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NOVO! 
Chamada CNPq Nº 09/2022

Bolsas de Produtividade em Pesquisa

Data limite para submissão: 07 de julho de 2022.

OBJETIVO: valorizar pesquisadores que possuam produção científica, tecnológica e de inovação

de destaque em suas respectivas áreas do conhecimento; incentivar o aumento da produção

científica, tecnológica e de inovação de qualidade; selecionar projetos de pesquisa que sejam

propostos considerando o rigor e o método científico, bem como outros conceitos fundamentais

para a produção do conhecimento científico.

PÚBLICO-ALVO: pesquisadores que possuam produção científica, tecnológica e de inovação.

MAIORES INFORMAÇÕES: 
file:///C:/Users/Extens%C3%A3o1/Downloads/Chamada_PQ2022%20(1).pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 
Chamada CNPq Nº 08/2022 – Bolsa de Produtividade em

Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora - DT

Data limite para submissão: 07 de julho de 2022.

OBJETIVO: valorizar pesquisadores que possuam clara participação em atividades de

desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora, associadas a uma prática regular e

adequada de publicação cientifica dos resultados de seus trabalhos.

PÚBLICO-ALVO: pesquisadores que possuam produção científica, tecnológica e de inovação.

atuem em áreas temáticas de desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora coerentes com

sua produção.

MAIORES INFORMAÇÕES: 
file:///C:/Users/Extens%C3%A3o1/Downloads/Chamada%20DT%202022%20v.final%20(1).pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 

ENFRENTANDO O RACISMO A PARTIR DA BASE 2022

Data limite para submissão: 08 de julho de 2022.

OBJETIVO: fortalecer a sociedade civil brasileira provendo apoio financeiro e técnico a grupos

que atuam na base pelo combate à desigualdade racial e pela defesa dos direitos humanos,

através da mobilização e do protagonismo de lideranças negras.

PÚBLICO-ALVO: Organizações de mulheres negras e de organizações de LGBTQIA+;

Organizações que desenvolvam ações de enfrentamento à violência de Estado que atinge de

forma sistêmica a população negra; Organizações que estão na luta pelo direito aos territórios

que são ocupados há centenas de anos por estes povos tradicionais.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.fundobrasil.org.br/edital/enfrentando-o-racismo-a-partir-

da-base-2022/

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE APOIO INSTITUCIONAL Nº 01/2022

ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

Data limite para submissão: 10 de julho de 2022.

OBJETIVO: seleção de projetos a serem patrocinados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo

do Ceará (CAU/CE) para o desenvolvimento e a execução de projetos de Apoio à Assistência

Técnica Habitacional de Interesse Social (ATHIS).

PÚBLICO-ALVO: pessoas jurídicas residentes do Brasil.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.cauce.gov.br/2022/06/10/cau-ce-lanca-edital-athis-
2022-inscricoes-vao-ate-15-de-julho/

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



CONCURSO MD/CAPES DE DISSERTAÇÕES E TESES SOBRE DEFESA 
NACIONAL (CDTDN)

PRÊMIO TIRADENTES - EDIÇÃO 2022

Data limite para submissão: 11 de julho de 2022.

OBJETIVO: identificar, dar visibilidade e valorizar, por meio de premiação em dinheiro e apoio à
participação em congressos acadêmico científicos, dissertações e teses de autores brasileiros,
cujos temas tenham relação com Defesa Nacional, e, ainda, estimular a produção de pesquisas e
estudos acadêmicos sobre temas de interesse da defesa e contribuir para a formulação de
políticas públicas e para a consolidação do pensamento nacional em matéria de defesa.

PÚBLICO-ALVO: poderão participar do concurso mestres e doutores, cujas dissertações e teses
tenham sido aprovadas no período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em
programas de pós-graduação stricto sensu, integrantes do Sistema Nacional de Pós-Graduação
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-
conteudo/editais/18052022_Edital_1710749_SEI_CAPES___1708603___Edital_26_2022.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

EDITAL DO PRÊMIO ANP DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - EDIÇÃO 2022

Data limite para submissão: 15 de julho de 2022.

OBJETIVO: reconhecer e premiar os resultados associados a projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação (PD&I), que representem inovação tecnológica de interesse do setor
de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis, Petroquímica, Energia Renováveis, Transição
Energética e Descarbonização, desenvolvidos no Brasil.

PÚBLICO-ALVO: instituições de pesquisa credenciadas pela ANP, empresas brasileiras e
empresas petrolíferas que apresentem resultados associados a um ou mais projetos que estejam
relacionados ao desenvolvimento de bens, produtos, serviços, sistemas, processos,
metodologias ou conceitos inovadores de interesse do setor, desenvolvidos no Brasil, com
utilização total ou parcial de recursos da Cláusula de PD&I presente nos contratos de E&P.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/pesquisa-desenvolvimento-e-
inovacao/premio-anp-de-inovacao-tecnologica/edicoes-anteriores/arquivos/2022/edital-premio-
anp-2022.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 
Chamada CNPq Nº 10/2022

Bolsas de Produtividade em Pesquisa Sênior

Data limite para submissão: 14 de julho de 2022.

OBJETIVO: reconhecer e valorizar pesquisador que se destaque entre seus

pares como líder e paradigma na sua área de atuação, apresentando produção científica e/ou

tecnológica de relevância, pela concessão de bolsas de Produtividade Sênior (PQ-Sr).

PÚBLICO-ALVO: instituições cadastradas no Diretório de Instituições do CNPq, devendo ser

órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado

legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão

institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter

científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos.

MAIORES INFORMAÇÕES: 
file:///C:/Users/Extens%C3%A3o1/Downloads/Chamada_PQ_SR2022.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 
REGULAMENTO SEARA OPEN INNOVATION

Data limite para submissão: 14 de julho de 2022.

OBJETIVO: selecionar Startups, Empresas Inovadoras e Instituições de Ciência e Tecnologia

(ICTs) para desenvolvimento de projetos de inovação que atendam aos desafios listados pela

Seara e o Porto Digital.

PÚBLICO-ALVO: Startups, Empresas Inovadoras e Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs)

MAIORES INFORMAÇÕES:

https://drive.google.com/file/d/1xZlA75rpGbGMOYkkaEKDCCryTkbB1V3l/view

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 
Auxílio à Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e/ou de

Inovação – ARC 

Data limite para submissão: 15 de julho de 2022.

OBJETIVO: apoiar a realização no Brasil de eventos de grande porte, de abrangência mundial,

internacional ou nacional, relacionados a ciência, tecnologia e inovação, tais como encontros,

congressos e outros similares.

PÚBLICO-ALVO: eventos de grande porte, de abrangência mundial, internacional ou nacional,

relacionados a ciência, tecnologia e inovação, tais como encontros, congressos e outros

similares.

MAIORES INFORMAÇÕES: 
file:///C:/Users/Extens%C3%A3o1/Downloads/CHAMADA_13_2022_ARC.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 

Regulamento Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2022 | Edição Nacional

Data limite para submissão: 17 de julho de 2022.

OBJETIVO: estimular o empreendedorismo feminino a premiar histórias inspiradoras de

empresas lideradas por mulheres.

PÚBLICO-ALVO: mulheres empreendedoras, com mais de 18 anos, que sejam proprietárias de

pequenos negócios, microempresas ou microempreendedoras individuais com CNPJ.

MAIORES INFORMAÇÕES: 

https://conteudo.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Arquivos/Regulamento_Premio_Mulher
_de_Negocios_vf%20(2).pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



PROGRAMA EMERGENCIAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DE 

DESASTRES RELACIONADOS A EMERGÊNCIAS CLIMÁTICAS, EVENTOS 

EXTREMOS E ACIDENTES AMBIENTAIS

Data limite para submissão: 25 de julho de 2022.

OBJETIVO: estimular e apoiar projetos de formação de recursos humanos de alto nível com foco

em investigação acadêmico-científica voltada para o desenvolvimento de políticas e projetos de

prevenção, mitigação e resposta a situações de vulnerabilidade social decorrentes de

emergências climáticas, tais como enchentes, deslizamentos, incêndios e seca, no Brasil, entre

2020 e 2022.

PÚBLICO-ALVO: docentes e pesquisadores vinculados a Programas de Pós-Graduação stricto

sensu acadêmicos recomendados pela CAPES.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-
conteudo/editais/01062022_Edital_1722749_Edital_28_2022.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 

Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 06/2022

FEIRAS DE CIÊNCIAS E MOSTRAS CIENTÍFICAS 

Data limite para submissão: 29 de julho de 2022.

OBJETIVO: apoiar projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento

científico e tecnológico e a inovação do País, por meio da realização de Feiras de Ciências e

Mostras Científicas em âmbito nacional, estadual e municipal, em todas as áreas do

conhecimento.

PÚBLICO-ALVO: instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica

Instituição pública municipal ou estadual de educação ou ciência e tecnologia; Universidade

pública ou privada sem fins lucrativos; Órgãos da administração direta, indireta, autárquica e

fundacional de municípios, estados ou do Distrito Federal responsáveis pela execução de

políticas públicas de educação, ciência e tecnologia e correlatos; Instituições Científicas,

Tecnológicas e de Inovação públicas ou privadas sem fins lucrativos – ICT.

MAIORES INFORMAÇÕES:
file:///C:/Users/Extens%C3%A3o1/Downloads/Feiras%20-%20Minuta%20-%2022jun2022.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 
MANUAL PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS DA LOW CARBON 

AND CIRCULAR ECONOMY BUSINESS ACTION (LATAM) BRASIL

Data limite para submissão: 31 de julho de 2022 (prorrogado)

OBJETIVO: facilitar o intercambio comercial entre empresas com desafios de sustentabilidade
ambientais e econômicas e fornecedores de tecnologias do setor da sustentabilidade da UE.

PÚBLICO-ALVO: empresas sediadas no Brasil, com necessidades de tecnologias verdes nos
setores relacionados à agricultura, energias renováveis, biogás e biometano, eficiência
energética, serviços de saneamento, processos industriais, gerenciamento de resíduos etc..
Empresas brasileiras que buscam melhorar a eficiência e sustentabilidade de seu projeto ou
integradores, desenvolvedores e facilitadores que desejam implementar um projeto que tenham
um CNPJ válido no Brasil. Stakeholders como Associações e Clusters Industriais, Agências de
Desenvolvimento Econômico, Instituições Públicas e Organizações Multilaterais.

MAIORESINFORMAÇÕES:
https://mcusercontent.com/b433bc1624885d79fa231136f/files/290c0ae5-5d45-5858-c2e9-
abe92d87e2bb/Chamada_Publica_Processo_de_Selecao_para_LCBA.01.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 

MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIOS

DE PESQUISA NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS DO CEARÁ

Data limite para submissão: 01 de agosto de 2022.

OBJETIVO: viabilizar a modernização e ampliação da infraestrutura e dos serviços de apoio à

pesquisa desenvolvida em instituições públicas estaduais de ensino superior do Estado do

Ceará.

PÚBLICO-ALVO: instituições públicas estaduais de ensino superior do Estado do Ceará.

MAIORES INFORMAÇÕES: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/506.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 

CHAMADA CNPq Nº 33/2022

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (PIBITI)

Data limite para submissão: 01 de agosto de 2022.

OBJETIVO: apoiar propostas de instituições interessadas em participar do Programa Institucional

de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PIBITI, por meio de concessão de

bolsas de Iniciação Tecnológica/ IT.

PÚBLICO-ALVO: Instituições de Ensino Superior (IESs) e Instituições Científicas, Tecnológicas

e de Inovação (ICTs).

MAIORES INFORMAÇÕES: 
file:///C:/Users/Extens%C3%A3o1/Downloads/Chamada%20PIBITI%202022%202024.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 

Chamada CNPq Nº 34/2022

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NAS

AÇÕES AFIRMATIVAS (PIBIC-Af)

Data limite para submissão: 01 de agosto de 2022.

OBJETIVO: apoiar propostas de instituições interessadas em participar do Programa Institucional

de Bolsas de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas - PIBIC-Af, por meio da concessão de

bolsas de Iniciação Científica (IC).

PÚBLICO-ALVO: Instituições de Ensino Superior (IESs).

MAIORES INFORMAÇÕES: file:///C:/Users/Extens%C3%A3o1/Downloads/Chamada%20PIBIC-
Af%202022-2024.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 
Chamada CNPq Nº 35/2022

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO 

ENSINO MÉDIO

(PIBIC-EM)

Data limite para submissão: 01 de agosto de 2022.

OBJETIVO: selecionar Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) ou Instituições

de Ensino Superior (IESs) que mantenham política de pesquisa científica institucionalizada e que

possam desenvolver programas de iniciação científica no Ensino Médio com participação de

escolas públicas de ensino regular, militares e técnicas e escolas privadas de aplicação.

PÚBLICO-ALVO: Instituições de Ensino Superior (IESs) e Instituições Científicas, Tecnológicas

e de Inovação (ICTs).

MAIORES INFORMAÇÕES: 
file:///C:/Users/Extens%C3%A3o1/Downloads/Chamada%20CNPq%2035_2022.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 

Desafio Mondelēz: Destinação de Resíduo – Lodo Estação de Tratamento de 

Efluentes Industriais (ETDI)

Data limite para submissão: 05 de agosto de 2022.

OBJETIVO: trazer uma nova destinação para o lodo classe II da ETDI. Atualmente possui alto

percentual de água e está sendo enviado para compostagem, biodigestão e coprocessamento, o

que acaba gerando custos elevados de transporte e destinação final.

PÚBLICO-ALVO: startups.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://ligamatch.com.br/challenge/destinacao-de-residuo-lodo-
estacao-de-tratamento-de-efluentes-industriais-etdi

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 

Desafio Mondelēz: Destinação de Resíduo - Soro Leite

Data limite para submissão: 05 de agosto de 2022.

OBJETIVO: trazer uma nova destinação para o soro de leite (soro ácido - resíduo do processo

da fábrica Mondelez de queijos).

PÚBLICO-ALVO: startups.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://ligamatch.com.br/challenge/destinacao-de-residuo-soro-leite

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 

Desafio Mondelēz: Monitoramento de consumo, modelagem de dados e 

previsibilidade de fontes de energia em Planta Industrial

Data limite para submissão: 05 de agosto de 2022.

OBJETIVO: ter um monitoramento e centralização de dados, utilização de modelagem de dados

e previsibilidade para fins de redução de consumo de energias (elétrica, gás natural) em nossa

Planta Industrial em seus diversos processos.

PÚBLICO-ALVO: startups.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://ligamatch.com.br/challenge/monitoramento-de-consumo-
modelagem-de-dados-e-previsibilidade-de-fontes-de-energia-em-planta-industrial

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 

Desafio Mondelēz: Captura de consumo e variabilidade de processo em 

equipamentos que utilizam gás natural.

Data limite para submissão: 05 de agosto de 2022.

OBJETIVO: capturar e analisar variações de consumo de gás natural em equipamentos da

Planta Industrial, relacionando com variações do processo produtivo, sendo possível analisar a

variabilidade do processo, corrigir desvios e diminuir o consumo desta fonte de energia.

PÚBLICO-ALVO: startups.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://ligamatch.com.br/challenge/captura-de-consumo-e-
variabilidade-de-processo-em-equipamentos-que-utilizam-gas-natural

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 

PRÊMIO CAPES/FUNDAÇÃO GRUPO VOLKSWAGEN DE EXCELÊNCIA EM 

PESQUISA EM MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

Data limite para submissão: 08 de agosto de 2022.

OBJETIVO: estimular e reconhecer a produção de artigos em periódicos científicos voltados para

a temática de Mobilidade Urbana Sustentável.

PÚBLICO-ALVO: portadores do título de mestre ou doutor ou discentes matriculados em

programas de pós-graduação, mestrado ou doutorado, vinculados à instituição de ensino e

pesquisa reconhecida pelo Ministério da Educação.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de 
conteudo/editais/21062022_EDITAL292022PrmioCAPES_Volkswagen.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



EDITAL Nº 02/2022 PROGRAMA CORREDORES DIGITAIS

Data limite para submissão: 10 de agosto de 2022.

OBJETIVO: apoiar o desenvolvimento de inovações tecnológicas, novos produtos ou processos

inovadores, propiciando a geração de empresas.

PÚBLICO-ALVO: startups de empreendedorismo inovador.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://corredoresdigitais.info/wp-content/uploads/2022/05/PCD-
2021-GP-23-0001-Minuta-do-Edital-2022-Versão-01-1.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 

Desafio Mondelēz: Machine Learning em Indústria de Alimentos

Data limite para submissão: 12 de agosto de 2022.

OBJETIVO: buscar inovações com relação a Machine Learning em linhas de produção de uma

indústria de alimentos.

PÚBLICO-ALVO: startups.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://ligamatch.com.br/challenge/machine-learning-em-industria-
de-alimentos

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 
SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT

SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO – 06/2022

Programa Ambientes de Inovação MCTI-FINEP

Cidades Inteligentes e Sustentáveis

Data limite para submissão: 12 de agosto de 2022.

OBJETIVO: conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento de produtos,

processos e/ou serviços inovadores dentro do escopo das linhas temáticas: Mobilidade e

Transporte Urbano; Iluminação Pública; Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento.

PÚBLICO-ALVO: empresas brasileiras concessionárias de serviço público, de qualquer esfera de

governo.

MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/images/chamadas-
publicas/2022/09_06_2022_Edital_Chamada_Cidades_Inteligentes_e_Anexos.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO EMERGENCIAL -

SOLIDARIEDADE ACADÊMICA

Data limite para submissão: 25 de agosto de 2022.

OBJETIVO: apoiar projetos cujo objetivo seja propiciar acolhimento de docentes e pesquisadores

refugiados, que tenham interesse em atuar no Sistema Nacional de Pós-Graduação como

Professor Visitante no Brasil, com foco na formação de recursos humanos de alto nível e em

investigação acadêmico-científica em diversas áreas do conhecimento.

PÚBLICO-ALVO: docente ou pesquisador estrangeiro, refugiado, que seja ou tenha sido

vinculado a uma instituição de ensino ou pesquisa no exterior e que apresente comprovada

produtividade acadêmico-científica.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-
conteudo/editais/23062022_EDITAL30PDPGSolidariedadeAcadmica.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 
SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT

Subvenção Econômica à Inovação – 10/2022

Programa Mineração e Desenvolvimento

Data limite para submissão: 26 de agosto de 2022.

OBJETIVO: conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento de produtos,

processos e/ou serviços inovadores dentro da linha temática: Minerais estratégicos.

PÚBLICO-ALVO: empresas brasileiras de qualquer porte (proponentes), individualmente ou em

conjunto com outra(s) empresa(s) brasileira(s) (coexecutora(s).

MAIORES INFORMAÇÕES: http://finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2022/29-06-2022-
Edital_de_Programa_Mineracao_e_Desenvolvimento.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 
SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/AEB/FINEP/FNDCT

Subvenção Econômica à Inovação

Satélite de pequeno porte de Observação da Terra de alta resolução

Data limite para submissão: 29 de agosto de 2022.

OBJETIVO: conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento de produtos,

processos e/ou serviços inovadores dentro da linha temática: Satélite de pequeno porte de

Observação da Terra.

PÚBLICO-ALVO: empresas brasileiras de qualquer porte (proponentes), em conjunto

com outras empresas brasileiras (coexecutoras).

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

publicas/2022/29_06_2022_Edital_Satelite_Pequeno_Porte.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS DE INSTITUIÇÕES COM O OBJETIVO DE

FORMAÇÃO DE REDES VOLTADAS À ATUAÇÃO NOS SEGMENTOS DE 

SEGURANÇA VEICULAR, PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA E QUALIDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E 

AUTOPEÇAS

Data limite para submissão: 31 de agosto de 2022.

OBJETIVO: selecionar propostas em nível nacional para o estímulo, orientação e promoção da

criação de rede de ICTs, que possam atuar nos segmentos de segurança veicular, proteção ao

meio ambiente, eficiência energética e qualidade de veículos automotores terrestres e

autopeças.

PÚBLICO-ALVO: Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) pública ou privada,

isoladamente ou em conjunto com outras ICTs;

MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/images/chamadas-
publicas/2022/20_05_2022_Finep_2030_Rede_de_ICTs_01-2022_Edital.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica

Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



NOVO! 

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL - TECNOLOGIA ASSISTIVA

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA O APOIO FINANCEIRO A PROJETOS 

INSTITUCIONAIS PARA A

ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE LABORATÓRIOS DE TECNOLOGIA 

ASSISTIVA (SISASSISTIVA-MCTI)

Data limite para submissão: 09 de setembro de 2022.

OBJETIVO: selecionar propostas para a concessão de apoio financeiro para o desenvolvimento

científico, tecnológico, de inovações e empreendedor na área de tecnologia assistiva e estruturar o

Sistema Nacional de Laboratórios de Tecnologia Assistiva (SisAssistiva-MCTI).

PÚBLICO-ALVO: Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) públicas ou privadas.

MAIORES INFORMAÇÕES: http://finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2022/29--

06_2022_Edital_de_Tecnologia_Assistiva.pdf

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

http://www.portaldaindustria.com.br/inovatalentos
http://www.portaldaindustria.com.br/inovatalentos


NOVO! 

Desafio GPA: Conecte-se com o GPA

Data limite para submissão: 11 de dezembro de 2022.

OBJETIVO: buscar soluções que fazem a diferença para desenvolver parcerias de sucesso com

startups.

PÚBLICO-ALVO: startups.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://ligamatch.com.br/challenge/conecte-se-com-o-gpa

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

https://www.bn.gov.br/edital/2022/edital-chamada-publica-coedicao-livros-sem-onus-fundacao


I CHAMADA PÚBLICA DE CREDENCIAMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA 
O PROGRAMA DE INCUBAÇÃO E AMBIENTE DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA 

UECE

Data limite para submissão: 31 de dezembro de 2022.

OBJETIVO: habilitar o estabelecimento de parcerias com entidades públicas e empresas
dispostas a alocar recursos operacionais e estratégicos para a execução do programa, no que
diz respeito à uso de infraestrutura, licença de uso de software ou disponibilização de créditos
promocionais, ou recursos financeiros para melhoria e ampliação do programa ou execução de
projetos customizados, visando potencializar os resultados por meio da integração entre setor
público e privado.

PÚBLICO ALVO: instituições de ensino, empresas, entidades governamentais, ambientes de
inovação e atores do ecossistema de apoio às startups.

MAIORES INFORMAÇÕES: www.uece.br/incubauece

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

http://www.uece.br/incubauece


PROCTER & GAMBLE

Data limite para submissão: fluxo contínuo

OBJETIVO: catalisar conexões e acelerar ideias inovadoras focadas nas necessidades

geradas pela pandemia da Covid-19 e suas consequências para toda a sociedade e a economia.

PÚBLICO-ALVO: pessoas físicas com idade igual ou superior a 18 anos, pessoas jurídicas,

associações e ONGs devidamente constituídas, residentes no Brasil.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/7473-aceleradora-p-g-social

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



MITSUBISHI CORPORATION FOUNDATION FOR THE AMERICAS

Data limite para submissão: fluxo contínuo

OBJETIVO: apoiar projetos de localidades onde a instituição possua uma forte presença ou

onde seja possível oferecer ações de voluntariado para seus funcionários.

PÚBLICO-ALVO: pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/6462-mitsubishi-corporation-
foundation-for-the-americas-application-for-grants

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



RISING TIDE FOUNDATION

Data limite para submissão: fluxo contínuo

OBJETIVO: apoiar pesquisas clinicas inovadoras sobre o câncer.

PÚBLICO-ALVO: organizações acadêmicas e sem fins lucrativos de todo o mundo.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/8546-clinical-cancer-research

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



RESEARCH GROUP LINKAGE PROGRAMME 

• Data limite para submissão: fluxo contínuo

• OBJETIVO: construir uma base sustentável para colaborações acadêmicas internacionais a

longo prazo, também apoiando pesquisadores iniciantes que são possíveis candidatos para

uma bolsa de pesquisa da Alexander von Humboldt Foundation.

• PÚBLICO-ALVO: pesquisadores iniciantes.

• MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/420-research-group-linkage-
programme-avh

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



THE AWESOME FOUNDATION

Data limite para submissão: fluxo contínuo

OBJETIVO: apoiar iniciativas de destaque em diversas áreas de atuação com micro

financiamento de projeto.

PÚBLICO-ALVO: qualquer pessoa ou instituição no mundo é elegível.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/8577-micro-financiamento-de-projetos-
ao-redor-do-mundo

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



FREEDOM IN PRACTICE

Data limite para submissão: fluxo contínuo.

OBJETIVO: apoiar projetos que promovam a liberdade individual por meio da economia de

mercado, em conjunto com políticas públicas.

PÚBLICO-ALVO: organizações sem fins lucrativos de todo o mundo.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/8545-freedom-in-practice

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



ACCESS TO ESSENTIAL SERVICES

Data limite para submissão: fluxo contínuo.

OBJETIVO: apoiar financeiramente projetos de acesso aos recursos hídricos em países em

desenvolvimento.

PÚBLICO-ALVO: empresas legalmente registrada há pelo menos um ano antes da data de

submissão do projeto.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/8558-access-to-essential-

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



THE POLLINATION PROJECT

Data limite para submissão: fluxo contínuo.

OBJETIVO: apoiar financeiramente projetos em estágios iniciais que necessitam de uma

pequena quantidade de dinheiro para solucionar problemas e fomentar o crescimento.

PÚBLICO-ALVO: organizações sem fins lucrativos.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/2163-the-pollination-project

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



INSTRUMENTAL ACCESS

Data limite para submissão: fluxo contínuo.

OBJETIVO: conectar centros de ensino e pesquisa em países em desenvolvimento com

equipamentos laboratoriais excedentes de alta qualidade.

PÚBLICO-ALVO: centro de ensino e pesquisa em países em desenvolvimento.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/8571-instrumental-access

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



Draper Richards Kaplan Foundation

Data limite para submissão: fluxo contínuo.

OBJETIVO: apoiar empreendimentos sociais de alto impacto em estágio inicial com ideias

inovadoras e de alto impacto que têm potencial para crescer. Investir em uma ampla variedade

de setores: organizações que trabalham tanto nacional quanto internacionalmente, ajudando a

fornecer acesso crítico a saúde, educação, segurança alimentar, justiça social, água e

saneamento, transparência e responsabilidade e abrigo.

PÚBLICO-ALVO: pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, empresas sociais de 1 a 3 anos,

que se encontrem ainda nos estágios iniciais de seu desenvolvimento, que possuem boa

escalabilidade e líderes sociais capazes de fazer a diferença na vida de muitas pessoas.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/6532-draper-richards-kaplan-
foundation

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



ASHOKA YOUNG CHANGEMAKERS PROGRAM

Data limite para submissão: fluxo contínuo.

OBJETIVO: capacitar e apoiar jovens líderes de impacto em suas comunidades.

PÚBLICO-ALVO: jovens menores de 20 anos, dos países onde a Ashoka atua.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/8573-ashoka-young-changemakers-
program

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



PATROCÍNIOS INSTITUTO CLARO

Data limite para submissão: fluxo contínuo.

OBJETIVO: investir e patrocinar projetos que promovam impacto social e ambiental e tragam

entretenimento, conteúdo e muita diversão para a sociedade.

PÚBLICO-ALVO: pessoas com atuação nas áreas: Cultura, Esporte, Educação, Cidadania e

Meio Ambiente.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/9860-patrocinios-instituto-claro

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



FREE RIVERS FUND – EMERGENCY GRANT

Data limite para submissão: fluxo contínuo.

OBJETIVO: apoiar projetos de prevenção de barragens.

PÚBLICO-ALVO: proponentes individuais ou representantes de organizações recém-formadas,

de todo o mundo, e que possuem projetos novos.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/8516-free-rivers-fund-emergency-grant

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



Teaching Human Rights Fellowship

Data limite para submissão: fluxo contínuo.

OBJETIVO: selecionar bolsistas que possam reunir grupos de membros da comunidade para

aprender e discutir direitos humanos.

PÚBLICO-ALVO: pessoas de todo o mundo pode se candidatar à bolsa.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/7464-teaching-human-rights-fellowship

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



Fundo Global para Mulheres

Data limite para submissão: fluxo contínuo.

OBJETIVO: apoiar iniciativas que promovem a igualdade de gênero no mundo. Dentro do tema

maior, de proteção de gênero, o Fundo tem três focos temáticos: liberdade da violência; equidade

econômica e política; e direitos sexuais e saúde reprodutiva.

PÚBLICO-ALVO: grupos de mulheres que promovem os direitos das mulheres e meninas. .

MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/8492-fundo-global-para-mulheres

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



BANCO DE PROJETOS – SENAD

Data limite para submissão: fluxo contínuo.

OBJETIVO: reunir projetos previamente habilitados, apresentados por órgãos de segurança

pública federais, estaduais ou distrital, que serão financiados pelo Fundo Nacional Antidrogas

(Funad).

PÚBLICO-ALVO: órgãos de segurança pública federais, estaduais ou distrital.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/6693-banco-de-projetos-senad

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



ELAS AVANÇAM: AMBIENTES PRÓSPEROS PARA O PROTAGONISMO 

FEMININO

Data limite para submissão: fluxo contínuo.

OBJETIVO: apoiar projetos aprovados na Lei de Incentivo ao Esporte e nos Fundos do Idoso e

para a Infância e Adolescência, que fomentem o empoderamento feminino e que contribuam, de

forma direta e/ou indireta, para a construção de um ambiente fértil para o seu protagonismo.

PÚBLICO-ALVO: Organizações da Sociedade Civil (OSCs), de direito privado, sem fins

lucrativos, devidamente regularizadas, que tenham projetos aprovados nos seguintes

mecanismos: Lei de Incentivo ao Esporte – Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006; Fundo

para Infância e Adolescência – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; Fundo do Idoso – Lei nº
10.741, de 1 de outubro de 2003.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/9048-elas-avancam-
ambientes-prosperos-para-o-protagonismo-feminino?locale=es

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



FUNDAÇÃO JOHN DEERE - BANCO DE PROJETOS

Data limite para submissão: fluxo contínuo.

OBJETIVO: apoiar projetos sociais com investimento privado e incentivado que estejam

alinhadas à Política de Doações e Patrocínios da John Deere, que possui três pilares de atuação:

combate à fome, desenvolvimento comunitário e educação.

PÚBLICO-ALVO: pessoa jurídica sem fins lucrativos e organizações públicas.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.deere.com.br/pt/a-nossa-empresa/sustentabilidade/

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



THE MERCURY PHOENIX TRUST

Data limite para submissão: fluxo contínuo.

OBJETIVO: financiar projetos de combate à AIDS e HIV.

PÚBLICO-ALVO: os interessados em solicitar financiamento devem se registrar em alguma das

instituições de caridade parceiras da organização.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/2239-the-mercury-phoenix-
trust?locale=es

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



CLINICAL CANCER RESEARCH

Data limite para submissão: fluxo contínuo.

OBJETIVO: apoiar pesquisas clínicas inovadoras sobre o câncer.

PÚBLICO-ALVO: pesquisadores da área da saúde, conforme as determinações temáticas do
Edital.

MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/8546-clinical-cancer-
research?locale=es

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

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


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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

https://agrostart.basf.com/pt/#noticias


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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

https://prosas.com.br/editais/7055-acao-estrategica-o-brasil-conta-comigo?locale=es#!#tab_vermais_descricao


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/

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/


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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

https://digitalagro.com.br/wp-content/uploads/2020/05/frisia_digital_Ideas_v2-32.pdf


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/

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/


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 Embrap II, 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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

http://conteudo.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-conseguir-aporte-financeiro-para-seu-projeto-de-inovacao,a8c3a27e0206c510VgnVCM1000004c00210aRCRD


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/

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

https://www.funcap.ce.gov.br/programas-de-auxilio/funcap-conecta/


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/

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

https://www.grendene.com.br/br/sac/getFormSponsor/


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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

https://www.usaid.gov/div


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/

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

http://www.globalinnovation.fund/


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/

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

https://www.google.com.br/intl/pt-BR/nonprofits/products/


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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

http://www.doen.nl/applications


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/

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

https://www.iaf.gov/apply-for-grant/


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=Cj

wKCAjwi_b3BRAGEiwAemPNUyb9ReD-

ccCt3B9N8I1WxbiHQSJyU8WZwHkhzUg2SfAutllI2AxlKhoCwAsQAvD_BwE

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

https://www.natura.com.br/startups?utm_content=1909_novosanuncios_dsa&cnddefault=true&gclid=CjwKCAjwi_b3BRAGEiwAemPNUyb9ReD-ccCt3B9N8I1WxbiHQSJyU8WZwHkhzUg2SfAutllI2AxlKhoCwAsQAvD_BwE


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/

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

http://confap.org.br/news/capes-cria-programa-de-fluxo-continuo-para-apoiar-pesquisas-em-educacao-e-cti/


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: https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-credenciamento-de-pessoa-

fisica-para-importacao-de-bens-destinados-a-pesquisa

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

http://finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/inovacred4-0


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/

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

https://www.funcap.ce.gov.br/2020/04/03/projetos-emergenciais-de-combate-a-covid-19/


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: https://www.gov.br/mcti/pt-br/centrais-de-conteudo/comunicados-

mcti/idearum-mcti

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022



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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022

https://www.openstartups.net/site/coronavirus-challenges.html


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

Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Julho de 2022


