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
Subgerência de Pesquisa e Desenvolvimento
Gerência de Pesquisa- PPG

para:

8ª Edição
SETEMBRO 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
01 de agosto 2015 a 31 de dezembro 2015
01 de janeiro 2016 a 29 de julho 2016
30 de julho 2016 a 30 de dezembro 2016
31 de dezembro de 2016 a 28 de julho 2017
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.
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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

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.
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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: 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: CRONOGRAMA
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
pesquisa.ppg@uneb.br
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Para maiores informações acesse: Para informações relacionadas a este Edital,
contatar:
Coordenação-Geral do Portal de Periódicos – CGPP
Fone: (61) 2022-6200; e-mail: cgpp@capes.gov.br

TITULO: Escola de Altos Estudos - EAE
OBJETIVO: A Escola de Altos Estudos tem por objetivo apoiar os Programas de PósGraduação de Instituições de Ensino Superior federais, estaduais, confessionais e
comunitárias, por meio do fomento à cooperação acadêmica e do intercâmbio acadêmico
internacional. Esse apoio se dará por meio da oferta de cursos monográficos intensivos
de alto nível, ministrados por docentes e pesquisadores radicados no exterior de elevado
conceito internacional.
INSCRIÇÃO: CRONOGRAMA

Chamadas

Inscrição

Resultado

Início das Atividades

1ª
chamada

De 1º de janeiro a 30 de
abril do ano

A partir de 30 de julho do
ano

Outubro-novembrodezembro do ano

2ª
chamada

De 1º de maio a 31 de
julho do ano do ano

A partir de 30 de setembro
do ano

Janeiro-fevereiro-março
do ano seguinte

3ª
chamada

De 1º de agosto a 30 de
setembro do ano

A partir de 30 de novembro
do ano

Abril-maio-junho do ano
seguinte

4ª
chamada

De 1º de outubro a 31 de
dezembro do ano

A partir de 28 de fevereiro
do ano seguinte

Julho-agosto-setembro do
ano seguinte

Para maiores informações acesse: altosestudos@capes.gov.br
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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: Memórias Brasileiras: Biografias
OBJETIVO: A chamada pública tem como objetivo promover e fomentar a realização
de pesquisas científicas que resultem em biografias (individuais ou coletivas) e/ou
trajetórias de vida de pessoas ou grupos significativos para a compreensão da história do
Brasil republicano. Não serão aceitas propostas de biografias individuais de pessoas
vivas. Serão contempladas todas as áreas do conhecimento.
Os projetos devem, entre outros requisitos, priorizar personagens ou grupos que tenham
sido pouco estudados; contemplem a diversidade regional, de gênero e étnico-racial; ter
como objetivo final a publicação de livros, que poderão vir a ser utilizados na educação
básica, e eventuais materiais complementares previstos no projeto. A proposta pode
envolver mais de uma instituição de diferentes regiões brasileiras.
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INSCRIÇÃO: CRONOGRAMA
Atividades

Datas

Lançamento do edital

29/07/2015

Data-limite para inscrição dos
projetos

28/10/2015

Divulgação dos resultados
preliminares

A partir de dezembro de 2015

Prazo para envio de recurso

Até 10 dias úteis após a publicação dos resultados
no Diário Oficial da União (DOU)

Divulgação dos resultados finais

A partir de janeiro de 2016

Implementação dos auxílios

Março/2016

Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/bolsas/programasespeciais/memorias-brasileiras-biografias

TITULO: Memórias Brasileiras: Conflitos Sociais
OBJETIVO: Esta chamada tem como objetivo promover e fomentar a realização de
pesquisas científicas que resultem em livros, que poderão vir a ser utilizados na educação
básica, e que deverão enfocar processos e episódios (revoltas, insurreições, rebeliões
populares, lutas armadas, manifestações populares entre outros) que, ao longo da história
brasileira do período republicano, tenham sido expressão da conflitividade social e
significativos para o entendimento da construção do Estado e da sociedade brasileira,
valorização de episódios pouco estudados da história brasileira.
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INSCRIÇÃO: CRONOGRAMA
Atividades

Datas

Lançamento do edital

29/07/2015

Data-limite para inscrição dos
projetos

28/10/2015

Divulgação dos resultados
preliminares

A partir de dezembro de 2015

Prazo para envio de recurso

Até 10 dias úteis após a publicação dos resultados
no Diário Oficial da União (DOU)

Divulgação dos resultados
finais

A partir de janeiro de 2016

Implementação dos auxílios

Março/2016

Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/bolsas/programasespeciais/memorias-brasileiras-conflitos-sociais

FLUXO CONTÍNUO

TITULO: Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração
OBJETIVO: Fomentar a pesquisa e estreitar vínculos entre cientistas brasileiros e
alemães, preparando para a cooperação entre grupos de pesquisas dos dois países.
Também configura como objetivo, facilitar o acesso a bibliotecas e laboratórios
especializados, executar pesquisas de campo e proporcionar a possibilidade de
publicações conjuntas.
INSCRIÇÃO: Fluxo contínuo com, no mínimo, 90 dias de antecedência da viagem.

Para maiores informações: cdalemanha@capes.gov.br
pesquisa.ppg@uneb.br
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TITULO: Escola de Altos Estudos - EAE
OBJETIVO: A Escola de Altos Estudos tem por objetivo apoiar os Programas de PósGraduação de Instituições de Ensino Superior federais, estaduais, confessionais e
comunitárias, por meio do fomento à cooperação acadêmica e do intercâmbio acadêmico
internacional. Esse apoio se dará por meio da oferta de cursos monográficos intensivos
de alto nível, ministrados por docentes e pesquisadores radicados no exterior de elevado
conceito internacional.
INSCRIÇÃO: As inscrições serão gratuitas e efetuadas por meio do preenchimento do
formulário e do envio de documentos conforme consta no edital, exclusivamente via
Internet, até 23h59 (horário oficial de Brasília) da data limite do cronograma.
CRONOGRAMA
Chamadas
3ª
chamada

Inscrição
De 1º de agosto a 30 de
outubro de 2015

Resultado
A partir de 31 de
março de 2016

Início das
Atividades
Julho a dezembro
de 2016

Para maiores informações: altosestudos@capes.gov.br

TITULO: Programa Geral de Cooperação Internacional - PGCI
OBJETIVO: Selecionar projetos conjuntos de pesquisa e parcerias universitárias em
todas as áreas do conhecimento, além de fomentar o intercâmbio entre Instituições de
Ensino Superior e institutos ou centros de pesquisa e desenvolvimento brasileiros e
estrangeiros. O programa também objetiva 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: CRONOGRAMA
Chamadas
3ª
chamada

Inscrição
De 1º de agosto a 30 de
outubro de 2015

Resultado
A partir de 31 de
março de 2016

Início das
Atividades
Julho a dezembro
de 2016

Para
maiores
informações
acesse:
http://www.capes.gov.br/cooperacaointernacional/multinacional/programa-geral-de-cooperacao-internacional
TITULO: Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE)
OBJETIVO: Apoiar a formação de recursos humanos de alto nível por meio da
concessão de cotas de bolsas de doutorado sanduíche no exterior às Instituições de
Ensino Superior com cursos de Doutorado reconhecidos pela Capes. O estágio no
exterior deve contemplar, prioritariamente, a realização de pesquisas em áreas do
conhecimento menos consolidadas no Brasil.
INSCRIÇÃO: as inscrições estão continuamente abertas aos possíveis candidatos, que
deverão participar de processo seletivo na sua Instituição de Ensino Superior. Cabe ao
candidato e à IES verificar também os prazos dos trâmites internos da Capes e outras
providências que devem ser adotadas antes da implementação da bolsa, para que a data
de início das atividades no exterior seja cumprida de acordo com o especificado na Carta
de Concessão.
CRONOGRAMA
Prazos para Capes

Dias

Inscrição on line

No mínimo 3 meses de antecedência do mês de início do
estágio no exterior.

Emitir Carta de
Concessão e enviar pelo
correio

Até 30 dias após o recebimento pela Capes de email com
a confirmação dos alunos homologados pela Pró-reitoria.

Implementar a bolsa

15 dias úteis antes da viagem.

Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-noexterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse
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CNPq
CHAMADA PÚBLICA – CNPq
TITULO: Auxílio Promoção De Eventos Científicos, Tecnológicos E/Ou De Inovação Arc.
OBJETIVO: A presente Chamada tem por objetivo selecionar propostas para apoio
financeiro a eventos NACIONAIS ou MUNDIAIS tais como congressos, simpósios,
workshops, seminários, ciclos de conferências e outros eventos similares, realizados no
Brasil e relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação. 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: 19/05/2015 a 17/09/2015
Para Maiores informações acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas;jsessionid=62D7CF32E4A70E90706BA009E1E1827F?p_p_id=resultadosportl
et_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaD
ivulgada&idDivulgacao=5903

FAPESB
TITULO: Edital 019/2015 – Cooperação Internacional FAPESB/INRIA/INS2i-CNRS
Edital
FINALIDADE: Apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, de
equipes de pesquisadores Baianos, na área de Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC), mediante a seleção de propostas para apoio financeiro a projetos conjuntos, a
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serem executados por uma equipe de pesquisadores brasileiros e uma equipe de
pesquisadores franceses do INRIA ou do INS2i-CNRS.
INSCRIÇÃO:
CRONOGRAMA
Eventos
Atividades
Lançamento do Edital na página eletrônica da
FAPESB
Preenchimento do Formulário Eletrônico para
submissão de proposta na página da FAPESB
Data limite para postagem das propostas
Divulgação dos resultados na página eletrônica da
FAPESB
Início da contratação dos projetos aprovados

Prazos
Datas
20 de julho de 2015
De 20 de julho de 2015 até 30 de
setembro de 2015 às 17:00h
01 de outubro de 2015
11 de janeiro de 2016
01 de fevereiro de 2016

Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=19695

TITULO: Edital 018/2015 – Programa de Apoio à Pesquisa na Empresa – Bahia
Inovação Modalidade Pesquisadores nas Empresas
FINALIDADE: Este Edital destina-se apoiar a inserção de pesquisadores titulados como
doutores ou mestres, profissionais de nível superior e estudantes de nível médio em
empresas baianas de micro e pequeno porte, pequenas e médias, para atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica – P, D & I, através da concessão de
bolsas de pesquisa a interessados sem vínculo empregatício.
INSCRIÇÃO: A vigência do Edital será das 18h00 do dia 28 de agosto de 2015 até as
17h00m do dia 27 de outubro de 2015, período em que a Fapesb receberá as propostas
através da submissão das propostas.
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CRONOGRAMA
Eventos do Edital
Abertura do Edital
Disponibilização do formulário on line
Data final para preenchimento do cadastro e formulário on line –
etapa 1
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

Hora / Data-limite
18h00 do dia
28/08/2015
até o dia 28/08/2015
até às 17h00 do dia
27/10/2015*
até às 18h00 do dia
29/10/2015*
até às 18h00 do dia
04/12/2015*
até às 18h00 do dia
11/12/2015*
até às 18h00 do dia
15/12/2015*
até às 18h00 do dia
18/12/2015*
a partir do dia
21/12/2015*
até às 18h00 do dia
30/12/2015

Para maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=20013

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

FINEP
TITULO: Chamada Pública Conjunta Finep - TEKES Projetos de P,D&I Industrial
OBJETIVO: Com base no Memorando de Entendimento entre a Finep e a Tekes,
Agência Finlandesa de Financiamento à Inovação, Finep e Tekes lançam esta Chamada
Conjunta para projetos cooperativos de P,D&I industrial.
INSCRIÇÃO: Data para envio de propostas - 12/10/2015
Para maiores informações acesse: http://www.finep.gov.br/chamadaspublicas/chamadapublica/586
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
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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: Data para envio de propostas - 16/10/2015
Para

maiores

informações

acesse:

http://www.finep.gov.br/chamadas-

publicas/chamadapublica/584.
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