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CAPES
PROGRAMA CAPES/MINCYT
O objetivo do Programa CAPES/ MINCyT é estimular, por meio de projetos conjuntos
de pesquisa, o intercâmbio de docentes e pesquisadores brasileiros e argentinos,
vinculados a Programas de Pós-Graduação de Instituições de Ensino Superior (IES),
visando a formação de recursos humanos de alto nível no Brasil e na Argentina, nas
diversas áreas do conhecimento.
Calendário:
Período
Até 15 de Julho de 2012
Agosto/outubro de 2012
Novembro de 2012
Fevereiro de 2013

Atividade
Inscrição de novas propostas
Avaliação das propostas
Reunião Conjunta
Início das atividades dos projeto e liberação dos recursos

Para mais informações acesse: http://capes.gov.br/editais/abertos/5538-mincyt-

PRÊMIO CAPES DE TESE
O Prêmio Capes de Tese e o Grande Prêmio Capes de Tese são prêmios concedidos
anualmente pela Capes às melhores teses de doutorado defendidas e aprovadas nos
cursos reconhecidos pelo MEC, considerando os quesitos originalidade e qualidade. O
Prêmio foi instituído no ano de 2005.
O Prêmio Capes de Tese é outorgado para a melhor tese de doutorado selecionada em
cada uma das áreas do conhecimento reconhecidas pela CAPES.

O Grande Prêmio Capes de Tese é outorgado para a melhor tese selecionada em cada um
dos três grupos de grandes áreas:




Grande Prêmio das áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências
Agrárias
Grande Prêmio das áreas de Engenharias e Ciências Exatas e da Terra
Grande Prêmio das áreas de Ciências Humanas, Lingüística, Letras e Artes,
Ciências Sociais Aplicadas e Ensino de Ciências.

Para mais informações acesse: http://capes.gov.br/editais/abertos/5536-premios-capesde-teses

PROGRAMA UNIBRAL
O Programa UNIBRAL é executado pela Capes em cooperação com o Serviço Alemão
de Intercâmbio Acadêmico – DAAD. Seu objetivo é apoiar projetos de parceria entre
universidades brasileiras e alemãs para promover o intercâmbio entre docentes e
estudantes de graduação.
Para mais informações acesse: http://capes.gov.br/editais/abertos/5528-unibral

PRÓ-EQUIPAMENTOS
Apoiar propostas que visem atender a necessidade de equipamentos destinados à
melhoria da estrutura de pesquisa científica e tecnológica dos Programas de PósGraduação, em todas as áreas do conhecimento, nas Instituições Públicas de Ensino
Superior.
Inscrições: Das 08h do dia 04/06/2012 e 18h do dia 18/07/2012.
Para maiores
equipamentos-

informações

acesse:

http://capes.gov.br/editais/abertos/5526-pro-

PROGRAMA PROBRAL
O PROBRAL apóia projetos conjuntos de pesquisa desenvolvidos por grupos brasileiros
e alemães vinculados a Instituições de Ensino Superior e/ou Pesquisa. O programa é
resultado da parceria entre a CAPES e o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico
(DAAD) e tem como objetivo incentivar a cooperação científica entre pesquisadores de
ambos os países.

Os projetos financiados pelo PROBRAL devem estar vinculados a um Programa de PósGraduação recomendado pela CAPES e contemplar a formação de pós-graduandos e o
aperfeiçoamento de docentes e pesquisadores.
Para maiores informações acesse: http://capes.gov.br/editais/abertos/5525-probral

PROGRAMA DE BOLSA DRA. RUTH CARDOSO
A CAPES, por meio da Coordenação Geral de Cooperação Internacional, a FAPESP, a
Universidade de Columbia e a Comissão Fulbright, tornam pública a realização de
seleção de professor/pesquisador visitante na Universidade de Columbia.
Inscrições: Até 30 de novembro de 2012.
Para maiores informações acesse: http://capes.gov.br/editais/abertos/5515-programaruth-cardoso

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
Período do evento

Inscrição

Período do evento

Inscrição

Novembro
01 a 31 de Dezembro 01 a 31 de Agosto

Resultado a partir
de
31 de Outubro

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

PROGRAMA CAPES/FCT
Apoiar projetos conjuntos de pesquisa e cooperação científica das Instituições de Ensino
Superior do Brasil e de Portugal que promovam a formação em nível de pós-graduação

(doutorado sanduíche e pós-doutorado) e o aperfeiçoamento de docentes e
pesquisadores.
Inscrições: Até 20 de julho de 2012.
Para maiores informações acesse: http://capes.gov.br/editais/abertos/5514-fct-

PROGRAMA DE PROFESSOR/PESQUISADOR VISITANTE NOS EUA
(CAPES/COMISSÃO FULBRIGHT)
O presente Programa visa promover a divulgação da ciência, tecnologia e cultura
brasileira, em especial, com o envolvimento de setores da academia que ainda não
tiveram exposição àquele país. O programa possibilitará a inserção de professores e
pesquisadores brasileiros, das diversas áreas do conhecimento, em renomadas
instituições de ensino superior nos EUA para ministrar aulas, realizar pesquisas e
desenvolver atividades de orientação técnica e científica sempre com o objetivo de
divulgar a ciência, tecnologia e cultura.
Inscrições: De 4 de junho a 31 de agosto de 2012
Para maiores informações acesse: http://capes.gov.br/editais/abertos/4956-programade-professorpesquisador-visitante-nos-eua-capescomissao-fulbright

CÁTEDRA MILTON SANTOS
A Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes e a
Universidade de Coimbra, por intermédio de seu Centro de Estudos Sociais, estabelecem
o programa “Cátedra Milton Santos”, com o intuito principal de contribuir para a difusão
de informações objetivas sobre a dinâmica da sociedade brasileira em centros
universitários de excelência no exterior.
Inscrições: Até 10 de setembro de 2012
Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/3989catedra-milton-santos

PRÓ-MOBILIDADE INTERNACIONAL (CAPES/AULP)
O Programa Internacional de Apoio à Pesquisa e ao Ensino por meio da Mobilidade
Docente e Discente Internacional (Pró-Mobilidade Internacional) destina-se à
estruturação, fortalecimento e internacionalização dos Programas de Graduação,

Pesquisa e Pós-Graduação das universidades integrantes da Associação das
Universidades de Língua Portuguesa (AULP).
Inscrições:
Primeiro processo seletivo:
FASE
Encaminhamento das propostas
Etapa I - Análise Técnica
Etapa II – Análise de Mérito
Etapa III – Homologação do Resultado
Pedidos de Recurso

PRAZOS
Até 28/12/2012
Até 15 (quinze) dias
Até 30 (trinta) dias
Até 15 (quinze) dias
Até 10 (dez) dias úteis

Segundo processo seletivo:
FASE
Encaminhamento das propostas
Etapa I - Análise Técnica
Etapa II – Análise de Mérito
Etapa III – Homologação do Resultado
Pedidos de Recurso

PRAZOS
Até 28/12/2013
Até 15 (quinze) dias
Até 30 (trinta) dias
Até 15 (quinze) dias
Até 10 (dez) dias úteis

Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5593-promobilidade-internacional-capesaulp

PROGRAMA CAPES/BRAFITEC
Apoiar a cooperação bilateral entre o Brasil e a França por meio de parcerias
universitárias nas especialidades das engenharias, favorecendo o intercâmbio de
estudantes de graduação, as iniciativas para aproximação de estrutura e conteúdos
curriculares e de metodologias de ensino nos dois países.
Calendário:
Período/Data
Atividade Prevista
Até 10 de agosto de 2012 Inscrição das propostas
Setembro de 2012
Análise documental
Outubro de 2012
Análise de mérito
Novembro de 2012
Priorização das propostas pela CAPES
Dezembro de 2012
Divulgação dos resultados
A partir de Janeiro de 2012 Início das atividades dos projetos e liberação dos recursos

Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5550brafitec

BOLSA CAPES – FULBRIGHT DE ESTÁGIO DE DOUTORANDO NOS
EUA
A CAPES, por meio da Coordenação Geral de Cooperação Internacional, e a Comissão
para o Intercâmbio Educacional entre o Brasil e os Estados Unidos (Fulbright) tornam
pública a seleção de bolsistas para estágio de doutorando nos EUA.
Calendário:
Período
Até 01 de outubro de 2012
Outubro de 2012
Novembro de 2012
Dezembro de 2012
De fevereiro a julho de 2013
De agosto/setembro 2013 a maio/junho de
2014

Atividade Prevista
Envio das candidaturas
Seleção
Divulgação do resultado e interposição
de recursos
Divulgação do resultado final
Curso de inglês intensivo nos EUA para
os candidatos selecionados pela
Comissão Fulbright
Atividades acadêmicas nos EUA

Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5547fulbright-estagio-doutorando-eua
______________________________________________________________________

CNPQ
CHAMADA CNPQ/VALE S.A. Nº 05/2012 - FORMA-ENGENHARIA
Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem estimular a formação de
engenheiros no Brasil, combatendo a evasão que ocorre principalmente nos primeiros
anos dos cursos de engenharia e despertando o interesse vocacional dos alunos de ensino
médio pela profissão de engenheiro e pela pesquisa cientifica e tecnológica, por meio de
forte interação com escolas do ensino médio. Os cursos de graduação em engenharia a
serem estimulados, na presente chamada, estão relacionados no ANEXO I.
Inscrições: 25/05/2012 a 17/07/2012

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=1081

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:
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:
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&fi
ltro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=861

CNPQ-TWAS FELLOWSHIPS PROGRAMME
The fellowships offered by the CNPq-TWAS Fellowships programmes allow scientists
from developing countries (other than Brazil) to study or to do research in natural
sciences in Brazil and then to return home to continue their careers. Submission period:
Applications must be submitted between April 13th, 2012 (Friday) and July 19th, 2012
(Thursday) by 6 PM in Brasilia time zone (GMT -03:00).
Inscrições: 13/04/2012 a 19/07/2012
Para
mais
informações
acesse:
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&fi
ltro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=941

BOLSAS ESPECIAIS 2012 - PAÍS E EXTERIOR
Inscrições: 19/12/2011 a 27/09/2012
Para mais informações acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&fi
ltro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=1141

CHAMADA CNPQ Nº 04/2012 COOPERAÇÃO CNPQ / INSTITUTO
HOLANDÊS DE POLÍMEROS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE
EINDHOVEN
A presente Chamada tem por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro a
projetos conjuntos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas áreas de
Nanotecnologia e Materiais Polméricos, preferencialmente nas áreas de Biopolímeros e
Poliolefinas, em conformidade com as condições estabelecidas na parte II REGULAMENTO, anexo a esta Chamada, que determina os requisitos relativos ao
proponente, cronograma, recursos financeiros a serem aplicados nas propostas
aprovadas, origem dos recursos, itens financiáveis, prazo de execução dos projetos,
critérios de elegibilidade, critérios e parâmetros objetivos de julgamento e demais
informações necessárias.
Inscrições: 09/07/2012 a 13/09/2012
Para mais informações acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=2C204B14AD6522060F52F695E42F0342?p_p_id=resultadosportlet
_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDi
vulgada&idDivulgacao=1421

CHAMADA TRIPARTITE CNPq/IRD/APGMV nº 15 / 2012
A presente Chamada tem por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro a
projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico,
tecnológico e de inovação, em conformidade com as condições estabelecidas na parte II REGULAMENTO, anexo a esta Chamada, que determina os requisitos relativos ao
proponente, cronograma, recursos financeiros a serem aplicados nas propostas
aprovadas, origem dos recursos, itens financiáveis, prazo de execução dos projetos,
critérios de elegibilidade, critérios e parâmetros objetivos de julgamento e demais
informações necessárias.
Inscrições: 25/06/2012 a 17/05/2013
Para mais informações acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=2C204B14AD6522060F52F695E42F0342?p_p_id=resultadosportlet
_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDi
vulgada&idDivulgacao=1321

CHAMADA PÚBLICA MCTI/SETEC/CNPQ Nº 17/2012 RHAE
PESQUISADOR NA EMPRESA
A presente Chamada Pública tem por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro
a projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e
tecnológico e a inovação no País, por meio da inserção de mestres ou doutores, em
empresas privadas, de micro, pequeno, médio e grande porte.
Inscrições: 25/06/2012 a 17/05/2013
Para mais informações acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=2C204B14AD6522060F52F695E42F0342?p_p_id=resultadosportlet
_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDi
vulgada&idDivulgacao=1241

CHAMADA DE PROJETOS MCTI/CNPQ-ISTPCANADA Nº 19/2012
Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos conjuntos de pesquisa no âmbito da
Cooperação CNPq/International Science and Technology Partnerships Canada
(ISTPCanada) visando intensificar e promover novas parcerias entre os setores
industrial, acadêmico e de pesquisa entre o Brasil e o Canadá. Os projetos devem atender
a uma necessidade específica ou desafio do mercado, demonstrar potencial comercial e
proporcionar benefícios a todos os participantes, e, mais amplamente, aos países que
financiam as iniciativas.
Inscrições: 25/06/2012 a 01/08/2012
Para mais informações acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=2C204B14AD6522060F52F695E42F0342?p_p_id=resultadosportlet
_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDi
vulgada&idDivulgacao=1301

CHAMADA CNPQ/INMETRO N º 08/2012
Apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o
desenvolvimento científico e tecnológico do País, em consonância com o Programa de
Capacitação Científica e Tecnológica para a Metrologia do Inmetro ¿ PROMETRO,
através da formação e capacitação de recursos humanos, atraindo pessoal técnicocientífico altamente qualificado para atuar na execução destes projetos junto aos
laboratórios do Inmetro.
Inscrições: 19/06/2012 a 02/08/2012

Para mais informações acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=2C204B14AD6522060F52F695E42F0342?p_p_id=resultadosportlet
_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDi
vulgada&idDivulgacao=1221

CHAMADA CNPQ/VALE S.A. Nº 05/2012 - FORMA-ENGENHARIA
Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem estimular a formação de
engenheiros no Brasil, combatendo a evasão que ocorre principalmente nos primeiros
anos dos cursos de engenharia e despertando o interesse vocacional dos alunos de ensino
médio pela profissão de engenheiro e pela pesquisa cientifica e tecnológica, por meio de
forte interação com escolas do ensino médio. Os cursos de graduação em engenharia a
serem estimulados, na presente chamada, estão relacionados no ANEXO I.
Inscrições: 25/05/2012 a 17/07/2012
Para
mais
informações
acesse:
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=2C204B14AD6522060F52F695E42F0342?p_p_id=resultadosportlet
_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDi
vulgada&idDivulgacao=1081
______________________________________________________________________

FAPESB
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 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

CHAMADA PÚBLICA DCR Nº 001/2012 – PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO REGIONAL –
DCR/BA FAPESB/CNPQ
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: 02/05/2012 à 31/10/2012
Para mais informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=8298
______________________________________________________________________

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
______________________________________________________________________

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

