Prezado Pesquisador,
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós- Graduação (PPG), através da Gerência de
Pesquisa (GPESQ), divulga os Editais relacionados à Pesquisa, com inscrições abertas de
todo o País. Tais editais contemplam bolsas de iniciação científica, mestrado e
doutorado, apoio a eventos e a publicações, entre outros. A periodicidade deste
informativo

será

quinzenal

e

poderá

ser

encontrada

no

site

da

PPG

(http://www.ppg.uneb.br/)
Os pesquisadores interessados em concorrer aos editais, caso necessitem, podem entrar
em contato com a Gerência de Pesquisa (GPESQ), para maiores informações e auxílio na
elaboração de propostas e projetos através do e-mail pesquisa.ppg@uneb.br e do telefone
(71)3372-7231
Para as próximas edições contamos com a colaboração dos pesquisadores, discentes e
demais

servidores

da

UNEB

interessados.

Envie

suas

sugestões

pesquisa.ppg@uneb.br.
Acesse aqui os editais.
Atenciosamente,
Ana Vitória Silva - Subgerente de Pesquisa / Mat. 74.427.988-4
Ananete de Oliveira Sampaio – Técnica Universitária / Mat. 74.000.664-5
Prof. Aníbal de Freitas Santos Junior - Gerente de Pesquisa / Mat. 74.521.030-4
pesquisa.ppg@uneb.br
Subgerência de Pesquisa e Desenvolvimento
Gerência de Pesquisa- PPG

para:

4ª Edição
ABRIL DE 2015

CAPES
TITULO: Programa Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt
OBJETIVO: O Programa Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt é uma iniciativa da
Capes em cooperação com a Fundação Alexander von Humboldt (AvH) da Alemanha
com o objetivo de conceder bolsas para pesquisadores altamente qualificados, que
possuam vínculo, empregatício ou não, em Instituições de Ensino ou Pesquisa do Brasil
em todas as áreas do conhecimento. A parceria visa à internacionalização de forma mais
consistente, o aprimoramento da produção e qualificação científicas e o desenvolvimento
de métodos e teorias em conjunto com pesquisadores, de reconhecido mérito científico,
alemães ou estrangeiros residentes na Alemanha.

INSCRIÇÃO: 01 de janeiro de 2015 a 31 de julho 2015
Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/cooperacaointernacional/alemanha/humboldt.

TITULO: Programa Geral de Cooperação Internacional (PGCI)
AVISO: Cronograma atual aberto para inscrições até 30 de abril de 2015.
OBJETIVO: O Programa Geral de Cooperação Internacional visa a:
a) selecionar projetos conjuntos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento;
b) selecionar projetos de parcerias universitárias em todas as áreas do conhecimento;
c) fomentar o intercâmbio entre Instituições de Ensino Superior e institutos ou centros de
pesquisa e desenvolvimento brasileiros e estrangeiros;
d) selecionar projetos com instituições com as quais a CAPES não lançar editais
específicos de seleção;
e) selecionar candidaturas individuais, para casos de candidatos academicamente
excepcionais que não possam ser contemplados por editais específicos da CAPES para
bolsas no exterior.
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INSCRIÇÃO: de 01 de janeiro a 30 de abril do mesmo ano
Para
maiores
informações
acesse:
http://www.capes.gov.br/cooperacaointernacional/multinacional/programa-geral-de-cooperacao-internacional
TITULO: Apoio a Eventos no Exterior (AEX)
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 em um valor fixo de auxílio, que se destina a contribuir com despesas
com a estadia e o traslado de ida e volta do Brasil ao país no qual será realizado o evento.
O valor é fixo e definido em Portaria da CAPES, de acordo com a localização geográfica
do evento.
INSCRIÇÃO: Conforme CRONOGRAMA a baixo.
Período do evento

Inscrição

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 31 de Março

01 a 30 de Novembro

31 de Janeiro

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 Novembro

01 a 31 de Julho

30 de Setembro

01 a 31 de Dezembro

01 a 31 de Agosto

31 de Outubro

Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos/aex
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TITULO: Programa de Cooperação Internacional STEM
OBJETIVO: O Programa de Cooperação Internacional STEM (sigla para Science,
Technology, Engineering and Mathematics) é uma nova ação da Capes, em parceria com
Conselho Britânico/Fundo Newton para promover a mobilidade e o intercâmbio de
docentes e pesquisadores responsáveis pelo ensino de ciências, tecnologias, engenharia e
matemática de países emergentes ao Reino Unido.
A ação visa à troca de conhecimentos entre docentes e pesquisadores para incentivar a
inovação curricular e a criação de novas estratégias na formação de professores da
educação básica nas áreas de ciências e matemática.
O Programa é dividido em duas etapas: (a) a participação em atividades de imersão no
Reino Unido, e (b) a realização de atividades de disseminação do conhecimento, após o
retorno ao Brasil, com a aplicação de um plano de formação de professores alinhado às
temáticas do STEM.
COMO PARTICIPAR: As propostas deverão ser submetidas por meio do Sistema
Integrado Capes – SICAPES (http://stem.capes.gov.br), conforme normas e cronograma
do Edital de seleção.
Para maiores informações através do e-mail: cideb@capes.gov.br
TITULO: Programa NoPa
OBJETIVO: Selecionar projetos conjuntos de pesquisa dentro dos temas definidos
pelos Grupos Assessores Temáticos, fortalecer a colaboração entre pesquisadores
brasileiros e alemães e estimular a mobilidade acadêmica. Nesse caso, o apoio da Capes
é destinado a missões de trabalho para docentes, missões de estudos de graduaçãosanduíche, doutorado-sanduíche e pós-doutorado, além da concessão de recursos de
custeio à equipe brasileira. O apoio à equipe alemã será conforme as regras do DAAD e
GIZ.
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INSCRIÇÃO: conforme cronograma abaixo

Inscrições no DAAD

Até o dia 17 de abril de 2015

Inscrições no site do NoPa Brasil

Inscrições na CAPES

Até o dia 30 de abril

Inscrições no edital PGCI

Para maiores informações: http://www.nopa-brasil.net/en/index.html

CNPq
CHAMADA PÚBLICA – CNPq
TITULO: Chamada de Projetos CNPq/CISB/SAAB N º 42/2014 Programa Ciência sem
Fronteiras.
OBJETIVO: A presente chamada objetiva selecionar candidatos que queiram
desenvolver parte de suas teses de doutorado ou projeto de pós-doutorado, dentro das
áreas prioritárias do Programa Ciências sem Fronteiras e nas áreas de pesquisa de
interesse da SAAB AB
INSCRIÇÃO: 08/12/2014 a 15/05/2015
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=5562
TITULO: Chamada nº. 03/2015 - Edital CAPES nº 07/2015
OBJETIVO: O Programa tem por objetivo apoiar candidatos com excelente
qualificação científica e acadêmica, para realização de doutorado pleno, de duplo
doutorado e de doutorado sanduíche na Alemanha.
INSCRIÇÕES: 01/04/2015 a 15/05/2015
Para

Maiores

informações

acesse:

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas;jsessionid=10B1857DC08E6A27C63B7D1964C52C1C?p_p_id=resultados
portlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha
=chamadaDivulgada&idDivulgacao=5842
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TITULO: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM TAXONOMIA - PROTAX
OBJETIVO: 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 do País no âmbito Programa de Capacitação em
Taxonomia - Protax. As propostas devem observar as condições específicas
estabelecidas na parte II - Regulamento, anexo a esta chamada pública, que determina os
requisitos relativos ao proponente, cronograma, recursos financeiros a serem aplicados
nas propostas aprovadas, origem dos recursos, itens financiáveis, prazo para execução
dos projetos, critérios de elegibilidade, critérios e parâmetros objetivos de julgamento e
demais informações necessárias.
INSCRIÇÕES: 23/03/2015 a 08/05/2015
Para

Maiores

informações

acesse:

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas;jsessionid=10B1857DC08E6A27C63B7D1964C52C1C?p_p_id=resultadosport
let_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamada
Divulgada&idDivulgacao=5822

FAPESB
TITULO: Edital Nº 027/2014 – Participação em Evento Científico e/ou Tecnológico em
Território Nacional
FINALIDADE: Esta modalidade de apoio FAPESB visa incentivar a participação de
professores/pesquisadores, vinculados às instituições de ensino superior e/ou pesquisa
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 No 027/2014.
INSCRIÇÃO: Julho, Agosto e Setembro/2015

04/02 a 06/04/2015. (até 17h00minh)

Data limite 07/04/2015
Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=18025
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TITULO: Edital Nº 027/2014 – Participação em Evento Científico e/ou Tecnológico no
Exterior
FINALIDADE: Esta modalidade de apoio FAPESB visa incentivar a participação de
professores/pesquisadores, vinculados às instituições de ensino superior e/ou pesquisa
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 No 027/2014.
INSCRIÇÃO: Julho, Agosto e Setembro/2015
Data limite

04/02 a 06/04/2015 (até 17h00minh)

07/04/2015.

Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=18044

TITULO: Edital 028/2014 – Auxílio-Tese
FINALIDADE: Destina-se a apoiar doutorandos, preferencialmente bolsistas da
FAPESB, na finalização do seu trabalho de tese. O recurso será repassado em uma única
parcela.
INSCRIÇÃO: Preenchimento do formulário online

de 29/12/2014 à 29/09/2015

até às 17h00minh.
Postagem das propostas

Até 30/09/2015

Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=18052
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TITULO: Edital 028/2014 – Auxílio-Dissertação
FINALIDADE: Destina-se a apoiar mestrandos, preferencialmente bolsistas da
FAPESB, na finalização do seu trabalho de dissertação. O recurso será repassado em
parcela única.
INSCRIÇÃO: Preenchimento do formulário online

de 29/12/2014 a 29/09/2015

até às 17h00min.
Postagem das propostas

Até 30/09/2015

Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=18058

TITULO: Edital Nº 009/2015 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico e/ou
de Inovação nas Universidades Estaduais
FINALIDADE: 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, torna público o lançamento do presente Edital e convida pesquisadores
vinculados às Universidades públicas estaduais, sediadas no Estado da Bahia, à
apresentarem propostas para o apoio a projetos de desenvolvimento tecnológico e/ou
inovação, de acordo com o que estabelece o presente Edital.
OBJETIVO: O presente Edital destina-se ao apoio a projetos de desenvolvimento
tecnológico e/ou inovação, a serem implementados no âmbito das Universidades
Estaduais da Bahia, a saber: UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana; UESB
– Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; UESC – Universidade Estadual de Santa
Cruz e UNEB – Universidade do Estado da Bahia. As propostas de projetos de pesquisa
devem visar o desenvolvimento tecnológico e/ou inovação tecnológica, nas
universidades estaduais públicas, contemplando as áreas seguintes prioritárias, a saber: a)
agrárias e pecuária; b) biotecnologia e saúde; c) energia e engenharias; d) tecnologias da
informação e comunicação. Ressalva-se que outras áreas podem vir a ser priorizadas,
conforme diretrizes estaduais baianas de ciência, tecnologia e inovação, em consonância
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com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Plano Brasil Maior, do
Governo Federal.
INSCRIÇÃO: Data limite para preenchimento do formulário on-line

17h30min

do

dia 29/04/2015
Data limite para postagem dos projetos e documentos solicitados*

30/04/2015

Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=18343

FINEP
TITULO: CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA – 02/2014
– Equipamentos Multiusuários
OBJETIVO: Selecionar propostas para apoio financeiro à aquisição de novos
equipamentos multiusuários de médio e de grande porte, à manutenção dos
equipamentos a serem adquiridos no projeto e a manutenção dos equipamentos já
existentes na instituição, bem como às pequenas adaptações de instalação e adequações
da infraestrutura física estritamente ligadas a estes equipamentos, visando à criação ou a
expansão de unidades multiusuárias em qualquer área do conhecimento, e em todo
território nacional, de forma a proporcionar condições para o crescimento e a
consolidação da pesquisa científica e tecnológica das Instituições Públicas de Ensino
Superior e/ou de Pesquisa.

INSCRIÇÃO: § 1º As datas de cada etapa da Chamada Pública são apresentadas a
seguir:
Lançamento da Chamada Pública 18/11/2014
Disponibilização do formulário de submissão de propostas no Sistema FINEP 30 Dias
Pesquisa 02/03/2015
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Data limite para cadastramento das instituições partícipes no Sistema FINEP 30 Dias
Pesquisa 15/05/2015
Data final para envio eletrônico da proposta (*) 15/06/2015
Divulgação do Resultado Preliminar A partir de 15/07/15
Divulgação do Resultado Final A partir de 17/08/15
(*) O horário para envio da versão eletrônica na data limite para apresentação das
propostas se encerra às 18h (horário de Brasília).
(**) A FINEP não se responsabilizará por solicitação de inscrição de propostas não
recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
Para maiores informações acesse:
http://download.finep.gov.br/chamadas/ct_infra/editais/VERSAOFINALMULTIUSUAR
OS.pdf

UNEB
TÍTULO: EDITAL Nº 017/2015 - apoiar financeiramente a realização de eventos de
caráter técnico-científico, esportivo, artístico ou cultural - ESTUDANTES.
O Reitor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no uso de suas atribuições legais
e regimentais, torna público o presente Edital que visa apoiar financeiramente a
realização de eventos de caráter técnico-científico, esportivo, artístico ou cultural, bem
como de caráter político-acadêmico organizados sob a responsabilidade de estudantes,
no período de 13 de abril a 31 de outubro de 2015, no âmbito da UNEB.
FINALIDADE
O presente edital destina-se exclusivamente a apoiar a realização de eventos estudantis
no âmbito da UNEB, visando o intercâmbio acadêmico-didático-científico (semanas ou
jornadas de cursos, congressos, simpósios, seminários, ciclo de conferências e outros
pesquisa.ppg@uneb.br
Subgerência de Pesquisa e Desenvolvimento
Gerência de Pesquisa- PPG

similares) ou político-acadêmico (encontro de estudantes e de entidades estudantis) de
abrangência regional ou nacional, a serem realizados no período de 13 de abril a 15 de
outubro de 2015.
CRONOGRAMA
Etapa 02 – Eventos de agosto a outubro de 2015
ATIVIDADES
Preenchimento do formulário online
Prazo final de submissão da proposta
Divulgação do resultado do Edital
Recebimento de recursos administrativos
Resposta aos recursos impetrados
Recebimento de documentação

DATAS LIMITES
04/05 até 22/05/2015
22/05/2015
03/06/2015
08 e 09/06/2015
12/06/2015
08/06 até 19/06/2015

Para maiores informações acesse: http://www.uneb.br/proex/editais-deextens%C3%A3o

TÍTULO: EDITAL Nº 018/2014 - apoio financeiro à realização de eventos acadêmicos,
científicos, artísticos, culturais, esportivos tecnológicos e/ou de inovação e
empreendedorismo - SERVIDORES.
O Reitor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no uso de suas atribuições legais
e regimentais, torna público o presente Edital e convida os interessados a apresentarem
propostas para obtenção de apoio financeiro à realização de eventos acadêmicos,
científicos, artísticos,

culturais, esportivos tecnológicos e/ou

de inovação

e

empreendedorismo, a serem realizados no período de 13 de abril a 31 de outubro de
2015, promovendo a divulgação das atividades acadêmicas de ensino, extensão e
pesquisa; divulgação da arte, cultura e esportes; disseminação da cultura de inovação e
empreendedorismo, e favorecendo o intercâmbio e publicização do conhecimento e
favorecendo o intercâmbio acadêmico nos âmbitos local, regional, nacional e
internacional.
OBJETIVOS
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•

Apoiar e fomentar a realização de eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos
e/ou de inovação e empreendedorismo, nas diversas áreas do conhecimento, no
âmbito da UNEB;

•

Estimular o intercâmbio, a socialização e a divulgação do conhecimento;

•

Promover e elevar a qualidade das atividades de ensino, extensão e pesquisa.

CRONOGRAMA
Etapa 02 – Eventos de agosto a outubro de 2015
ATIVIDADES
Preenchimento do SIP e formulário online
Prazo final de submissão da proposta
Divulgação do resultado do Edital
Recebimento de recursos administrativos
Resposta aos recursos impetrados
Recebimento de documentação

DATAS LIMITES
04/05 até 22/05/2015
22/05/2015
03/06/2015
08 e 09/06/2015
12/06/2015
08/06 até 19/06/2015

Para maiores informações acesse: http://www.uneb.br/proex/editais-deextens%C3%A3o
TÍTULO: EDITAL Nº 025/2015

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, consubstanciado nas normas do Sistema Nacional de
Avaliação, Portaria CAPES nº 191, de 4 de outubro de 2011, Regimento Interno do
PROFLETRAS-UNEB (disponível no site www.profletrasdch5.uneb.br), comunica a
abertura da etapa interna de inscrições para credenciamento e ingresso de professores do
quadro de professores permanente e colaboradores do referido Programa, Área de
Concentração Linguagens e Letramentos, com duas linhas de pesquisa: 1. Teorias da
Linguagem e Ensino; 2. Leitura e Produção Textual: diversidade social e práticas
docentes.
CRONOGRAMA
As inscrições poderão ser feitas no período de 02 a 16/04/2015 pessoalmente, via
correios ou por representante com procuração do candidato, com firma reconhecida e
pesquisa.ppg@uneb.br
Subgerência de Pesquisa e Desenvolvimento
Gerência de Pesquisa- PPG

acompanhada de fotocópia de RG do procurador, na Secretaria do Profletras – Campus
V, Santo Antônio de Jesus, das 09h00minh às 12h00minh e das 13h00minh às
16h00minh, de segunda a sexta-feira, na Secretaria do Profletras – Campus V, Santo
Antônio de Jesus.
Para maiores informações acesse www.profletrasdch5.uneb.br
TITULO: EDITAL Nº 031/2015
FINALIDADE: O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
(UNEB), no uso de suas atribuições legais e regimentais, através da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação (PPG), torna público o presente Edital para
apresentação de propostas referentes às bolsas de Iniciação Científica e de Iniciação
Tecnológica destinadas aos programas do CNPq, FAPESB e UNEB. De acordo com as
Resoluções Normativas de cada Programa:
- CNPq: Resolução Normativa 017/2006
- UNEB: Resolução CONSEPE/UNEB 508/2002 (DOE 23/07/2002)
– FAPESB: Programa de Bolsas/Normas Gerais 2015
OBJETIVOS: Os Programas de Iniciação Científica e de Iniciação Tecnológica são
instrumentos eficazes na formulação e aplicação da política de pesquisa da UNEB,
acentuando a interação entre Graduação e Pós-Graduação no âmbito da Universidade,
bem como na qualificação de estudantes de Cursos de Graduação para estudos em nível
de Pós-Graduação, reforçando os Grupos de Pesquisa da UNEB através da estruturação e
fortalecimento das linhas de pesquisa e das condutas que venham a incidir sobre o
desenvolvimento científico-tecnológico e sobre o desenvolvimento regional.
CRONOGRAMA

Etapas

Cronograma

Inscrição online

19/03/2015 a 22/04/2015 (até às 17h
horário oficial de Brasil)
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Entrega da documentação impressa nos
NUPEs/Departamentos

19/03/2015 a 24/04/2015

Data limite para envio das propostas à PPG pelos
28/04/2015
NUPEs/Departamentos: (via malote, protocolado ou SEDEX)
Data prevista de publicação dos resultados (até às 18h
horário oficial do Brasil)

22/05/2015

Maiores informações acessem:
TITULO: EDITAL Nº 047/2015
FINALIDADE: O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB),
no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público a abertura, das inscrições, no
período de 06 de abril a 06 de maio de 2015, do processo seletivo para ingresso de alunos
regulares no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação de Jovens e AdultosNível Mestrado Profissional (MPEJA), Departamento de Educação (DEDC), Campus I Salvador, aprovado pela Resolução CONSU/UNEB nº 902/2012 e recomendado pela
CAPES por meio do ofício nº 229-20/2012/CTC/CAAII/ CGAA/DAV/CAPES.
CRONOGRAMA:
Etapas

Cronograma

Inscrição online

06/04/2015 a 06/05/2015

Homologação das Inscrições

15/05/2015

Resultado da análise da proposta de trabalho e Currículo Latte29 de maio de 2015
e convocação para entrevistas)
Entrevistas

01 a 09/06/2015

Maiores informações acessem: www.uneb.br/mpeja

pesquisa.ppg@uneb.br
Subgerência de Pesquisa e Desenvolvimento
Gerência de Pesquisa- PPG

