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CAPES
PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA – PNAP
Objetivos:
O edital tem por objetivo selecionar e acolher adesões à oferta de cursos na área da
Administração Pública, referentes ao PNAP, no âmbito do Sistema UAB: bacharelado
em Administração Pública, especialização em Gestão Pública, especialização em Gestão
Pública Municipal e especialização Gestão em Saúde. Os cursos têm por objetivo a
formação e qualificação de pessoal de nível superior visando ao exercício de atividades
gerenciais e do Magistério Superior.
Data limite de inscrição: Até 6 de junho de 2012
Para mais informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5398programa-nacional-de-formacao-em-administracao-publica-pnap

ESTÁGIO SÊNIOR
A Capes oferece bolsa para a realização de Estágio Sênior no exterior a pesquisadores
doutores com formação obtida há mais de oito anos, que se enquadre, preferencialmente,
na categoria pesquisador 1 do CNPq ou demonstrar produção científica equivalente e
com vínculo empregatício com instituição de ensino superior ou de pesquisa brasileira,
visando o intercâmbio científico e o estabelecimento de parcerias com congêneres
internacionais, direcionado à execução de projeto de pesquisa, sempre inserido no
contexto institucional de atuação do candidato.
As inscrições deverão seguir o calendário abaixo:
Início do estágio

Inscrição

Resultado a partir de

Início do estágio
Janeiro - Abril
Maio - Agosto

Inscrição
03/Maio a 01/Julho
03/Setembro a 01/Novembro

Resultado a partir de
30 de outubro
28 de fevereiro

Para mais informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5241-estagiosenior-

ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL
A Capes oferece bolsa para a realização de Estágio Pós-Doutoral no exterior a
pesquisadores doutores, que atuem em atividade de docência e de pesquisa no Brasil,
com o objetivo de contribuir para a inserção internacional desses pesquisadores, para o
estabelecimento do intercâmbio científico e abertura de novas linhas de pesquisa de
relevância para o desenvolvimento da área no país.
As inscrições deverão seguir o calendário abaixo:
Início do estágio
Inscrição
Resultado a partir de
Janeiro - Abril 03/Maio a 01/Julho
30 de outubro
Maio - Agosto 03/Setembro a 01/Novembro 28 de fevereiro
Para mais informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5242-estagiopos-doutoral

CÁTEDRA RIO BRANCO – OXFORD
Objetivo:
A Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior (CAPES), e
o Instituto Rio Branco, e a Universidade de Oxford, realizam seleção de candidatos à
bolsa para o Programa Cátedra Rio Branco em Relações Internacionais da Universidade
de Oxford, na área de educação. O programa tem como objetivo enviar pesquisadores,
intelectuais e formuladores de políticas públicas à Universidade de Oxford,
proporcionando ambiente propício proporcionando ambiente propício para a análise da
função desempenhada pelo Brasil no cenário mundial e das posições adotadas pelo país
em temas globais.
Duração: Mínimo de 3 e máximo de 12 meses.
Data limite de candidaturas: Até 6 de junho de 2012.
Para mais informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5375-catedrario-branco-oxford

CÁTEDRA RIO BRANCO/ KING'S COLLEGE
Objetivo:
A Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior (CAPES), e
o Instituto Rio Branco, e o King's College London, realizam seleção de candidatos à
bolsa para o Programa Cátedra Rio Branco em Relações Internacionais do King's
College, na área de educação. O programa tem como objetivo enviar pesquisadores,
intelectuais e formuladores de políticas públicas ao King's College, proporcionando
ambiente propício para a análise da função desempenhada pelo Brasil no cenário
mundial e das posições adotadas pelo país em temas globais.
DURAÇÃO: Mínimo de 3 e máximo de 12 meses.
Data limite de candidaturas: Até 6 de junho de 2012.
Para mais informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5374-catedrario-branco-kings-college

PROGRAMA CAPES/WEIZMANN
O Programa de Projetos Conjuntos de Pesquisa CAPES/WEIZMANN foi criado para
fortalecer a cooperação técnico-científica entre a República Federativa do Brasil e o
Governo de Israel, por meio do intercâmbio de estudantes e docentes.
O Edital prevê a seleção de projetos nas seguintes áreas do conhecimento: biologia,
bioquímica, química, física, matemática e ciência da computação. O programa tem como
objetivo fomentar a mobilidade de pesquisadores e estudantes de doutorado e pósdoutorado entre o Brasil e Israel.
Inscrições: Até 06 de junho de 2012
Para mais informações
programa-capesweizmann

acesse:

http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5174-

PROGRAMA REGIONAL MATH-AMSUD
O Programa regional MATH-AmSud é uma iniciativa para gerar e fortalecer as
capacidades regionais da América do Sul e a cooperação com a França mediante
implantação de redes de pesquisa-desenvolvimento em matemática, através da
apresentação de projetos comuns.
Inscrições: Até 08 de junho de 2012

Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5169programa-regional-math-amsud

Programa STIC AmSud/CAPES
O Programa é uma iniciativa da cooperação francesa e brasileira com o intuito de
incentivar e reforçar a colaboração e a formação de redes de pesquisa e desenvolvimento
no domínio das Ciências e Tecnologias da Informação e da Comunicação (STIC).
Inscrições: Até 08 de junho de 2012
Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5168programa-stic-amsudcapes

Programa Capes/Universidade de Dundee – Bolsa de Doutorado
Pleno
O Programa Capes/Universidade de Dundee é baseado no Memorando de Entendimento
assinado entre a CAPES e a Universidade de Dundee. O Programa tem como objetivo
apoiar estudantes brasileiros que pretendam realizar seu doutorado na área de Biologia
naquela universidade.
Inscrições: Até 06 de junho de 2012
Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5124programa-capesuniversidade-de-dundee-bolsa-de-doutorado-pleno-

PROGRAMA CAPES/BRAFAGRI
Objetivos:
A CAPES, e a Direção Geral de Ensino e Pesquisa - DGER, do Ministério da
Agricultura e Pesca - MAP, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores - MAE
da França lançam o programa de parceria universitária entre os dois países para
promoção do intercâmbio de estudantes em nível de graduação nas áreas de ciências
agronômicas, agro-alimentares e veterinária, concedendo bolsas de estudos e apoio
financeiro para operar o projeto.
Duração e implementação do projeto:
A duração será de 2 (dois) anos, com possibilidade de prorrogação por mais 2 (dois)
anos, conforme critério das agências financiadoras.

Cronograma:
Período
Até 15 de junho de 2012
Junho de 2012
Julho de 2012
Agosto de 2012
Setembro de 2012
Setembro de 2012
A partir de Janeiro de 2013

Atividade prevista
Inscrição das propostas
Análise documental
Análise de mérito
Priorização das propostas pela CAPES
Análise binacional das propostas
Divulgação dos resultados
Início das atividades dos projetos.

Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5381brafagri-

PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS NO EXTERIOR (PAEX)
Objetivo:
Apoiar a participação de doutores em eventos científicos no exterior, com vistas à
apresentação de trabalhos científicos, de modo a propiciar a visibilidade internacional da
produção científica, tecnológica e cultural geradas no país.
O apoio consiste na concessão de auxílio-estadia e auxílio-deslocamento para aquisição
de passagem aérea (de ida e volta do Brasil ao país onde será realizado o evento).
As inscrições no PAEX devem ser efetuadas on-line, seguindo o calendário a seguir:
Resultado a partir
de
01 a 31 de Janeiro
01 a 30 de Setembro 30 de Novembro
01 a 28 de Fevereiro 01 a 31 de Outubro 31 de Dezembro
01 a 30 de
01 a 31 de Março
31 de Janeiro
Novembro
01 a 30 de Abril
01 a 31 de Dezembro 28 de Fevereiro
01 a 31 de Maio
01 a 31 de Janeiro
31 de Março
01 a 30 de Junho
01 a 28 de Fevereiro 30 de Abril
01 a 31 de Julho
01 a 31 de Março
31 de Maio
01 a 31 de Agosto
01 a 30 de Abril
30 de Junho
01 a 30 de Setembro 01 a 31 de Maio
31 de Julho
01 a 31 de Outubro 01 a 30 de Junho
31 de Agosto
01 a 30 de
01 a 31 de Julho
30 de Setembro
Novembro
01 a 31 de Dezembro 01 a 31 de Agosto
31 de Outubro
Período do evento

Inscrição

Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/3479-paex-

INTERCÂMBIO
DURAÇÃO

CIENTÍFICO

BRASIL-ALEMANHA

DE

CURTA

O programa de Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração é realizado
pela Capes em parceria com o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico – DAAD, e
visa ao fortalecimento da cooperação acadêmica e científica entre os dois países. O
programa prevê o financiamento de missões de professores de instituições brasileiras e
alemãs por períodos de 1 a 3 meses.
Objetivos do Programa






Fomentar a pesquisa e estreitar vínculos entre cientistas brasileiros e alemães.
Facilitar o acesso a bibliotecas e laboratórios especializados.
Executar pesquisas de campo.
Possibilitar publicações conjuntas.
Preparar a cooperação entre grupos de pesquisas Brasil/Alemanha.

Inscrições: Fluxo contínuo, com, no mínimo, 03 (três) meses de antecedência da
viagem.
Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/4274missoes-de-curta-duracao

ESCOLA DE ALTOS ESTUDOS
Objetivo:
A Escola de Altos Estudos é uma iniciativa da CAPES para fomentar a cooperação
acadêmica e o intercâmbio internacional em cursos e programas de pós-graduação stricto
sensu de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Seu objetivo é trazer professores e
pesquisadores estrangeiros de elevado conceito internacional para a realização de cursos
monográficos, a fim de fortalecer, ampliar e qualificar os programas de pós-graduação de
instituições brasileiras.
Inscrições: Fluxo contínuo.
Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/2291escola-de-altos-estudos

PROGRAMA GERAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Objetivos:
Apoiar projetos conjuntos de pesquisa e parcerias universitárias entre Instituições de
Ensino Superior do Brasil e de países que promovam a formação em nível de pósgraduação (doutorado sanduíche e pós-doutorado), situadas em países com os quais o
Brasil possui acordos internacionais, mas a CAPES não possui acordo específico, e o
aperfeiçoamento de docentes e pesquisadores.
Benefícios:




Bolsas de estudo em nível de doutorado-sanduíche e pós-doutorado;
Passagens áreas internacionais e diárias para a equipe brasileira no país destino,
nos termos das normas vigentes da CAPES;
Custeio de atividades correntes para a equipe brasileira (valor máximo de R$
10.000,00).

Inscrições: Fluxo contínuo.
Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/2477programa-geral-de-cooperacao-internacional

PROGRAMA PROFESSOR VISITANTE DO EXTERIOR (PVE)
Objetivo:
Incentivar a realização de visitas de curta, média e longa duração de professores e
pesquisadores atuantes no exterior a Instituições de Ensino Superior e institutos e centros
de pesquisas e desenvolvimento públicos brasileiros, em todas as áreas de conhecimento,
cuja formação e experiência profissional representem uma contribuição inovadora para a
pós-graduação brasileira.
Inscrições: Até 28/12/2012, em fluxo contínuo.
Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5185programa-professor-visitante-do-exterior-pve

______________________________________________________________________

CNPQ
CHAMADA DE PROJETOS CNPQ/NIH Nº 02/2012 DO PROGRAMA
CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
A chamada tem por objetivo a concessão de bolsas na modalidade PDE para
desenvolvimento de projetos de pesquisa nas áreas de biociências e ciências da saúde, no
âmbito dos institutos de pesquisa vinculados ao National Institutes of Health (NIH),
conforme acordo previamente firmado entre o CNPq e o NIH."
Inscrições: 26/04/2012 a 04/06/2012
Para maiores informações acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&fi
ltro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=1001

CHAMADA PARA O PROCESSO DE INSCRIÇÃO 2012/2013 DO
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - PIBITI
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação - PIBITI tem por objetivo estimular os jovens do ensino superior nas
atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento
tecnológico e processos de inovação.
Inscrições: 19/04/2012 a 04/06/2012
Para maiores informações acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&fi
ltro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=921

CHAMADA DE PROJETOS MEC/MCTI/CAPES/CNPQ/FAPS Nº 61/2011
-PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS – BOLSAS NO PAÍS
MODALIDADE PESQUISADOR VISITANTE ESPECIAL
O objetivo deste edital é oferecer apoio financeiro a projetos de pesquisa que visem, por
meio do intercâmbio e da cooperação científica e tecnológica, promover a consolidação,
expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade
do País com enfoque nas áreas prioritárias do Programa Ciência sem Fronteiras.

Inscrições:
2º Chamada - 21/12/2011 a 04/06/2012
3º Chamada - 21/12/2011 a 01/10/2012
Para mais informações acesse: http://www.cnpq.br/editais/ct/2011/061.htm

CHAMADA DE PROJETOS MEC/MCTI/CAPES/CNPQ/FAPS Nº 60/2011
- PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS – BOLSAS NO PAÍS
MODALIDADE ATRAÇÃO DE JOVENS TALENTOS
O objetivo deste edital é oferecer apoio financeiro a projetos de pesquisa que visem, por
meio do intercâmbio, da mobilidade internacional e da cooperação científica e
tecnológica, promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e
tecnologia, da inovação e da competitividade do País com enfoque nas áreas prioritárias
do Programa Ciência sem Fronteiras.
Inscrições:
2º Chamada - 21/12/2011 a 04/06/2012
3º Chamada - 21/12/2011 a 01/10/2012
Para mais informações acesse: http://www.cnpq.br/editais/ct/2011/060.htm

CHAMADA MCTI/CNPQ/FINEP Nº 06/2012 – ARC
Apresente Chamada tem por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro a
realização, no Brasil, de congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclos de
conferências e outros eventos similares, de abrangência nacional ou internacional,
relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação, que venham a ocorrer no período de 1º
de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2014, nos termos detalhados no Edital.
Inscrições: 16/03/2012 a 20/09/2012
Para mais informações acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&
filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=902

CHAMADA DE PROJETOS MEC/MCTI/CAPES/CNPQ/FAPS Nº 60/2011
Apoio financeiro a projetos de pesquisa que visem, por meio do intercâmbio, da
mobilidade internacional e da cooperação científica e tecnológica, promover a
consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da
competitividade do País com enfoque nas áreas prioritárias do Programa Ciência sem
Fronteiras.

Inscrições: 21/12/2011 a 01/10/2012
Para mais informações acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&
filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=861
______________________________________________________________________

FAPESB
EDITAL
014/2012
–
FAPESB/SECTI/CANDEIAS
ENERGIA
S/A/COMPANHIA
ENERGÉTICA
MANAUARA/COMPANHIA
ENERGÉTICA POTIGUAR – SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PD&I) EM FONTES
ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
O edital destina-se a contemplar o fomento a projetos de pesquisa científica e
tecnológica, em energias alternativas, a serem desenvolvidos por pesquisadores de
entidades científicas, tecnológicas e de inovação (ECTIs), instituições de ensino superior
(IES) e de pesquisa (ICTs), localizadas no Estado da Bahia. Os avanços no
conhecimento em energia deverão repercutir favoravelmente ao desenvolvimento
econômico e social do Estado da Bahia e do país. Os projetos selecionados deverão
contribuir para o progresso tecnológico em fontes alternativas de geração de energia
elétrica e temas correlatos, além formação de recursos humanos altamente qualificados
nessas áreas no Estado da Bahia.
Inscrições: até 15/06/2012
Para mais informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=7915

EDITAL 012/2012 – APOIO À FORMAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE
REDES DE PESQUISA NO ESTADO DA BAHIA
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB torna público o
presente Edital e convoca pesquisadores vinculados às instituições de pesquisa e
desenvolvimento e/ou de ensino e pesquisa, públicas ou particulares, sediadas no Estado
da Bahia, a apresentarem propostas para o fomento de projetos de pesquisa científica e
tecnológica, em consonância com os dispositivos da Lei Federal no 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, com as modificações posteriores; da Lei Estadual no 9.433/05 e demais
dispositivos legais e regulamentares vigentes e ainda, em conformidade com as
orientações constantes no Manual do Pesquisador Outorgado.
Inscrições: até 14/06/2012
Para mais informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=7950

EDITAL 008/2012 – APOIO A PROJETOS DE PESQUISA
ARTICULAÇÃO EM REDE PARA O SEMIÁRIDO BAIANO

E

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, no uso das suas
atribuições, torna público o Edital FAPESB No 008/2012 e convoca pesquisadores
doutores vinculados a instituições de ensino superior, pesquisa e/ou inovação, públicas
ou particulares (sem fins lucrativos), localizadas no Estado da Bahia, a apresentarem
propostas para o financiamento de projetos de pesquisa científica, tecnológica e/ou
inovação que resultem em ações que possam contribuir para o avanço e difusão do
conhecimento nos temas relacionados ao desenvolvimento sustentável do Semiárido
Baiano, de acordo com o que estabelece o Edital e em conformidade com as orientações
contidas no Manual do Pesquisador Outorgado da FAPESB.
Inscrições: até 14/06/2012
Para mais informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=7925

EDITAL FAPESB 002/2012 – PARTICIPAÇÃO EM EVENTO
CIENTÍFICO OU TECNOLÓGICO EM TERRITÓRIO NACIONAL
Esta modalidade de apoio FAPESB visa incentivar a participação de membros da
comunidade científico-tecnológica, vinculados às instituições de ensino superior e/ou
pesquisas localizadas no Estado da Bahia, em eventos científicos e/ou tecnológicos
realizados em território nacional, exclusivamente para apresentação de trabalhos de sua
autoria. Tal fomento corresponde à Linha 02 do Edital FAPESB 002/2012.
Inscrições para os eventos nos seguintes períodos:
23/04/2012 a
Novembro e
06/06/2012
14/06/2012
3
Dezembro
(até 17 h 30 min)

16/06/2012

Para mais informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=7418

EDITAL FAPESB 002/2012 – PARTICIPAÇÃO
CIENTÍFICO OU TECNOLÓGICO NO EXTERIOR

EM

EVENTO

Esta modalidade de apoio FAPESB visa incentivar a participação de membros da
comunidade científico-tecnológica, vinculados às instituições de ensino superior e/ou
pesquisas localizadas no Estado da Bahia, em eventos científicos e/ou tecnológicos
realizados no exterior, exclusivamente para apresentação de trabalhos de sua autoria. Tal
fomento corresponde à Linha 01 do Edital FAPESB 002/2012.
Inscrições para os eventos nos seguintes períodos:
05/03/2012 a
Agosto,
19/04/2012
Setembro e
23/04/2012
2
Outubro
(até 17 h 30 min)
Novembro e
23/04/2012 a
14/06/2012
3

24/05/2012
16/06/2012

Dezembro

06/06/2012
(até 17 h 30 min)

Para mais informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=7405

EDITAL 003/2012 – AUXÍLIO-TESE
Destina-se a apoiar doutorandos, preferencialmente bolsistas da FAPESB, na finalização
do seu trabalho de tese. O recurso será fornecido em uma única parcela.
Inscrições: de 16/01/2012 até 31/10/2012
Para mais informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=7438

EDITAL 003/2012 – AUXÍLIO-DISSERTAÇÃO
Destina-se a apoiar mestrandos, preferencialmente bolsistas da FAPESB, na finalização
do seu trabalho de dissertação. O recurso será fornecido em uma única parcela.
Inscrições: de 16/01/2012 até 31/10/2012
Para mais informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=7434

EDITAL 026/2011 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE
RECURSOS HUMANOS EM APOIO À PESQUISA E À INOVAÇÃO NO
PARQUE TECNOLÓGICO DA BAHIA – (BOLSAS PROPARQ)
Edital destina-se ao financiamento de bolsas de pesquisa, denominadas de ProPARQ,
para a atração e fixação de recursos humanos qualificados e com experiência profissional
em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) para a execução de projetos no Parque
Tecnológico da Bahia. Desta forma, serão selecionadas Propostas de Solicitação de
Bolsas de empresas (contempladas no Edital 001/2011 da SECTI) e de instituições
científicas e tecnológicas (inseridas em atividades de PD&I no Parque Tecnológica da
Bahia).
Os períodos para recepção das Propostas de Solicitação de Bolsas, pelos
formulários on line, são os seguintes: (i) das 18h do dia 12 de dezembro de 2011 até às
17:30h do dia 30 de novembro de 2012; (ii) das 18h do dia 14 de janeiro de 2013 até às
17:30h do dia 29 de novembro de 2013; (iii) das 18h do dia 13 de janeiro de 2014 até às
17:30h do dia 29 de agosto de 2014.
Para mais informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=7183

CHAMADA PÚBLICA DCR Nº 001/2012 – PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO REGIONAL –
DCR/BA FAPESB/CNPQ
Objetivos:
Financiar bolsas DCR, tendo em vinculação a esta projetos de pesquisa e outros
benefícios previstos no âmbito do Programa de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico Regional – DCR/ BAHIA, cujo principal objetivo é atrair e contribuir para a
fixação de doutores com experiência em ciência, tecnologia e inovação e/ou reconhecida
competência profissional em instituições de ensino superior e pesquisa, institutos de
pesquisa, empresas públicas de pesquisa e desenvolvimento, empresas privadas e
microempresas que atuem em investigação científica ou tecnológica no Estado da Bahia.
Inscrições: de 02/05/2012 à 31/10/2012
Para mais informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=8298

EDITAL 013/2012 – APOIO À EDUCAÇÃO PARA O
EMPREENDEDORISMO
Objetivos:
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, Fundação de direito
público, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, torna
público e convoca pesquisadores vinculados às Instituições de Ensino Superior – IES e
Centros de Pesquisa localizados no Estado da Bahia interessados em submeter propostas
para o presente edital.
CRONOGRAMA
Eventos

Abertura do Edital
Data de abertura do formulário on-line para preenchimento da
proposta
Data limite para submissão on-line das propostas
Data limite para postagem das propostas ao endereço da Fapesb
via Postal (Carta Registrada, SEDEX ou outro serviço expresso).
Divulgação dos Resultados*
Apresentação de recursos à FAPESB*
Contratação dos projetos*

Prazos

11/05/2012
11/05/2012
até às 17:30h do dia
28/06/2012
29/06/2012
31/08/2012
06/09/2012
06/09/2012

* Datas podem ser alteradas pela FAPESB sem aviso prévio. Quaisquer modificações serão comunicadas através de
informe divulgado no Portal da FAPESB.

Para mais informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=8391

EDITAL FAPESB 021/2012 – APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
DE INOVAÇÃO E/OU EMPREENDEDORISMO
Objetivos:
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, órgão vinculado à
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia – SECTI, no uso das
suas atribuições, torna público o presente Edital e convida os interessados a
apresentarem propostas para o financiamento de passagens aéreas, para participação em
eventos com foco em inovação e/ou empreendedorismo, exclusivamente para
apresentação de trabalho(s), produto(s), processo(s) ou serviço(s) de sua autoria no
território nacional ou no exterior, propiciando a disseminação do empreendedorismo e
das atividades de inovação no Estado.
CRONOGRAMA

Etapa

Mês de realização do
Evento

2

Novembro de 2012 a
fevereiro de 2013

3

Março a junho de
2013

Período
parapreenchimento e
do formulário on-line

Data limite
para a
postagem
das
propostas

Divulgação
dos
Resultados

Entrega de
documentos

01/06/2012 a
28/09/2012
28/09/2012 11/10/2012 19/10/2012
(até 17 h 30 min)
29/09/2012 a
31/01/2013
31/01/2013 07/02/2013 14/02/2013
(até 17 h 30 min)

* Datas podem ser alteradas pela FAPESB sem aviso prévio. Quaisquer modificações serão comunicadas através de
informe divulgado no Portal da FAPESB.

Para mais informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=8375

EDITAL 022/2012 – BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO 1 E PÓSDOUTORADO 2
Objetivos:
Este Edital se submete no que couber, aos dispositivos da Lei Estadual nº 9.433 de
01.03.05, do Decreto nº 9.266 de 14.12.04 e demais dispositivos legais e regulamentares
vigentes e tem por finalidade apoiar o desenvolvimento da pesquisa científica e/ou

tecnológica no Estado da Bahia, através do(a): 1) Fixação de doutores pesquisadores que
tenham concluído o doutorado a no mínimo três anos, sem vínculo empregatício, em
instituições de ensino superior e/ou centros de pesquisa científica e/ou tecnológica
sediados no Estado da Bahia (Pós-Doutorado 1); 2)Capacitação docente de doutores
vinculados a instituições de ensino superior e/ou centros de pesquisa científica e/ou
tecnológica sediados no Estado da Bahia, preferencialmente públicos, para realizarem
o pós-doutoramento em instituição localizada em outro estado do país ou do exterior
(Pós-Doutorado 2).
CRONOGRAMA
Eventos

Lançamento do Edital
Data final para preenchimento do Formulário online
Postagem das propostas
Divulgação do resultado do Edital
Recebimento de recursos administrativos
Resposta aos recursos impetrados
Recebimento da documentação complementar para
implementação
da bolsa terão vigência

Assinatura dos termos de outorga de acordo
Vigência inicial

Prazos

11/05/12 a partir das 16h00min.
Até 09/07/12 às 17h00min.
Até 10/07/12
Até 03/09/12
03/09 à 10/09/12
05/11/2012
Vigência 01/10/12 – de 04/09 à
20/09/12
Vigência 01/11/12 – de 21/09 à
10/10/12
Vigência 01/12/12 – de 11/10 à
12/11/12
Vigência 01/10/12 – Até
27/09/12
Vigência 01/11/12 – Até
29/10/12
Vigência 01/12/12 – Até
28/11/12

Para mais informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=8411
______________________________________________________________________

FINEP
PRÊMIO FINEP JOVEM INOVADOR 2012
FOTOGRAFIA - TEMA: ENERGIA SUSTENTÁVEL
O Prêmio FINEP Jovem Inovador tem por objetivo estimular o diálogo entre a FINEP e
a sociedade, buscando incentivar a participação dos jovens em questões relevantes para o
País. Em 2012, o tema será Energia Sustentável, escolhido pela Assembléia Geral das
Nações Unidas, como um dos principais temas para o ano (Ano Internacional da Energia

Sustentável para todos). A seleção deste tema aponta para a importância da conexão
entre energia e desenvolvimento sustentável, e busca avaliar a percepção do papel da
inovação entre jovens e adolescentes, agentes de transformação da sociedade.
Inscrições: 16 de abril a 16 de agosto 2012
Para mais informações acesse:
http://www.finep.gov.br/arquivos/premio/regulamento/regulamentoJovemInovador2012.
pdf
______________________________________________________________________

MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO GOVERNO FEDERAL
CHAMADA PÚBLICA NHO CRUZEIRO DO SUL 2012
Lançado o Edital de Chamada Pública para apresentação de projetos de
pesquisa científica marinha a serem desenvolvidos com o apoio do NHo Cruzeiro do Sul.
As propostas deverão ser enviadas à Coordenação para Mar e Antártica/SEPED/MCTI,
em
meio
eletrônico,
no
email
cruzeirodosul@mct.gov.br
EM REFERÊNCIA AO ITEM 2 DESTE EDITAL, E CONFORME PREVISTO NO
CONVÊNIO
Nº
0110074400
PROJETO
“INFRAESTRUTURA
DE
LABORATÓRIOS NACIONAIS EMBARCADOS”, DEVERÁ SER INSTALADO, NO
NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO CRUZEIRO DO SUL, UM GUINCHO
GEOLÓGICO AINDA ESTE ANO, O QUE VIABILIZARIA A REALIZAÇÃO DE
PESQUISA BENTÔNICA E GEOLÓGICA.
Para mais informações acesse: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0218/218825.pdf
______________________________________________________________________

CONTATOS:
http://www.ppg.uneb.br/sub-gerencia-de-pesquisa-e-desenvolvimento/
editais.uneb@gmail.com
subgerencia.pd@gmail.com
Gerência de Pesquisa- PPG

