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)3372-0000/7231.
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
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para:

5ª Edição
MAIO 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: 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
01 a 31 de Janeiro

Inscrição
01 a 30 de Setembro

Resultado a partir de
30 de Novembro
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Período do evento

Inscrição

Resultado a partir de

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

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.
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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: Prêmio Emerald/Capes 2015 de Pesquisa nas áreas de Ciência da Informação
e Administração e Gestão
OBJETIVO: Com o objetivo de estimular o acesso e o uso do Portal de Periódicos e de
promover a pesquisa nas áreas de Ciência da Informação e Administração e Gestão, a
Capes, em parceria com a © Emerald Group Publishing Limited, lança o presente edital
para submissão de projetos de pesquisa no Prêmio Emerald/Capes 2013.
O Prêmio é direcionado a projetos que conciliem a disseminação do conhecimento com o
desenvolvimento social aplicado à realidade brasileira. Pesquisadores vinculados a
instituições usuárias do Portal de Periódicos poderão submeter trabalhos nos moldes
deste Edital.
INSCRIÇÃO:

ATIVIDADES

DATAS

Lançamento do Edital

20 de abril de 2015

Período de inscrição dos trabalhos

De 20 de abril a 30 de agosto de 2015

Divulgação dos resultados

20 de outubro de 2015

Prazo para interposição de recurso

03 de novembro de 2015

Premiação

11de novembro de 2015

Entrega do Prêmio em dinheiro

07 de dezembro de 2015

Para maiores informações acesse: Para informações relacionadas a este Edital,
contatar:
pesquisa.ppg@uneb.br
Subgerência de Pesquisa e Desenvolvimento
Gerência de Pesquisa- PPG

Coordenação-Geral do Portal de Periódicos – CGPP
Fone: (61) 2022-6200; e-mail: cgpp@capes.gov.br
TITULO: Capes/Inmetro
OBJETIVO: Ampliar a RELAI por meio da seleção de novos laboratórios associados
que apresentem potencial para o desenvolvimento de projetos de Pesquisa,
Desenvolvimento

e

Inovação

(P,D&I),

em

cooperação

com

os

setores

industrial/empresarial ou de serviços, demandantes de soluções tecnológicas inovadoras,
e Promover e consolidar os laboratórios associados da RELAI:
Os laboratórios associados poderão compartilhar da infraestrutura laboratorial do
Inmetro no desenvolvimento de seus projetos cooperativos.
Os laboratórios associados poderão se beneficiar das conexões do Inmetro com
instituições internacionais de alto nível experientes em programas de cooperação
universidade-empresa.
INSCRIÇÃO:
ATIVIDADES

DATAS

Lançamento do Edital

29/12/2014

Data-limite para inscrição dos
projetos

30/06/2015

Divulgação do resultado preliminar

18/08/2015

Prazo para envio de recurso

Até 10 dias após a publicação dos resultados
no DOU

Divulgação do resultado final

08/10/2015

Implementação

A partir de 11/2015

Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/bolsas/programasespeciais/capes-inmetro
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TITULO: Programa de Bolsa Especial para Doutorado em Pesquisa Médica
OBJETIVO: Fomentar o desenvolvimento para a formação em pesquisa médica, com a
finalidade de estimular a produção acadêmica e a formação de pesquisadores, em nível
de doutorado, por meio de financiamento específico, consolidando e ampliando o
pensamento crítico estratégico para o desenvolvimento científico do país.

INSCRIÇÃO: Cronograma
Chamada

Inscrição

Resultado

Início da Bolsa

Nº de Vagas

Primeira

Até 06/03/2015

15/05/2015

03/08/2015

50

Segunda

Até 06/08/2015

08/12/2015

01/03/2016

50

Terceira

Até 05/08/2016

08/12/2016

01/03/2017

50

Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/bolsas/programasespeciais/pbe-dpm
TITULO: Programa Bragecrim
OBJETIVO: O programa Bragecrim (Iniciativa Brasil-Alemanha para Pesquisa
Colaborativa em Tecnologia de Manufatura) tem o objetivo de apoiar e financiar projetos
conjuntos de pesquisa entre grupos de pesquisa brasileiros e alemães na área de
tecnologia de manufatura avançada.
A principal meta dos projetos aprovados no âmbito do programa é gerar conhecimento
tecnológico fundamental, possibilitando o desenvolvimento de soluções inovadoras para
o aprimoramento da produtividade, qualidade e sustentabilidade das companhias
industriais tanto brasileiras quanto alemãs. Outro importante objetivo é a troca de
conhecimento por meio de missões de trabalho e de estudos de pesquisadores/docentes e
estudantes de ambos os países.
INSCRIÇÃO:
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Período

Atividade prevista

De 15 de abril a 15 de junho de 20154

Inscrição das propostas

Junho a Outubro de 2015

Análises Documental e de Mérito

Novembro de 2015

Priorização e Reunião Conjunta

Dezembro de 2015

Divulgação dos resultados

Janeiro de 2016

Início das atividades dos projetos

Para maiores informações acesse: bragecrim@capes.gov.br

CNPq
CHAMADA PÚBLICA – CNPq
TITULO:
OBJETIVO:
INSCRIÇÃO:
Para maiores informações acesse:
TITULO:
OBJETIVO:
INSCRIÇÕES:
Para Maiores informações acesse:
TITULO: Chamada CNPq/FIOCRUZ/COC/ Nº 04/2015 - PROEP COC
OBJETIVO: A presente Chamada tem por objetivo geral selecionar propostas para
apoio financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o
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desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País sobre o tema História,
Conhecimento e Saúde: desafios para a sociedade brasileira.
INSCRIÇÕES: 06/04/2015 a 20/05/2015
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=5862

TITULO: Bolsas Especiais 2015 - País e Exterior
OBJETIVO: Bolsas Especiais 2015 - País e Exterior
Cronograma 3
Cronograma 2
Cronograma 1
INSCRIÇÕES: 26/08/2014 a 21/08/2015
Para Maiores informações acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0Za
M&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=5682

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.
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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

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 003/2015 – Programa Infraestrutura de Pesquisa
FINALIDADE: A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – Fapesb torna
público o presente Edital e convoca os Programas de Pós-Graduação stricto sensu de
instituições de ensino superior e/ou centros de pesquisa, científicos e/ou tecnológicos,
públicos ou particulares (sem fins lucrativos), localizados no Estado da Bahia, a
apresentarem propostas para apoio financeiro à execução de projetos, no âmbito do
Programa de Infraestrutura de Pesquisa, de acordo com o estabelecido no Edital.
O Edital submete-se, no que couber, aos dispositivos da Lei Federal No 8.666/93, da Lei
Estadual No 9.433/05, do Decreto Estadual No 9.266/04 e em consonância com as
orientações registradas no Manual do Pesquisador Outorgado, disponível no Portal da
FAPESB (http://www.fapesb.ba.gov.br).
OBJETIVO: fortalecimento da pós-graduação stricto sensu no Estado, através do apoio
a projetos de implantação, ampliação, recuperação e/ou modernização da infraestrutura
física para pesquisa, em instituições de ensino superior e/ou centros de pesquisa,
científicos e/ou tecnológicos, públicos ou particulares (sem fins lucrativos), localizados
na Bahia.
pesquisa.ppg@uneb.br
Subgerência de Pesquisa e Desenvolvimento
Gerência de Pesquisa- PPG

Espera-se que os projetos a serem apoiados se desdobrem na criação de novos Programas
de Pós-Graduação stricto sensu e/ou na melhoria dos seus conceitos nas avaliações da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes. Os projetos
deverão ainda ser capazes de ampliar o conhecimento e as competências científicas do
Estado e constituírem-se no embrião para o desenvolvimento de novas tecnologias.
INSCRIÇÃO:
CRONOGRAMA
Eventos
Lançamento do Edital
Preenchimento do Formulário online
Postagem das propostas *
Divulgação dos resultados
Recebimento da documentação complementar
Assinatura dos Termos de Outorga

Prazos
30/04/2015
30/06/2015 até às 17h00minh
01/07/2015
Até 14/09/2015
18/09/2015
30/09/2015 às 14h00minh

*Somente serão recebidas propostas encaminhadas por correios (SEDEX). Serão desenquadradas as
propostas que não forem postadas até essa data. Não serão recebidas propostas entregues diretamente
na FAPESB.

Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=18957

TITULO: Edital Nº 004/2015 – COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
FINALIDADE: A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, no
uso das suas atribuições, torna público o presente Edital e convoca pesquisadores
vinculados a instituições de ensino superior e/ou de pesquisa, públicas ou particulares
sem fins lucrativos, localizadas no Estado da Bahia, a apresentarem propostas para o
apoio a projetos de pesquisa científica e/ou tecnológica.
O Edital submete-se, no que couber, aos dispositivos da Lei Federal No 8.666/93, da Lei
Estadual No 9.433/05, do Decreto Estadual No 9.266/04, demais dispositivos legais e
regulamentares vigentes e ainda, em conformidade com as orientações postas no Manual
do

Pesquisador

Outorgado,

disponível

no

Portal

(http://www.fapesb.ba.gov.br).
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da

FAPESB

OBJETIVO: Estimular atividades de cooperação internacional, através do apoio
financeiro para a implementação de projetos de pesquisa a serem desenvolvidos por
pesquisadores doutores, vinculados a instituições de ensino superior e/ou de pesquisa,
localizadas na Bahia, em parceria com pesquisadores estrangeiros, vinculados a
instituições cientificas e/ou tecnológicas sediadas no exterior.
Poderão ser encaminhadas propostas em todas as áreas do conhecimento, em especial
naquelas consideradas prioritárias pelo Programa Ciência sem Fronteiras –CsF.
Espera-se que os resultados decorrentes dos projetos apoiados neste Edital impactem na
qualidade da pós-graduação stricto sensu no estado e na formação de recursos humanos
qualificados nas instituições baianas, através da ampliação do número de doutores, pósdoutores e pesquisadores visitantes, do aumento do número de Cursos/Programas de
Pós-Graduação e da promoção das ações institucionais de cooperação internacional.

INSCRIÇÃO:
CRONOGRAMA
Eventos
Lançamento do Edital
Preenchimento do Formulário online
Postagem das propostas
Divulgação dos resultados
Recebimento da documentação complementar

Prazos
30/04/2015
30/06/2015 até às 17:00hs
01/07/2015
14/09/2015
18/09/2015

*Somente serão recebidas propostas encaminhadas por correios (SEDEX). Serão desenquadradas as
propostas que não forem postadas até essa data. Não serão recebidas propostas entregues diretamente
na FAPESB.

Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=18966
TITULO: Edital Nº 005/2015 – Universal
FINALIDADE: A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB
torna público o Edital Universal – Nº 05/2015 e convoca pesquisadores vinculados às
instituições de ensino superior e pesquisa e/ou às instituições de pesquisa e
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desenvolvimento, públicas ou particulares sem fins lucrativos, localizadas no Estado da
Bahia, a apresentarem propostas para o apoio financeiro a projetos de pesquisa científica
e/ou tecnológica, em qualquer área do conhecimento.
O Edital submete-se, no que couber, aos dispositivos da Lei Federal No 8.666/93, da Lei
Estadual No 9.433/05, do Decreto Estadual No 9.266/04 e em consonância com as
orientações registradas no Manual do Pesquisador Outorgado, disponível no Portal da
FAPESB (http://www.fapesb.ba.gov.br).
OBJETIVO: Apoiar projetos de pesquisa científica e/ou tecnológica, que visem
contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e/ou tecnológico do
Estado da Bahia, em qualquer área do conhecimento. Este Edital objetiva também a
formação de novos grupos de pesquisa, visando o fortalecimento da base de
pesquisadores do Estado e o incremento da produção científica baiana, na sua
quantidade, diversidade e principalmente qualidade.

INSCRIÇÃO:
CRONOGRAMA
Eventos
Lançamento do Edital
Preenchimento do Formulário online
Data limite para postagem das propostas
Divulgação dos resultados
Recebimento da documentação complementar
Assinatura dos Termos de Outorga

Prazos
30/04/2015
30/06/2015 até às 17:00hs
01/07/2015
14/09/2015
18/09/2015
30/09/2015 às 9:00h

*Somente serão recebidas propostas encaminhadas por correios (SEDEX). Serão desenquadradas as
propostas que não forem postadas até a data mencionada acima. Não serão recebidas propostas
entregues diretamente na FAPESB.

Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=18976
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TITULO: Edital 008/2015 – Apoio a Projetos de Pesquisa para Jovem Cientista no
Estado da Bahia.
FINALIDADE: A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB
torna público o presente Edital e convoca jovens pesquisadores vinculados às instituições
de ensino superior e/ou de pesquisa e desenvolvimento, públicas ou particulares (sem
fins lucrativos), localizadas no Estado da Bahia, a apresentarem propostas para o
financiamento de projetos de pesquisa científica e tecnológica.
OBJETIVO: Este Edital visa estimular novos talentos de forma a ampliar as
competências científicas e tecnológicas em áreas estratégicas fortalecendo, dessa forma,
a base de pesquisadores do Estado da Bahia, bem como à formação de novos grupos de
pesquisa.
INSCRIÇÃO:
CRONOGRAMA
Atividade

Datas Limite
30/04/2015
15/07/2015
16/07/2015
07/10/2015
16/10/2015
27/10/2015

Lançamento do Edital
Preenchimento do Formulário online (até 17:00h)
Postagem das propostas
Divulgação do resultado do Edital
Recebimento da documentação complementar
Assinatura dos Termos de Outorga

Atenção: Após as 17h00min, do dia 15/07/2015 não será possível fazer alterações no formulário online no
site da Fapesb em função do sistema ser desativado.
* Datas que podem ser alteradas pela Fapesb independente de aviso prévio. Quaisquer modificações
serão comunicadas através de informe divulgado no Portal da Fapesb.
**

As

propostas

devem

ser

enviadas

exclusivamente

por

via

postal

(sedex)

Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=18940
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TITULO: Edital Nº 011/2015 – Programa de Bolsas de Mestrado e Doutorado Acordo de Cooperação Técnica e Acadêmica CAPES/FAPESB
FINALIDADE: A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, em
parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES, através do Acordo de Cooperação Técnica e Acadêmica, processo no
23038.009134/2011-25, torna público o Edital No 011/2015 e convoca docentes
permanentes vinculados aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu Acadêmicos das
instituições de ensino superior, pesquisa e/ou inovação, públicas ou particulares sem fins
lucrativos, localizadas no estado da Bahia, a apresentarem propostas para obtenção de
bolsas nas Modalidades Mestrado Acadêmico e/ou Doutorado, em consonância com os
dispositivos da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual no
9.433/05, de 01 de março de 2005, do Decreto Estadual no 9.266/04, de 14 de dezembro
de 2004, e demais dispositivos legais e regulamentares vigentes e, ainda, em
conformidade com as orientações da FAPESB/Programa de Bolsas e da CAPES.
OBJETIVO: Fortalecimento da Pós-Graduação no estado da Bahia, mediante a
concessão de bolsas de Mestrado Acadêmico e/ou Doutorado, de modo a prover o estado
de recursos humanos qualificados para pesquisa científica, tecnológica e inovação.

INSCRIÇÃO:
CRONOGRAMA
Atividades
Lançamento do Edital
Preenchimento do Formulário online (até as 17h00min)
Postagem das propostas*
Divulgação do resultado do Edital
Recebimento da documentação complementar
Assinatura dos Termos de Outorga da FAPESB/Termos de Compromisso da CAPES

Datas-limite
30/04/2015
25/06/2015
26/06/2015
A partir de 24/08/2015
Até 10/09/2015
A partir de 01/10/2015

*Somente serão recebidas propostas encaminhadas pelos Correios (SEDEX). Serão desenquadradas as
propostas que não forem postadas até essa data.

Não serão recebidas propostas entregues

diretamente na FAPESB.
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Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=18980

TITULO: Edital Nº 013/2015 – Projeto de pesquisa e produção de conhecimento na
área de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC no estado da Bahia
FINALIDADE: A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB
torna público o presente Edital e convoca pesquisadores vinculados às instituições de
ensino superior e/ou de pesquisa e desenvolvimento, públicas ou particulares sem fins
lucrativos, localizadas no estado da Bahia, a apresentarem propostas para o apoio
financeiro a projetos de pesquisa científica e/ou tecnológica na área de Tecnologia da
Informação e Comunicação – TIC.
Este Edital submete-se, no que couber, aos dispositivos da Lei Federal No 8.666/93, da
Lei Estadual No 9.433/05, do Decreto Estadual No 9.266/04 e em consonância com as
orientações registradas no Manual do Pesquisador Outorgado, disponível no Portal da
FAPESB (http://www.fapesb.ba.gov.br).
OBJETIVO: Fomentar projetos de pesquisa desenvolvidos por pesquisadores doutores,
com o objetivo de consolidar e/ou ampliar as competências científicas e/ou tecnológicas
na área de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC nas instituições de ensino
superior e/ou de pesquisa, públicas ou particulares sem fins lucrativos, localizadas no
estado da Bahia.
Os projetos a serem apresentados deverão estar, obrigatoriamente, inseridos em uma das
seguintes subáreas da TIC: cidades inteligentes; internet das coisas; computação em
nuvem; big data; redes definidas por software e sistemas de sistemas.

INSCRIÇÃO:
CRONOGRAMA
Atividade
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Datas Limite

Lançamento do Edital
Preenchimento do Formulário online (até 17:00h)
Postagem das propostas
Divulgação do resultado do Edital
Recebimento da documentação complementar
Assinatura dos Termos de Outorga
*

Datas

podem

ser

alteradas

30/04/2015
15/06/2015
16/06/2015
31/07/2015
07/08/2015
24/08/2015
pela

Fapesb

sem

informação

prévia.

Todas as informações e requisitos para apresentação das propostas constam no texto do Edital
FAPESB No 013/2015. Clique aqui e obtenha uma cópia do texto do Edital FAPESB No 013/2015.

Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=18996

TITULO: Edital FAPESB/SECTI – 021/2014 – Seleção de Propostas no Âmbito do
Programa de Apoio à Pesquisa na Empresa – Bahia Inovação Modalidade à Inovação em
Comércio e Serviço.
FINALIDADE: A FAPESB com este Edital amplia o escopo e o esforço no sentido de
incentivar a introdução da cultura da inovação nas diversas organizações e segmentos
empresariais locais. Com esta atividade do Programa Bahia Inovação, entende-se que
este incentivo da disseminação da cultura inovativa em empresas de comércio e serviço
surge como uma oportunidade de ampliar os segmentos apoiados no tema inovação e
proporcionar melhorias na produtividade, competitividade e qualidade nos produtos,
processos e serviços oferecidos pelas empresas objeto do Edital. Ressalta-se ainda, o
esforço

em

introduzir

a

inovação

também

em

empreendimentos

dos

Microempreendedores Individuais e a cultura da cooperação dos diversos segmentos
empresariais com as universidades e centros de pesquisas baianos.
INSCRIÇÃO:
CRONOGRAMA
Eventos do Edital
Abertura do Edital
Disponibilização do formulário on line
Data final para preenchimento do cadastro e formulário on line – etapa 1
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Horara/Data-limite
18h00 do dia 07/11/2014
até o dia 25/11/2014
até às 17h00 do dia

Data máxima para postagem da proposta via Postal (SEDEX DA EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS) – etapa 2
Divulgação do Resultado Preliminar
Prazo para apresentação de recurso administrativo à FAPESB
Divulgação do resultado dos recursos administrativos apresentados
Divulgação do Resultado Final
Data provável da contratação das propostas contempladas/aprovadas
Data limite para resgate das propostas não contempladas e das Notas Técnicas

29/05/2015*
até às 18h00 do dia
03/06/2015*
até às 18h00 do dia
04/09/2015*
até às 18h00 do dia
11/09/2015*
até às 18h00 do dia
02/10/2015*
até às 18h00 do dia
09/10/2015*
a partir do dia
30/10/2015*
até às 18h00 do dia
30/09/2015

(*) Datas que podem ser alteradas pela FAPESB, independente de aviso prévio. Quaisquer modificações
serão comunicadas através de endereço eletrônico ou informe divulgado no Portal da FAPESB.
Atenção: Após as 17h00, do dia 06/03/2015 não será possível fazer alterações no formulário on-line no
site da FAPESB em função do sistema ser desativado.
Antes de realizar sua solicitação, acesse o Edital:

Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=16922

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

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
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.
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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
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

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

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
 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

DATAS LIMITES
04/05 até 22/05/2015
22/05/2015
03/06/2015
08 e 09/06/2015
12/06/2015
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Recebimento de documentação

08/06 até 19/06/2015

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

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 Lattes29 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

