 
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EDITAL CATALISA ICT PARA SELEÇÃO DE PESQUISAS COM POTENCIAL DE 

INOVAÇÃO 

 

  

 Data limite para submissão: 24 de janeiro de 2021. 

 

• OBJETIVO: O CATALISA ICT é uma iniciativa articulada pelo SEBRAE, com a parceria de entidades 

do ecossistema nacional de inovação, com o objetivo de acelerar e fomentar negócios inovadores de 

• base tecnológica, para alavancar geração de riqueza e bem-estar para a sociedade, por meio da: 

criação de empresas de base tecnológica por mestres/mestrandos e doutores/doutorandos; 

transferência de tecnologia de pesquisadores/universidades para empresas; inserção de 

mestres/mestrandos e doutores/doutorandos, capital humano qualificado, em pequenos negócios. 

 

 PÚBLICO-ALVO: pesquisador que atender às seguintes exigências no Edital. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: 

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Catalisa/EDITAL%20CATALISA%20ICT.pdf 
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SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT 

SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO – 09/2020 

PROGRAMA DESAFIO FINEP 

DESAFIO CIBERNÉTICO - STARTUPS E EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 

 

 Data limite para submissão: 25 de janeiro de 2021. 

 

 OBJETIVO: fortalecer o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do apoio a 

empresas brasileiras nascentes de base tecnológica e startups, com alto potencial de crescimento, 

introduzindo novas tecnologias e modelos de negócios no mercado e contribuindo para a criação de 

empregos qualificados e geração de renda para o País. Espera-se estimular a competitividade entre 

as empresas de base tecnológica e startups, gerando soluções inovadoras para o enfrentamento 

dos principais desafios tecnológicos estratégicos para o país. Neste edital, em parceria com o 

Exército Brasileiro, a Finep visa fomentar e encontrar soluções para o setor cibernético e fortalecer 

a soberania nacional. Empregando um formato de competição tecnológica, objetiva-se apoiar cinco 

empresas, cada uma com até R$ 200.000,00 em recursos de subvenção econômica, para o 

desenvolvimento de soluções inovadoras para o desafio cibernético proposto. 

 

  PÚBLICO-ALVO:  empresas e startups. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/images/chamadas-

publicas/2020/24_11_2020_Edital_Programa-Desafio_FINEP_Desafio_Cibernetico.pdf 

NOVO! 
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SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO – 09/2020 

PROGRAMA DESAFIO FINEP DESAFIO CIBERNÉTICO - STARTUPS E EMPRESAS DE 
BASE TECNOLÓGICA 

 

• Data limite para submissão: 25 de janeiro de 2021. 

 

• OBJETIVO: apoiar cinco empresas, cada uma com até R$ 200.000,00 em recursos de 

subvenção econômica, para o desenvolvimento de soluções inovadoras para o desafio 

cibernético proposto.  

 

• PÚBLICO-ALVO: empresas, independentemente do tipo societário sob o qual estejam 

constituídas (sociedades limitadas, sociedades anônimas, etc.) e atendam às condições previstas 

no Edital. 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/657 
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CHAMADA EUROPEAN GREEN DEAL 

 

• Data limite para submissão: 26 de janeiro de 2021. 

• OBJETIVO: Programa EU de Investigação e Inovação '' Horizonte 2020 '' apoiará 8 chamadas 

em diversas áreas com características multidisciplinares, promovendo uma transição social 

justa e sustentável, através de projetos que forneçam soluções concretas para as principais 

prioridades do Acordo Verde Europeu.  

• PÚBLICO-ALVO: contatar RTD-H2020-GREEN-DEAL-CALL@ec.europa.eu 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/strategy/european-green-deal/call_en&pk_campaign=rtd_news 
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CHAMADA CNPQ/MCTI/SEMPI Nº 33/2020 - RHAE - RECURSOS HUMANOS EM ÁREAS 

ESTRATÉGICAS PESQUISADOR NA EMPRESA INCUBADA 

 

 Data limite para submissão: 28 de janeiro de 2021. 

 

 OBJETIVO: apoio a projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) que visem contribuir 

para o desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação no Brasil, por meio da inserção de 

pesquisadores em microempresas e empresas de pequeno porte, doravante chamada Empresa 

Executora (Instituição de Execução do Projeto), vinculadas às incubadoras de empresas em 

operação no País, certificadas ou que estejam em processo de obtenção da Certificação Cerne 

(http://anprotec.org.br/cerne/). 

 

 PÚBLICO-ALVO: pesquisadores/professores ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes e outros 

critérios estabelecidos no Edital. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportl

et_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10022 
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DESAFIO “SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS GLOBAIS” 

 

 

• Data limite para submissão: 29 de janeiro de 2021. 

 

• OBJETIVO: apoiar soluções que usam tecnologia digital para impactar positivamente a 

sociedade e o meio ambiente. A iniciativa tem como objetivo promover projetos em estágio inicial 

que ainda não geraram mais de 1 milhão de dólares em financiamento e/ ou receita.  

 

• PÚBLICO-ALVO: público em geral (individual ou em grupo). 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://cisco.innovationchallenge.com/cisco-global-problem-solver-

challenge-2021 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
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EDITAL Nº. 04/2020 

PROGRAMA DE BOLSAS DE FORMAÇÃO ACADÊMICA – MODALIDADE: MESTRADO E 

DOUTORADO  

 

• Data limite para submissão: 29 de janeiro de 2021 (17h00). 

 

• OBJETIVO: fortalecer o ensino de pós-graduação no estado do Ceará, na sua quantidade, 

diversidade e, sobretudo, qualidade, visando prover o estado de recursos humanos qualificados 

para a pesquisa científica, tecnológica e inovação de modo a contribuir para o seu 

desenvolvimento social e econômico.  
 

• PÚBLICO-ALVO: programas de pós-graduação stricto sensu das seguintes modalidades: 

mestrado e doutorado reconhecidos pela Capes ou em processo de reconhecimento, desde que 

o obtenha até o julgamento das propostas, e em funcionamento no estado do Ceará, previamente 

cadastrados junto à Funcap pelas suas respectivas Pró-Reitorias de Pós-Graduação ou órgãos 

equivalentes.  
 

• MAIORES INFORMAÇÕES: Plataforma Montenegro: Gestão integrada de bolsas, editais e auxílios 

(funcap.ce.gov.br) 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Janeiro de 2021 

NOVO! 
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EMPRESA PRÓ-ÉTICA 2020-2021 

 
 

• Data limite para submissão: 30 de janeiro de 2021. 

 

• OBJETIVO: reconhecer publicamente empresas comprometidas na implementação de ações 

voltadas para a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude.  

 

• PÚBLICO-ALVO: empresas. 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://formularios-apps.cgu.gov.br/index.php/786265?lang=pt-BR 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Janeiro de 2021 

NOVO! 



 

 
V PRÊMIO START UP ENERGY TRANSITION 

 

 

• Data limite para submissão: 31 de janeiro de 2021. 

 

• OBJETIVO: selecionar startups e novas empresas para trabalhar com soluções que promovam 

a transição energética global para minimizar as mudanças climáticas.  

 

• PÚBLICO-ALVO: empresas com menos de 10 anos de fundação que cumpra os requisitos 

previstos no Edital. 

 

•MAIORES INFORMAÇÕES: https://deutscheenergieagentur.submittable.com/submit 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Janeiro de 2021 



 
 

HUMAN RIGHTS FUND 2021 – BRAZIL 

 
 

• Data limite para submissão: 1° de fevereiro de 2021. 

 

• OBJETIVO: apoiar organizações que trabalham na defesa dos direitos humanos nas 
seguintes temáticas:  Liberdade de expressão e de imprensa; Liberdade de religião e crença; 
Apoio aos defensores dos direitos humanos; Direitos iguais para pessoas LGBTI; Direitos 
iguais para mulheres e meninas; Promoção da ordem jurídica internacional / Luta contra a 
impunidade. 

 

• PÚBLICO-ALVO:  Organizações sociais sem fins lucrativos ou semigovernamentais brasileiras. 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/8488-human-rights-fund-2021-

brazil?locale=es e https://www.netherlandsandyou.nl/ 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
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CHAMADA ERC-CONFAP-CNPQ 2020 

 

 

 

• Data limite para submissão: 1° de fevereiro de 2021. 

 

• OBJETIVO: convidar pesquisadores doutores vinculados a instituições de pesquisa brasileiras 

integrarem equipes de Pesquisadores Principais com projetos financiados pelo Conselho 

Europeu de Pesquisa (European Research Council – ERC). 

 

• PÚBLICO-ALVO:  pesquisadores doutores vinculados a instituições de pesquisa brasileiras. 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://confap.org.br/news/confap-e-cnpq-lancam-chamada-para-

pesquisadores-doutores-integrarem-projetos-financiados-pelo-conselho-europeu-de-pesquisa/ 
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PROJETO MOBILIDADE NACIONAL E INTERNACIONAL DE PROFESSORES/PESQUISADORES 

VISITANTES 

ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN ENGINEERING VISITING FELLOWSHIPS - 2021 

EDITAL 01/2020 

 

 Data limite para submissão: 05 de fevereiro de 2021. 

 

 OBJETIVO: capacitar e atualizar professores para promover e fomentar o desenvolvimento de 

novas ferramentas, técnicas, métodos, modelos, taxonomias e abordagens de ensino-

aprendizagem e contribuir na ampliação e geração de conhecimento acadêmico, científico e 

empresarial no Brasil, no campo da Educação Empreendedora em engenharia. 

 

  PÚBLICO-ALVO: Professores, pesquisadores e profissionais de empresas e demais organizações 

educacionais, portadores de diploma de graduação, especialmente àqueles ligados à Engenharia e 

áreas afins. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://sites.google.com/unifei.edu.br/catedra1/in%C3%ADcio 

 

 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Janeiro de 2021 



 

 

3ª EDIÇÃO DA CHAMADA DE ARTIGOS GIFE 

 

 

• Data limite para submissão: 07 de fevereiro de 2021. 

 

• OBJETIVO: selecionar artigos acadêmicos sobre filantropia, investimento social privado (ISP) e 

organizações da sociedade civil (OSC). Os artigos podem ter até dois autores e é obrigatório que 

o texto enviado tenha sido produzido exclusivamente para esta chamada. O GIFE pagará a 

quantia de R$3.000,00 por artigo selecionado. 

 

• PÚBLICO-ALVO: pesquisadores, professores e estudantes de pós graduação de qualquer área 

de conhecimento. 

 

•MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/8089-3-chamada-de-artigos-

gife?locale=es 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  
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PROGRAMA INSTITUTO MALWEE ACELERA 

 
 

• Data limite para submissão: 8 de fevereiro de 2021. 

 

• OBJETIVO: apoiar e oferecer recursos para organizações da sociedade civil que atuem com 

atividades gratuitas na infância e queiram receber capacitação. Dez organizações serão 

escolhidas. 

 

• PÚBLICO-ALVO: organizações que tenham pelo menos dois anos de registro no CNPJ e pelo 

menos uma pessoa contratada com dedicação exclusiva à instituição, além de possibilidade de 

participar de todas as sessões, que serão oferecidas on-line.  

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://institutomalwee.phomenta.com.br/ 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
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NOVO! 



 

 

EDITAL IKI SMALL GRANTS  

INTERNATIONAL CLIMATE INITIATIVE (IKI) 

 
 

• Data limite para submissão: 9 de fevereiro de 2021. 

 

• OBJETIVO: apoiar pequenas organizações da sociedade civil em projetos de mitigação da 

emissão de gases do efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas e preservação da 

biodiversidade. 

 

• PÚBLICO-ALVO: Organizações sem fins lucrativos estão elegíveis para participar da chamada 

e captar um recurso de até € 200 mil (aproximadamente R$ 1,2 milhão) a ser aplicado em até 

dois anos. 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.international-climate-initiative.com/en/project-

funding/information-for-applicants/iki-small-and-medium-grants/iki-small-grants 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  
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NOVO! 



 

 

 

PLATAFORMA DE INOVAÇÃO PARA INDÚSTRIA 

DESAFIO ENGIE – VAMOS ALÉM DA ENERGIA 

 

 Data limite para submissão: 11 de fevereiro de 2021. 

 

 OBJETIVO: encontrar empresas que possuam competência para propor e desenvolver soluções 

inovadoras e efetivas em cada uma das categorias. Com esta chamada, a ENGIE tem o objetivo de 

desenvolver soluções que acelerem a transição energética para um mundo neutro em carbono. 

Serão selecionadas até 8 empresas, em 2 etapas, como descrito a seguir. O plano de trabalho 

apresentado pela empresa proponente deve resultar, ao final do projeto, em uma solução aplicável 

e funcional. Os projetos deverão ter duração máxima de 2 anos e orçamento entre R$ 250.000,00 e 

R$ 400.000,00 

 

  PÚBLICO-ALVO:  Startups e demais empresas de base tecnológica, com CNPJ ativo, de qualquer 

atividade econômica, possuindo ou não CNAE primário industrial, desde que apresentem 

competência tecnológica para solucionar os desafios lançados e que estejam alinhados ao público 

alvo do Edital de Inovação para Indústria 2020. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d8/ba/d8ba87ea-c1da-40d7-bb90-

94d68818c227/engie_-_edital_2020_vf.pdf 

NOVO! 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  
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EDITAL FUNCAP/FINEP Nº 05/2020 PROGRAMA TECNOVA II/CE 

 

 
 

• Data limite para submissão: 11 de fevereiro de 2021. 

 

• OBJETIVO: promover um significativo aumento das atividades de inovação e o incremento da 

competitividade das empresas e da economia do Estado do Ceará. 

 

• PÚBLICO-ALVO: empresas brasileiras e sediadas no Estado do Ceará (requisitos específicos do 

item 1.4 do Edital). 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: Plataforma Montenegro: Gestão integrada de bolsas, editais e auxílios 

(funcap.ce.gov.br) 

NOVO! 
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EDITAL 2021 – SEGUIR COM DIREITOS – FUNDO BRASIL 

 
 

• Data limite para submissão: 26 de fevereiro de 2021 (18h00) 

 

• OBJETIVO: apoiar grupos, coletivos e organizações da sociedade civil que atuam no enfrentamento 

às violações de direitos humanos no Brasil. 

 

• PÚBLICO-ALVO: organizações e coletivos com pouco ou nenhum acesso a outras fontes de 

recursos. 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.fundobrasil.org.br/edital/2021-seguir-com-direitos/ 

NOVO! 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  
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PRÊMIO ARRELL GLOBAL FOOD INNOVATION 

 
 

• Data limite para submissão: 28 de fevereiro de 2021. 

 

• OBJETIVO: premiar iniciativas de excelência global em impacto comunitário e inovação alimentar. 

Serão dois prêmios de 100 mil dólares canadenses cada (aproximadamente 400 mil reais). 

 

• PÚBLICO-ALVO: organizações da sociedade civil que tenham contribuído para a melhoria da 

segurança alimentar ou saúde nutricional, com um foco no fortalecimento de comunidades carentes, 

conforme verificado pela ABCR (Associação Brasileira de Captadores de Recursos). 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://arrellfoodinstitute.ca/innovation-awards/ 

NOVO! 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
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SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT 09/2020 - CHAMADA PÚBLICA PARA 
ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE TECNOLOGIA E INOVAÇÕES APLICADAS EM 

MATERIAIS AVANÇADOS 

 

• Data limite para submissão: 1° de março de 2021. 

 

• OBJETIVO: estruturar até dois Centros de Tecnologia e Inovação Aplicadas em Materiais 

Avançados (CTIA-MA) através da concessão de recursos não reembolsáveis por meio do 

Instrumento Cooperativo ICT Empresa para o desenvolvimento de produtos, processos e/ou 

serviços inovadores.  

 

• PÚBLICO-ALVO: as propostas deverão ser apresentadas em arranjo institucional composto por 

membros (vide Item 5 do Edital). 

 

•MAIORES INFORMAÇÕES: www.finep.gov.br/images/chamadas-

publicas/2020/09_11_2020_CTIA-MA_EDITAL.pdf 
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PROGRAMA MULHERES INOVADORAS 

EDITAL PRÊMIO MULHERES INOVADORAS 

2ª EDIÇÃO – 2/2020  

 

• Data limite para submissão: 08 de março de 2021. 

 

• OBJETIVO: estimular startups lideradas por mulheres, de forma a contribuir para o aumento 

da representatividade feminina no cenário empreendedor nacional, por meio da capacitação e 

do reconhecimento de empreendimentos que possam favorecer o incremento da 

competitividade brasileira. 

 

• PÚBLICO-ALVO: empresas. 

 

•MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/images/chamadas-

publicas/2020/17_12_2020_Edital_Prmio_Mulheres_Inovadoras_2a_Edicao.pdf 
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NOVO! 



 

PROGRAMA DE DOUTORADO-SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE) 

 

• Data limite para submissão: 12 de março de 2021 (Seleção interna [IES] dos candidatos e 
publicação do resultado final).  

• OBJETIVO: apoiar a formação de recursos humanos de alto nível por meio da concessão de 
bolsas de doutorado sanduíche no exterior aos cursos de Doutorado reconhecidos pela 
CAPES. O estágio no exterior deve contemplar, prioritariamente, a realização de pesquisas em 
áreas do conhecimento menos consolidadas no Brasil. 

• PÚBLICO ALVO: estudantes de Doutorado do Brasil. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-

programas/bolsas/bolsas-e-auxilios-internacionais/encontre-

aqui/paises/multinacional/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse 
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SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT 

SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO – 07/2020 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INOVADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

E O CRESCIMENTO ECONÔMICO DO BRASIL E DA ALEMANHA EM PROJETOS DE 

BIOECONOMIA 

 

• Data limite para submissão: 19 de março de 2021. 

• OBJETIVO: conceder recursos não reembolsáveis para o desenvolvimento de soluções 

inovadoras por empresas brasileiras que atuem com pesquisa, desenvolvimento e inovação, 

preferencialmente em associação com ICTs brasileiras e obrigatoriamente em cooperação 

com uma instituição alemã de modo a atender alguns dos temas e desafios da bioeconomia 

preconizados neste Edital. 

• PÚBLICO-ALVO: empresa. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/653 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Janeiro de 2021 



SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT 

COOPERATIVO ICT– 08/2020 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INOVADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

E O CRESCIMENTO ECONÔMICO DO BRASIL E DA ALEMANHA EM PROJETOS DE 

BIOECONOMIA 

 

• Data limite para submissão: 19 de março de 2021. 

• OBJETIVO: conceder recursos não reembolsáveis para o desenvolvimento de soluções 

inovadoras por ICTs brasileiras que atuem com pesquisa, desenvolvimento e inovação, 

obrigatoriamente em cooperação com uma instituição alemã de modo a atender alguns dos 

temas e desafios da bioeconomia preconizados neste Edital. 

• PÚBLICO-ALVO: ICT / Empresa (Fundações). 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/654 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Janeiro de 2021 
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PURSUIT BUSINESS INCUBATOR PROGRAM 

 

• Data limite para submissão: 19 de março de 2021. 

• OBJETIVO: auxiliar negócios em estágios iniciais a desenvolverem comercialmente suas 
soluções. 

• PÚBLICO ALVO: Qualquer pessoa ou empresa com uma ideia de negócio capaz de mudar a 

vida das pessoas. 

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

 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Janeiro de 2021 

NOVO! 



 

 

 

EDITAL BASF CONECTAR PARA TRANSFORMAR 2021 

 

 

 Data limite para submissão: 30 de março de 2021. 

 

 OBJETIVO: projetos que tenham como objetivo impactar em um ou mais dos seguintes eixos 

temáticos: i) Empregabilidade- por meio da qualificação de mão-de-obra ou estratégias 

semelhantes; ii) Educação Científica- realização ou apoio a atividades de educação científica, 

ambiental, tecnológica, em engenharia e matemática (STEM); iii) Educação Ambiental e Proteção 

dos Recursos Naturais e da Biodiversidade- realização ou apoio a atividades de proteção aos 

recursos naturais e à biodiversidade. 

 

  PÚBLICO-ALVO: pessoas jurídicas de direito privado legalmente constituídas, com ou sem fins 

lucrativos, além de microempreendedores individuais (MEIs). 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: 

https://editalbasf.prosas.com.br/assets/anexos/Edital_BASF_Brasil_2021.pdf 

 

 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Janeiro de 2021 

NOVO! 



 

 

 

PRÊMIO ACADEMIA ICE 

 

 

 Data limite para submissão: 31 de março de 2021. 

 

 OBJETIVO: incentivar e reconhecer trabalhos acadêmicos sobre Investimentos e Negócios de 

Impacto em instituições de ensino superior e incentivar produção acadêmica e debate sobre o 

campo. 

 

  PÚBLICO-ALVO: graduandos, mestres e doutores que preencham os requisitos constantes no 

Edital. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://academiaice.org.br/premio-academia-ice/ 

 

 

 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Janeiro de 2021 



 

 

 

 

 

 

KYOTO WORLD WATER GRAND PRIZE 2022 

 

Data limite para submissão: 29 de abril de 2021. 

OBJETIVO: premiar uma organização no mundo que tenha desenvolvido iniciativas para resolver o 

problema da água. O prêmio será de 2 milhões de ienes, ou 98.900 reais, aproximadamente.  

PÚBLICO-ALVO: organizações  que tenham implementado iniciativas depois de 2010 e esteja 

finalizada há pelo menos dois anos. 

MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.waterforum.jp/all/grass_roots_projects/kyoto-

prize/2020/1113/?p=15125?tag=en,rep_en 

 

 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Janeiro de 2021 

NOVO! 



 
CHAMADA PÚBLICA CONJUNTA ENTRE A FINANCIADORA DE 

ESTUDOS E PROJETOS (FINEP) DO BRASIL E O CONSELHO DE 

PESQUISA DA NORUEGA (RCN)  

 

• Data limite para submissão: 12 de maio de 2021. 

 

• OBJETIVO: aumentar a colaboração entre a Noruega e o Brasil por meio de parcerias entre 

empresas de ambos os países para o desenvolvimento de serviços / tecnologias. A Finep e a 

RCN apoiarão projetos desenvolvidos em cooperação entre empresas brasileiras e 

norueguesas, por meio de seus respectivos instrumentos financeiros, no âmbito das linhas 

temáticas apresentadas na Chamada.  

 

• PÚBLICO-ALVO: empresas. 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/images/chamadas-

publicas/2020/17_12_2020_Edital_RCN.pdf 

 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Janeiro de 2021 

NOVO! 



 

 

 

 

FULBRIGHT BRASIL - DOUTORADO SANDUÍCHE NOS EUA  

 

 

 Data limite para submissão: 30 de agosto de 2021. 

 

 OBJETIVO: cursar Doutorado Sanduíche nos Estados Unidos de 09 meses de duração, com início 

em agosto/setembro de 2021 e término em abril/maio ou junho de 2022. 

 

  PÚBLICO-ALVO: candidato deve estar matriculado em curso de doutorado no Brasil, possuir 

nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade norte-americana, ter proficiência em inglês e outros 

critérios previstos no Edital. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: hhttps://fulbright.org.br/edital/doutorado-nos-eua/ 

 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Janeiro de 2021 
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PROGRAMA INOVA GLOBAL – INTERCÂMBIO EMPRESARIAL CNPQ-IEL  

 

 Data limite para submissão: 30 de agosto de 2021.  

 OBJETIVO: convidar empresas, institutos de PD&I (pesquisa, desenvolvimento e inovação) públicos 

e privados, órgãos de governo e entidades do terceiro setor – doravante denominados 

INTERESSADOS – a apresentarem projetos de PD&I que visem ao aumento da competitividade das 

empresas e ao desenvolvimento científico e tecnológico no País, por meio do intercâmbio de 

profissionais e pesquisadores, mediante a concessão de bolsas de formação e capacitação no Brasil e 

no exterior, em instituições científicas, tecnológicas e de Inovação (ICT) e centros de P&D públicos ou 

privados.  

 PÚBLICO-ALVO: pesquisadores brasileiros e especialistas estrangeiros que preencham os 

requisitos de cada modalidade de bolsa, considerando os projetos aprovados pelo CNPq.  

 MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.cnpq.br/documents/10157/6234432/chamamento_publico_inova_global_PortalProgramaI 

novaGlobal.pdf/9ea0157b-629b-4827-99f0-36bcdec2734c 

 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Janeiro de 2021 
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GOOGLE FOR STARTUPS 

BLACK FOUNDERS FUND 

 

 

 Data limite para submissão: 31 de dezembro de 2021. 

 

 OBJETIVO: investir recursos financeiros, sem qualquer contrapartida ou participação acionária, em 

startups fundadas e lideradas por empreendedores negros e negras no Brasil. Ampliar a diversidade 

racial no ecossistema de startups e apoiar empreendedores negros e negras que estão construindo 

negócios com alto potencial de crescimento. 

 

  PÚBLICO-ALVO: startups que possuam em seu quadro societário fundadores ativos que se 

autodeclaram negros e negras, que sejam constituídas e em operação no Brasil, que estejam 

buscando investimentos em estágio seed. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://campus.co/intl/pt_ALL/sao-paulo/black-founders-fund/ 

 

 

 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Janeiro de 2021 
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2º CHAMAMENTO PÚBLICO – IEL/CNPq 

PROGRAMA INOVA TALENTOS 

 

 Data limite para submissão: 30 de setembro de 2022. 

 

 OBJETIVO: convidar empresas e ICTs públicas e privadas, órgãos de governo e entidades do 

terceiro setor, doravante denominados INTERESSADO, a apresentarem projetos de PD&I que visem 

o aumento da competitividade das empresas brasileiras e o desenvolvimento científico e tecnológico 

no País. O Programa concederá bolsas de fomento tecnológico e extensão inovadora durante o 

período de capacitação supervisionada de graduandos e graduados, mestres e doutores, para 

realização de atividades de PD&I nas instalações dos INTERESSADOS, localizados em território 

nacional, conforme Acordo de Parceria celebrado entre o IEL/NC e o CNPq. 

 

 PÚBLICO-ALVO: estudantes de graduação e profissionais egressos da academia por meio do 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) em empresas e 

Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) públicas e privadas, órgãos do governo e 

entidades do terceiro setor. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.portaldaindustria.com.br/inovatalentos 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA COEDIÇÃO DE LIVROS SEM ÔNUS PARA A 
FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL 

 

• Data limite para submissão: 31 de dezembro de 2022. 

• OBJETIVO: formar parcerias para o desenvolvimento de projetos editoriais (cujo conteúdo 
seja inédito ou reedição de títulos esgotados, fora te catálogo etc.), sob a forma de coedição, 
para promover publicações de relevância para a cultura brasileira, na forma de livro, impresso 
e/ou digital, com o propósito de divulgar, valorizar e ampliar o acesso ao seu patrimônio 
bibliográfico, iconográfico, sonoro e digital e a cultura letrada brasileira, em atendimento às 
competências institucionais da Biblioteca Nacional. 

• PÚBLICO ALVO: instituições públicas ou privadas. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.bn.gov.br/edital/2022/edital-chamada-publica-

coedicao-livros-sem-onus-fundacao 
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GRANTS LAERDAL FOUNDATION 

 
 

• Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

• OBJETIVO: promove suporte financeiro à Pesquisa e Desenvolvimento sobre doenças 

crônicas, com foco em projetos relacionados a salvar vidas em ambientes com poucos recursos, 

baseando-se assim na ODS 3 da ONU.  

 

• PÚBLICO-ALVO: público específico a partir da categoria de apoio almejada. 

 

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

 

Núcleo de Inovação Tecnológica 
 Faculdade Luciano Feijão  

Janeiro de 2021 



 

 

FOUNDATION GRANT: SOCIAL JUSTICE 

 

• Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

• OBJETIVO: apoiar propostas que contemplem comunidades LGBTQ que foram empurradas 
para as margens com base na raça, gênero ou condição econômica em países específicos 
das Américas e da África, onde as evidências sugerem potencial para mudanças concretas em 
um período de 10 anos. Fundado em 2000 por Jon Stryker, a Fundação Arcus é líder global 
em financiamentos de justiça social e preservação. Mais especificamente, Arcus trabalha para 
melhorar igualdade da comunidade LGBTQ (lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros). 

• PÚBLICO ALVO: público que atue na defesa de direitos. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/85-arcus-foundation-grant-social-

justice?locale=es 
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CORONAVIRUS URGENT RESPONSE INITIATIVE 

 

• Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

• OBJETIVO: selecionar propostas rapidamente implantáveis que possam fornecer alívio 
imediato para problemas sociais criados pela atual pandemia de Covid-19.   

• Serão selecionados projetos que possam ser implementados realisticamente em 30 dias e que 
se encaixem nos critérios “Isso pode causar um grande impacto em escala?”, “Isso pode ser 
implantado rapidamente?” e “O DRK pode ser catalítico para que isso aconteça?”.  

• PÚBLICO ALVO: profissionais de saúde e administração. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/7180-coronavirus-urgent-response-

initiative?locale=es#!#tab_vermais_descricao 
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KLABIN TRANSFORMA - BANCO DE PROJETOS 

 

 

 Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

 OBJETIVO: apoiar iniciativas que estejam alinhadas à Política de Doações e Patrocínios da Klabin, 

que possui quatro linhas de atuação: desenvolvimento local, educação, cidadania por meio da 

cultura e esporte e educação ambiental. 

 

  PÚBLICO-ALVO: Pessoa Física, Pessoa jurídica com fins lucrativos, Pessoa jurídica sem fins 

lucrativos, Conselho de Direitos, Grupo informal ou coletivo e Organização pública. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/4444-klabin-transforma-banco-de-projetos 
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PLATAFORMA DE INOVAÇÃO PARA INDÚSTRIA 

 

 

 Data limite para submissão: fluxo contínuo enquanto houver recursos. 

 

 OBJETIVO: financiar o desenvolvimento de soluções inovadoras para a indústria brasileira, sejam 

elas novos produtos, processos ou serviços de caráter inovador – incremental ou radical – que 

promovam o aumento da produtividade e competitividade industrial brasileira, ou ainda que 

promovam a otimização da segurança e saúde na indústria. 

 

  PÚBLICO-ALVO: empresas industriais brasileiras de qualquer porte ou startups, com CNPJ ativo, 

elegíveis a participar respeitando as regras específicas de cada categoria 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://bucket-gw-cni-static-cms-

si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/c5/5a/c55a5344-0b08-494b-94dd-

8db0e91f42d4/plataforma_inovacao_2020_v_10082020_errata_21092020.pdf 
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PROGRAMA AGROSTART - BASF 

 

 Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

 OBJETIVO: buscar soluções agrodigitais para enfrentar os desafios dentro e fora do campo. A 

BASF, empresa química líder em inovação, e a ACE, premiada como a melhor aceleradora de 

startups da América Latina, unem-se em um programa pioneiro para desenvolver e promover 

startups focadas em soluções para o agronegócio, o AgroStart. O programa inovador contempla 

todo o processo necessário para que a startup possa validar e escalar o seu negócio no mercado 

agrícola em um prazo de até seis meses. 

 

  PÚBLICO-ALVO: startups de um ou mais dos seguintes setores: agricultura de precisão, 

automação, reposição contínua, gestão da lavoura e rastreabilidade. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://agrostart.basf.com/pt/#noticias 
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FRONT LINE FUND 

 

• Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

• OBJETIVO: oferecer um programa de subsídios para auxílio financeiro de pessoas e 

instituições que atuam na linha de frente contra injustiças e para a promoção dos direitos 

humanos. 

• PÚBLICO ALVO: não restrito. Para solicitar o apoio é preciso preencher um formulário inicial, 

em inglês, com informações do projeto e caso ele esteja alinhado às diretrizes da Fundação, o 

proponente é convocado a preencher uma inscrição final mais detalhada. Os valores 

concedidos por projetos vão até US$ 25 mil. 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.lantosfoundation.org/frontlinefundgrants/ 
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AÇÃO ESTRATÉGIA “O BRASIL CONTA COMIGO”  

 

• Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

• OBJETIVO: convocar alunos de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia devem 

proceder para atuarem no combate à COVID-19 no Sistema Único de Saúde (SUS). 

• PÚBLICO ALVO: estudantes de graduação em Enfermagem (último ano do curso). 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/7055-acao-estrategica-o-brasil-

conta-comigo?locale=es#!#tab_vermais_descricao 
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FUNDAÇÃO FORD 

 

 

 Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

 OBJETIVO: captar ideias através de projetos que atuem nas seguintes áreas: engajamento civil; 

desenvolvimento com equidade; economia inclusiva; oportunidades para a juventude; criatividade e 

livre expressão; justiça de raça, gênero e etnia; e liberdade na internet. 

 

  PÚBLICO-ALVO: sociedade civil. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/ 
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DIGITAL AGRO IDEIAS 

 

 

 

 Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

 OBJETIVO: captar ideias inovadoras para melhoria contínua e solução de problemas, nas 

atividades da Frísia Cooperativa Agroindustrial ou de seus cooperados. O programa visa aumentar 

a sinergia entre a Frísia, cooperados, colaboradores e comunidade, premiando ideias bem 

sucedidas e com potencial de implantação. 

 

  PÚBLICO-ALVO: colaboradores, cooperados, familiares, ou qualquer pessoa com ou sem vínculo 

com a Frísia, desde que maior de 16 (dezesseis) anos de idade. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://digitalagro.com.br/wp-

content/uploads/2020/05/frisia_digital_Ideas_v2-32.pdf 
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THE POLLINATION PROJECT 

FUNDO DE RESPOSTA RÁPIDA COVID-19 

 

 

• Data limite para submissão: fluxo contínuo enquanto durar a pandemia do COVID-19. 

 

• OBJETIVO: oferecer apoio financeiro a projetos que abordam a pandemia do COVID-19 através 

do trabalho nas seguintes áreas de problema: projetos de resposta direta; iniciativas comunitárias 

de resiliência; iniciativas que dão suporte a projetos que movem suas atividades para o domínio 

virtual. 

 

•  PÚBLICO-ALVO: voluntários de base que trabalham em resposta ao COVID-19 (também 

conhecido como coronavírus) em suas comunidades. 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/ 
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 PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA INOVAÇÃO DE 

MPE’s – SEBRAE E EMBRAPII 

 

 

 Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

 OBJETIVO:  dar aos pequenos negócios acesso à infraestrutura e conhecimentos científicos e 

tecnológicos das unidades da Embrapii, que trabalharão no desenvolvimento de produtos e 

soluções inovadoras. 

 

  PÚBLICO-ALVO: Micro e pequenas empresas, microempreendedores individuais e startups de 

base tecnológica. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://conteudo.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-

conseguir-aporte-financeiro-para-seu-projeto-de-

inovacao,a8c3a27e0206c510VgnVCM1000004c00210aRCRD 
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 PROGRAMA FUNCAP CONECTA 

 

 

 Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

 OBJETIVO:  promover a integração entre grandes empresas, inclusive por meio de associações ou 

sindicatos, e pequenas empresas inovadoras e pesquisadores de Instituições de Ensino Superior 

(IES) ou de Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT). A iniciativa é uma oportunidade para que as 

grandes empresas possam obter soluções para suas demandas através da parceria com 

empreendedores e cientistas dedicados à inovação. 

 

  PÚBLICO-ALVO: empresas interessadas em desenvolver projetos relacionados à inovação. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.funcap.ce.gov.br/programas-de-auxilio/funcap-conecta/ 
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CESE – PROJETOS QUE MUDAM VIDAS 

PANDEMIA COVID-19 

 

 

 Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

 OBJETIVO:  apoiar iniciativas do movimento popular que expressam a luta pela resistência e pela 

garantia de direitos, mas agora priorizando iniciativas de caráter emergencial e humanitário no 

combate ao avanço do coronavírus. 

 

  PÚBLICO-ALVO:   organizações já selecionadas de todas as regiões do Brasil e que atuam 

em  territórios de vulnerabilidade, priorizando comunidades de periferia de zonas urbanas, 

populações tradicionais, povos indígenas, famílias sem teto, pescadores e pescadoras, quilombolas 

e imigrantes. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.cese.org.br/a-cese-na-pandemia-covid-19/ 
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PATROCÍNIO GRENDENE 

 

 

• Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

• OBJETIVO: patrocinar diferentes projetos, incluindo os culturais. 

 

• PÚBLICO-ALVO: empresas. 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.grendene.com.br/br/sac/getFormSponsor/ 
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DEVELOPMENT INNOVATION VENTURES (DIV) 

 

 
• Data limite para submissão: 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 
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THE GLOBAL INNOVATION FUND  

 

 

 

• Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

• OBJETIVO: investir em inovações sociais que visem melhorar a vida e as oportunidades de 

milhões de pessoas no mundo em desenvolvimento. 

 

•  PÚBLICO-ALVO: 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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PROGRAMA GOOGLE BRASIL 

 

 

 

• Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

• OBJETIVO: oferecer ferramentas gratuitas de comunicação na web, visando aumentar a 

visibilidade e potencializar o impacto do trabalho das entidades. Os contemplados poderão acessar 

gratuitamente as ferramentas do Google como YouTube Premium (com botão para doação), 

AdWords (buscas patrocinadas), disponibilização de softwares de parceiros, além de ferramentas 

profissionais do Google Docs, Hangouts e Google Plus. Os participantes recebem um crédito de 

US$ 10 mil por mês para utilizar com palavras patrocinadas na ferramenta AdWords. 

 

•  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 FUNDAÇÃO DOEN 

 

 

 

• Data limite para submissão: 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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FUNDAÇÃO INTERAMERICANA (IAF) 

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

 

 

 

• Data limite para submissão: 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: https://www.iaf.gov/apply-for-grant/ 
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NATURA STARTUPS 

 

 

• Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

• OBJETIVO: viabilizar e acelerar negócios inovadores. 

 

•  PÚBLICO-ALVO: empresas brasileiras e estrangeiras com produto mínimo viável (ou seja, com 

potencial para gerar valor às unidades de negócio da Natura).  

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: 

https://www.natura.com.br/startups?utm_content=1909_novosanuncios_dsa&cnddefault=true&gclid

=CjwKCAjwi_b3BRAGEiwAemPNUyb9ReD-

ccCt3B9N8I1WxbiHQSJyU8WZwHkhzUg2SfAutllI2AxlKhoCwAsQAvD_BwE 
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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 

 

 

• Data limite para submissão: 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 

 

 

 Data limite para submissão: 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/ 
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FINEP INOVACRED 4.0 

 

  

• Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

• OBJETIVO: apoiar a formulação e implementação de soluções de digitalização que abarquem a 

utilização, em linhas de produção, de serviços de implantação de tecnologias habilitadoras da 

Indústria 4.0. As chamadas tecnologias habilitadoras envolvem um amplo conjunto de máquinas, 

equipamentos, dispositivos e softwares integrados. As tecnologias habilitadoras apoiadas no âmbito 

do Finep Inovacred 4.0 estão alinhadas nos seguintes temas: Internet das coisas; Computação na 

nuvem; Big Data; Segurança digital; Manufatura aditiva; Manufatura digital; Integração de sistemas; 

Digitalização; Sistema de simulação; Robótica avançada; e Inteligência artificial.. 

 

•  PÚBLICO-ALVO: empresas brasileiras com receita operacional bruta anual ou anualizada de até 

R$ 300 milhões com atividades econômicas nos setores da Indústria da Transformação e da 

Agricultura. 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: http://finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-

linhas/inovacred4-0 
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FUNCAP 

PROJETOS EMERGENCIAIS DE COMBATE À COVID-19 

 

 

 Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

 OBJETIVO:  prover um processo ágil e desburocratizado de tramitação de propostas que permita a 

contribuição em tempo real para o combate às doenças causadas pelo vírus através de iniciativas da 

comunidade de ciência e inovação do Ceará. 

 

  PÚBLICO-ALVO: pesquisadores de todas as áreas do conhecimento que apresentem propostas 

relacionadas ao combate à pandemia ou à mitigação de seus danos.. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.funcap.ce.gov.br/2020/04/03/projetos-emergenciais-de-

combate-a-covid-19/ 
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MCTIC 

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVEDORES DE PROJETOS 

 

 

 

 Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

 OBJETIVO: formar um banco de dados de pesquisadores e suas pesquisas, bem como 

desenvolvedores de Projetos, gerido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC). Elas são importantes para auxiliar o MCTIC a identificar ideias e as 

soluções tecnológicas existentes e os respectivos graus de desenvolvimento tecnológico (pesquisa, 

desenvolvimento e/ou exploração comercial) e as melhores aplicações de cada uma. 

 

  PÚBLICO-ALVO: pesquisadores de todas as áreas do conhecimento. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/textogeral/formulario-cadastro-

pesquisas-desenvolvimento-projetos.html 
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SUPER DESAFIO 

COVID-19 | CORONAVÍRUS 

 

 

 

 Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

 OBJETIVO: combater e prevenir contra o alastramento do Covid-19 (Coronavírus) e todos os 

impactos decorrentes sociais e econômicos causados pela pandemia através soluções para 

enfrentarmos a crise do Coronavírus de forma rápida, eficaz e reduzindo ao máximo seu impacto. 

 

  PÚBLICO-ALVO: empresas de qualquer porte, órgãos governamentais e sociedade civil 

apresentarem suas demandas para que startups e comunidade científica possam apresentar 

soluções. 

 

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.openstartups.net/site/coronavirus-challenges.html 
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NOVO! 
 

 

 

 

GRANTS LAERDAL FOUNDATION 
 

 
• Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

• OBJETIVO: promove suporte financeiro à Pesquisa e Desenvolvimento sobre doenças crônicas, com 

foco em projetos relacionados a salvar vidas em ambientes com poucos recursos, baseando-se assim 

na ODS 3 da ONU.  

 

• PÚBLICO-ALVO: público específico a partir da categoria de apoio almejada. 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: HTTPS://LAERDALFOUNDATION.ORG/ 
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KLABIN TRANSFORMA - BANCO DE PROJETOS 
 

• Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

• OBJETIVO: apoiar iniciativas que estejam alinhadas à Política de Doações e Patrocínios da Klabin, 

que possui quatro linhas de atuação: desenvolvimento local, educação, cidadania por meio da cultura e 

esporte e educação ambiental. 

 

• PÚBLICO-ALVO: pessoa física, pessoa jurídica com fins lucrativos, pessoa jurídica sem fins 

lucrativos, Conselho de Direitos, grupo informal ou coletivo e organização pública. 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/4444-klabin-transforma-banco-de-projetos 
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GLOBAL RESILIENCE FUND FOR GIRLS AND YOUNG WOMEN 

 
 

• Data limite para submissão: enquanto durar a pandemia de Covid-19. 

 

• OBJETIVO: apoiará ativistas – incluindo jovens trans, agênero e intersexuais – com doações de 

resposta rápida flexíveis de até US $ 5.000. 

 

• PÚBLICO-ALVO: grupos ativistas (meninas e mulheres jovens com deficiência, meninas e mulheres 

jovens de cor, jovens LGBTQIA2S, meninas e jovens afro-descendentes, indígenas e imigrantes e 

mulheres jovens, bem como aqueles que vivem em áreas urbanas de favelas, áreas rurais, campos de 

refugiados , territórios ocupados e em ambientes afetados por conflitos). 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://capta.org.br/oportunidades/global-resilience-fund-for-girls-and-

young-women/ 
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MATCHFUNDING ENFRENTE O CORONA 

FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL 
 
 

• Data limite para submissão: fluxo contínuo. 

 

• OBJETIVO: apoiar iniciativas de enfrentamento dos efeitos do Coronavírus nas periferias brasileiras. 

 

• PÚBLICO-ALVO: coletivos, pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito privado (com ou sem fins 

lucrativos) que tenham sido idealizadas e/ou sejam lideradas por pessoas que tenham nascido e/ou 

vivido em periferias urbanas brasileiras e/ou em outras áreas urbanas em contexto periférico. 

 

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://capta.org.br/oportunidades/fundacao-tide-setubal/ 
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