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UNEB
Lançamento do Edital 2013-2014 – Iniciação Científica
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação informa o lançamento do Edital
2013-2014 de seleção de Projetos de Pesquisa para Iniciação Científica. Interessados
devem acessar o SonIC e realizar o cadastramento a partir do dia 25 de março de 2013.

CAPES
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
Período do evento

Inscrição

Período do evento

Inscrição

01 a 31 de Agosto
01 a 30 de Abril
01 a 30 de Setembro 01 a 31 de Maio
01 a 31 de Outubro 01 a 30 de Junho
01 a 30 de
01 a 31 de Julho
Novembro
01 a 31 de Dezembro 01 a 31 de Agosto

Resultado a partir
de
30 de Junho
31 de Julho
31 de Agosto
30 de Setembro
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

CAPES/FULBRIGHT - ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL NAS CIÊNCIAS
HUMANAS, CIÊNCIAS SOCIAIS, LETRAS E ARTES NOS EUA
O programa tem como objetivo incrementar as pesquisas realizadas por recém-doutores
no país nas Ciências Humanas, Ciências Sociais, Letras e Artes, e estreitar as relações
bilaterais entre os dois países.
Serão concedidas até cinco bolsas de estudos. A duração da bolsa será de seis a nove
meses, com início entre agosto e dezembro de 2013.
REQUISITOS PARA CANDIDATURA
O candidato ao programa deverá atender os seguintes requisitos:
• Possuir nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade estadunidense;
• Ter obtido o diploma de doutorado após 2005;
• Ter proficiência em língua inglesa, compatível com o bom desempenho nas atividades
a serem desenvolvidas, cf item 6.2.3;
• Não ter usufruído anteriormente de outra bolsa de estágio pós-doutoral no exterior;
• Não receber bolsa ou benefício financeiro de outras entidades brasileiras para o mesmo
objetivo, sob pena do cancelamento da bolsa e ressarcimento dos já valores pagos,

monetariamente atualizados; e
• Residir no Brasil no momento da candidatura e durante todo o processo de seleção.

CRONOGRAMA
Período

Atividade prevista

Até 30 de abril de 2013 Envio das candidaturas
Maio e junho de 2013

Seleção, divulgação do resultado preliminar, interposição de recursos
e divulgação do resultado final.

Setembro a dezembro
de 2013

Início das atividades acadêmicas nos EUA.

Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/6031-bolsacapes-fulbright-estagio-pos-doutoral-nas-ciencias-humanas-ciencias-sociais-letras-eartes-nos-eua

CAPES/ ELETROBRAS ELETRONUCLEAR
OBJETIVO
Estimular e apoiar a realização de projetos de pesquisa no País concedendo cotas de
bolsas a instituições de ensino superior (IES) públicas ou privadas sem fins lucrativos,
com o objetivo de apoiar a formação de recursos humanos voltados para o setor nuclear
para atuarem em projetos de pesquisa e desenvolvimento científico, tecnológico e de
inovação, e também em núcleos de inovação e transferência de tecnologia.

CRONOGRAMA
ATIVIDADES

DATAS

Lançamento do Edital

19 de fevereiro de 2013

Data limite para postagem dos documentos

19 de abril de 2013

Data para a divulgação preliminar dos resultados no site da ELETROBRAS
ELETRONUCLEAR e da CAPES

até 17 de junho de 2013

Data limite para interposição de recursos

27 de junho de 2013

Divulgação Final dos Resultados

10 de julho de 2013

Inicio da implementação das Bolsas

a partir de 01 de agosto
de 2013

Para maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/6029-capeseletrobras-eletronuclear

CAPES/National Science Foundation – NSF
OBJETIVOS:
O objetivo do programa é aprofundar a cooperação acadêmica entre as instituições de
ensino superior do País e a agência governamental norte-americana NSF, no âmbito do
programa "Dimensões da Biodiversidade" para Pesquisa e Infraestrutura Associada.
O programa "Dimensões da Biodiversidade" promove novas abordagens integradas para
identificar e compreender o significado evolutivo e ecológico da biodiversidade em meio
ao ambiente de mudanças. Esta chamada de projetos visa caracterizar a biodiversidade
na Terra, usando abordagens inovadoras de integração, para preencher as lacunas mais
importantes em nossa compreensão da diversidade da vida na Terra.
Uma visão ampla e atual da biodiversidade, concentra-se na integração das dimensões
taxonômica, genética/filogenética e funcional da biodiversidade.
Propostas bem sucedidas devem integrar estas três dimensões para entender as interações
e feedbacks entre eles.
Embora este enfoque complemente outros programas de financiamento oferecidos pelo
NSF, a diferença é que este exige que as múltiplas dimensões da biodiversidade sejam
abordadas simultaneamente, de forma original ou inovadora, para entender seus papéis
sinérgicos nos importantes processos ecológicos e evolutivos.
Inscrições: Até 29 de Março de 2013.
Maiores Informações Acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/6027capesnational-science-foundation-nsf

PROGRAMA CAPES/NUFFIC
OBJETIVOS:
O programa CAPES-NUFFIC, fundamentado no acordo assinado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, Brasil e o NUFFIC, da
Holanda, se caracteriza pelo apoio á formação de recursos humanos de alto nível, com
foco na área de Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Médicas (Ciências da
Saúde), Ciências Agrícolas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Artes,
destinando a apoiar:
•

Projetos conjuntos de pesquisa, de até quatro anos, para promoção de intercâmbio
de docentes e pesquisadores e estudantes.

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO NA CAPES:
•

Até 26 de abril de 2013, inscrição on-line.

Maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/6108programa-capesnuffic

PROGRAMA STIC AMSUD/CAPES
O Programa é uma iniciativa da cooperação francesa e brasileira com o intuito de
incentivar e reforçar a colaboração e a formação de redes de pesquisa e desenvolvimento
no domínio das Ciências e Tecnologias da Informação e da Comunicação (STIC).
OBJETIVOS
•Desenvolver instrumentos que facilitem o intercâmbio de estudantes, professores,
pesquisadores e o compartilhamento de resultados de pesquisa.
•Selecionar e financiar projetos conjuntos de pesquisa, tendo em sua dimensão o
potencial de inovação e de transferência tecnológica, envolvendo a França e pelo menos
dois países sul-americanos parceiros.
•Favorecer as sinergias com outros programas regionais e multilaterais na área.

CRONOGRAMA
Período
Até 15 de maio de 2013
Novembro de 2013
Janeiro de 2014
30 de agosto de 2014

Atividade prevista
Inscrição das propostas
Publicação dos resultados
Início dos projetos
Envio do Relatório Parcial

Maiores informações Acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5978-sticamsud

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.

Calendário:
Processo
Seletivo
Chamada 1
Chamada 2
Chamada 3
Chamada 4
Chamada 5

Inscrição
10 de agosto - a 31
agosto 2012
3 de setembro 2012 a 31
de janeiro2013
1 de fevereiro 2013 a 31
de agosto 2013
3 de setembro 2013 a 31
de janeiro 2014
1 de fevereiro 2014 a 31
de agosto 2014

Resultado
Até 15 de
dezembro 2012
Até 15 de maio
2013
Até 15 de
dezembro 2013
Até 15 de maio
de 2014
Até 15 de
dezembro 2014

Início da pesquisa ou de
curso de idioma
fevereiro/março 2013 a
dezembro 2013
julho/agosto 2013 a maio 2014
fevereiro/março2014 a
dezembro 2014
julho/agosto 2014 a maio de
2015
fevereiro/março2015 a
dezembro 2015

Maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5893programa-bolsas-para-pesquisa-capeshumboldt

PESQUISA PÓS-DOUTORAL NO EXTERIOR
OBJETIVO:
O Programa de Pesquisa Pós-Doutoral no Exterior é uma atividade de desenvolvimento
de recursos humanos que destina-se a realização de estudos avançados que sejam
posteriores à obtenção do título de Doutor pelo pleiteante. O programa concede bolsas de
estudos a fim de substanciar as possibilidades ofertadas pelo conjunto dos programas de
pós-graduação no Brasil, atuando como forma opcional para a carreira de docentes e
pesquisadores, para complementar a formação com desenvolvimento de projetos
conjuntos e em parceria com instituições de excelência no exterior.
CALENDÁRIO:
Início da pesquisa
Chamada
Fevereiro a Julho de 2014.
I
Chamada Agosto a Dezembro de 2014 e
janeiro de 2015.
II

Inscrição
término em
30/maio/13
02/outubro a
30/dezembro

Resultado
primeira quinzena de
outubro
primeira quinzena de
maio

Maiores informações acesse: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5242-estagiopos-doutoral

CNPQ
CHAMADA MCTI/CNPq/FINEP Nº 02/2013
OBJETIVO:
Apoiar a realização, no Brasil, de congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclos
de conferências e outros eventos similares, de abrangência nacional ou internacional,
relacionados necessariamente à Ciência, Tecnologia e Inovação.
CALENDÁRIO: 21/02/2013 a 05/04/2013
Maiores informações acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=2741

Chamada MCTI/CNPq/MS/SCTIE/Decit/Fundação Bill e Melinda
Gates N º 05/2013
OBJETIVO:

1) adquirir uma melhor compreensão das causas biológicas e comportamentais do
nascimento prematuro;
2) desenvolver novas estratégias para prevenir o nascimento prematuro;
3) desenvolver novas intervenções para melhorar a sobrevivência, a saúde e o
desenvolvimento de bebês prematuros;
4) aperfeiçoar as estratégias já conhecidas e eficazes de prevenção e tratamento do
nascimento prematuro.
Esse programa é concebido como um componente de pesquisa do programa ¿Rede
Cegonha¿ e sua principal medida de sucesso será uma melhora, no Brasil, no índice de
nascimentos prematuros e na sobrevivência e subsequente qualidade de vida de bebês
prematuros. Para causar o impacto desejado, procuramos abordagens inovadoras em
diversas áreas, incluindo pesquisa biológica, tecnologia em saúde, desenvolvimento de
produtos, mecanismos de prestação de serviços e de mudanças de comportamento.
Financiamentos serão concedidos a pesquisadores brasileiros, mas encorajamos as
parcerias com pesquisadores de outros países, especialmente onde houver oportunidade
de expandir colaborações já existentes e de mostrar que novas intervenções são
aplicáveis em diferentes cenários, aumentando, dessa forma, a possibilidade de
estender o impacto de suas conquistas.

CALENDÁRIO: 26/02/2013 a 07/05/2013
Maiores informações acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=2761

______________________________________________________________________

FAPESB
Edital FAPESB 002/2013 – Participação em Evento Científico e/ou
Tecnológico em Território Nacional
FINALIDADE:
Esta modalidade de apoio FAPESB visa incentivar a participação de membros da
comunidade científico-tecnológica, 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 002/2013.

CRONOGRAMA
Eventos

Período de
Data limite para
Mês de realização
preenchimento on line encaminhamento
do Evento em 2012
do pedido
do pedido *

1

Maio, Junho e
Julho

2

Agosto,
Setembro e
Outubro

3

Novembro e
Dezembro

16/01/2013 a
01/03/2013
(até 17 h 00 min)
07/03/2013 a
22/04/2013
(até 17 h 00 min)
25/04/2013 a
11/06/2013
(até 17 h 00 min)

Divulgação dos
Resultados

04/03/2013

Até 01/04/2013

25/04/2013

Até 23/05/2013

14/06/2013

Até 17/07/2013

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

Maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=10323

Edital FAPESB 002/2013 – Participação em Evento Científico ou
Tecnológico no Exterior
FINALIDADE:
Esta modalidade de apoio FAPESB visa incentivar a participação de membros da
comunidade científico-tecnológica, 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 002/2013.

CRONOGRAMA
Eventos

1

2

3

Mês de
realização do
Evento em
2013

Maio, Junho
e Julho
Agosto
,Setembro e
Outubro
Novembro e
Dezembro

Período de
preenchimento online
do pedido

16/01/2013 a
01/03/2013
(até 17 h 00 min)
07/03/2013 a
22/04/2013
(até 17 h 00 min)
25/04/2013 a
11/06/2013

Data limite para
encaminhamento do
pedido *

Divulgação dos
Resultados

04/03/2013

Até 01/04/2013

25/04/2013

Até 23/05/2013

14/06/2013

Até 17/07/2013

(até 17 h 00 min)
* Datas podem ser alteradas pela FAPESB sem aviso prévio. Quaisquer modificações serão comunicadas através de
informe divulgado no Portal da FAPESB.

Maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=10353

Edital 003/2013 – Auxílio-Tese
FINALIDADE:
Destina-se a apoiar doutorandos, preferencialmente bolsistas da FAPESB, na finalização
do seu trabalho de tese. O recurso será fornecido em uma única parcela.
CRONOGRAMA

Eventos

Preenchimento do
formulário online

Prazos

de 16/01/2013 à 31/10/2013 até
às 17:00h
Até 01/11/2013

Postagem das propostas
Encaminhamento dos
pedidos

no mínimo 60 dias antes da data da
defesa da tese

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

Maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=10337

Edital 003/2013 – Auxílio-Dissertação
FINALIDADE:
Destina-se a apoiar mestrandos, preferencialmente bolsistas da FAPESB, na finalização
do seu trabalho de dissertação. O recurso será fornecido em uma única parcela.
CRONOGRAMA
Eventos

Preenchimento do
formulário online
Postagem das propostas
Encaminhamento dos
pedidos

Prazos

de 16/01/2013 à 31/10/2013
(às 17:00h)
Até 01/11/2013
no mínimo 60 dias antes da data da
defesa da Dissertação

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

Maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=10331

Edital 004/2013 – Apoio a Programas de Pós-Graduação STRICTO
SENSU
Apresentação
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 para Cooperação Técnica e Científica, processo no 23038.009134/2011-25, torna

público o Edital 004/2013 e convoca os coordenadores dos Programas de Pós-Graduação
stricto sensu vinculados a instituições de ensino superior e/ou centros de pesquisa e
desenvolvimento, científicos e/ou tecnológicos, públicos ou particulares (sem fins
lucrativos), sediados no Estado da Bahia, a apresentarem propostas para o
desenvolvimento de projetos que visem o fortalecimento do ensino de pós-graduação
stricto sensu no Estado, em consonância com os dispositivos da Lei Federal 8.666/93 e
suas modificações posteriores, da Lei Estadual 9.433/05, do Decreto Estadual 9.266/04 e
demais dispositivos legais e regulamentares vigentes e ainda em conformidade com as
orientações constantes no Manual do Pesquisador Outorgado disponível no portal
http://www.fapesb.ba.gov.br.

CRONOGRAMA
Atividades

Lançamento do Edital
Preenchimento do formulário online (até às 17h00min)
Postagem das propostas*
Divulgação do resultado do Edital
Encaminhamento de e-mail de aquiescência do coordenador do projetopara o endereço
eletrônico appgss@fapesb.ba.gov.br
Recebimento da documentação complementar
Assinatura dos Termos de Outorga

Prazos

07/03/2013
22/04/2013
23/04/2013
Até
07/06/2013
Até
12/06/2013
Até
14/06/2013
Até
05/07/2013

Maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=10602

Edital 005/2013 – Apoio a Projetos Estratégicos para o Estado da
Bahia
APRESENTAÇÃO:
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 para Cooperação Técnica e Científica, processo no 23038.009134/2011-25, torna
público o Edital No 005/2013 e convoca pesquisadores doutores vinculados a instituições
de ensino superior, pesquisa e/ou inovação, públicas ou particulares (sem fins
lucrativos), localizadas no Estado da Bahia, a apresentarem propostas com o objetivo
de obter apoio financeiro para o desenvolvimento de projetos estratégicos para o Estado
da Bahia, em consonância com os dispositivos da Lei Federal 8.666/93 e suas
modificações posteriores, da Lei Estadual 9.433/05, do Decreto Estadual 9.266/04 e
demais dispositivos legais e regulamentares vigentes e ainda em conformidade com as

orientações constantes no Manual do Pesquisador Outorgado disponível no portal
http://www.fapesb.ba.gov.br.
CRONOGRAMA
Atividades

Lançamento do Edital
Preenchimento do formulário on-line (até às 17h00min)
Postagem das propostas*
Divulgação do resultado do Edital
Encaminhamento de e-mail de aquiescência do coordenador do projeto para
apeeb@fapesb.ba.gov.br
Recebimento da documentação complementar
Assinatura dos Termos de Outorga

Prazos

07/03/2013
22/04/2013
23/04/2013
Até
14/06/2013
Até
19/06/2013
Até
21/06/2013
Até
12/07/2013

Maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=10955

Edital 007/2013 - Popularização da Ciência – Educação Científica
APRESENTAÇÃO:
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, no uso das suas atribuições,
torna público o Edital FAPESB 007/2013 e convida os interessados a apresentarem
propostas para o financiamento de projetos institucionais de educação científica que
propiciem a difusão e a popularização da ciência, através do envolvimento de alunos da
educação básica no desenvolvimento de pesquisa como atividade escolar, seja por meio
de investigação ou de experimentação.
Este Edital submete-se, no que couber, aos dispositivos da Lei Federal 8.666/93, de 21
de junho de 1993, com as modificações posteriores; da Lei Estadual 9.433/05 e do
Decreto Estadual 9.266/04 e demais dispositivos legais e regulamentares vigentes e ainda
às orientações constantes no Manual do Pesquisador Outorgado da FAPESB (disponível
no http://www.fapesb.ba.gov.br).
OBJETIVO:
O presente Edital destina-se à seleção de propostas para o apoio financeiro, parcial ou
integral, a projetos institucionais de Educação Científica, com foco em ações de
Popularização da Ciência e Tecnologia, a serem realizados no Estado da Bahia. As

propostas encaminhadas deverão ter como objetivo a ampliação e difusão do
conhecimento, de modo a contribuir para o ensino das ciências, utilizando atividades
experimentais na didática escolar, por meio de uma metodologia investigativa e
indagadora, na qual o aluno passa a participar da construção do seu conhecimento. O
projeto poderá ser oriundo de qualquer área de conhecimento, desde que mantenha o
foco na Popularização da Ciência e Tecnologia através de metodologias participativas.
CRONOGRAMA
Atividades
Lançamento do Edital
Conclusão do formulário online no Portal FAPESB
Postagem das propostas
Divulgação das propostas aprovadas
Recurso Administrativo
Entrega da documentação pelos candidatos aprovados
Contratação (Assinatura do Termo de Outorga na FAPESB)

Prazos
08/03/2013
07/06/2013 – Até às
17:00h
Até 11/06/2013
Até 01/08/2013
Até 08/08/2013
Até 09/08/2013
26/08/2013

Maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=10696

Edital 010/2013 – Programa Infraestrutura de Pesquisa
APRESENTAÇÃO:
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia- FAPESB torna público e
convoca os Programas de Pós-Graduação stricto sensu de instituições de ensino superior
e/ou centros de pesquisa e desenvolvimento, científicos e/ou tecnológicos, públicos ou
privados (sem fins lucrativos), sediados no Estado da Bahia, a apresentarem propostas
para o apoio a projetos, no âmbito do Programa de Infraestrutura de Pesquisa, de acordo
com o que estabelece o presente Edital e em consonância com os dispositivos da Lei
Federal No 8.666/93 e suas modificações posteriores; da Lei Estadual 9.433/05, do
Decreto Estadual 9.266/04 e demais dispositivos legais e regulamentares vigentes e ainda
em conformidade com as orientações constantes no Manual do Pesquisador Outorgado
disponível no http://www.fapesb.ba.gov.br.
CRONOGRAMA
Eventos
Lançamento do Edital
Preenchimento do Formulário online
Data limite para postagem das propostas *
Divulgação dos resultados
Recebimento da documentação complementar

Prazos
07/03/2013
08/05/2013 até as 17h00minh
09/05/2013
Até 08/08/2013
16/08/2013

Assinatura dos Termos de Outorga
30/08/2013 às 09h00minh
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Esclarecimentos de segunda a sexta, das 08h 30min às 12h e das 14h às 17h 30min.
Maiores informações: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=10804

Edital 011/2013 – Apoio à Formação e Articulação de Redes de
Pesquisa
APRESENTAÇÃO:
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB torna público o Edital
011/2013 e convoca pesquisadores vinculados às instituições de pesquisa e
desenvolvimento e/ou de ensino e pesquisa, públicas ou particulares, sediadas no Estado
da Bahia, a apresentarem propostas para o fomento de projetos de pesquisa científica e
tecnológica, em consonância com os dispositivos da Lei Federal 8.666/93 e suas
modificações posteriores; da Lei Estadual 9.433/05, do Decreto Estadual 9.266/04 e
demais dispositivos legais e regulamentares vigentes e ainda em conformidade com as
orientações constantes no Manual do Pesquisador Outorgado disponível no
http://www.fapesb.ba.gov.br.

CRONOGRAMA
Eventos

Lançamento do Edital
Preenchimento do Formulário on-line
Data limite para postagem das propostas*
Divulgação dos resultados
Recebimento da documentação complementar
Assinatura dos Termos de Outorga

Prazos

07/03/2013
08/05/2013 até às 17:00h
09/05/2013
Até dia 31/07/2013
09/08/2013
22/08/2013 às 09:00h

*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.

Maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=10923

Edital 013/2013 – Apoio à Organização de Eventos de Inovação,
Empreendedorismo e Tecnologias Sociais
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 os interessados a apresentarem propostas para

obtenção de apoio à organização e realização de eventos em inovação, e
empreendedorismo e tecnologias sociais no Estado da Bahia, propiciando a disseminação
do empreendedorismo tecnológico e/ou social e das atividades de inovação no Estado.
Confira os principais prazos do Edital:
Eventos
Abertura do Edital
Data limite para submissão on line do
formulário específico
Data limite para postagem das propostas
ao endereço da Fapesb via Postal (Carta
Registrada, SEDEX ou outro serviço
expresso)
Divulgação dos resultados*
Apresentação de recursos à Fapesb
Contratação dos projetos*

Datas Limite Etapa Datas LimiteEtapa 2 –
1 – eventos em jul a eventos em jan a jun
dez de 2013
de 2014
07/03/2013
29/04/2013
17:30h do dia
17:30h do dia
25/04/2013
20/06/2013
26/04/2013

21/06/2013

24/05/2013
04/06/2013
07/06/2013

02/08/2013
09/08/2013
16/08/2013

Maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=10866

Edital 014/2013 - Apoio a Projetos de Pesquisa em Doenças
Negligenciadas.
APRESENTAÇÃO:
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, no uso das suas
atribuições, torna público o Edital FAPESB 014/2013 e convoca pesquisadores doutores
vinculados a instituições de ensino superior, pesquisa e/ou inovação, localizadas no
Estado da Bahia, a apresentarem propostas com o objetivo de obter apoio financeiro para
o desenvolvimento de projetos de pesquisa com foco em ações de intervenção visando a
prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças negligenciadas na Bahia, em
consonância com os dispositivos da Lei Federal 8.666/93 e suas modificações
posteriores; da Lei Estadual 9.433/05, do Decreto Estadual 9.266/04 e demais
dispositivos legais e regulamentares vigentes e ainda em conformidade com as
orientações constantes no Manual do Pesquisador Outorgado disponível no portal
http://www.fapesb.ba.gov.br.
CRONOGRAMA
Eventos

Lançamento do Edital
Preenchimento do Formulário on-line
Data limite para postagem das propostas*

Prazos

07/03/2013
25/04/2013 até às 17:00h
26/04/2013

Divulgação do resultado do Edital

Até dia 28/06/2013

Encaminhamento do email de aquiescência

Até dia 03/07/2013

Recebimento da documentação complementar (até as
18:00h)
Assinatura dos Termos de Outorga

Até 12/07/2013
26/07/2013

*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.

Maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=10879

Edital 015/2013 – Ação Referência
APRESENTAÇÃO:
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, no uso das suas
atribuições, torna público o Edital FAPESB 015/2013 e convida pesquisadores doutores
vinculados às instituições de ensino superior e/ou de pesquisa e desenvolvimento,
públicas ou particulares, sediadas no Estado da Bahia a apresentarem propostas para o
apoio a projetos de levantamento e registro de dados, que resultem obrigatoriamente em
obras de referência científico-tecnológicas, em consonância com os dispositivos da Lei
Federal 8.666/93 e suas modificações posteriores; da Lei Estadual 9.433/05, do Decreto
Estadual 9.266/04, demais dispositivos legais e regulamentares vigentes e ainda em
conformidade com as orientações constantes no Manual do Pesquisador Outorgado,
disponível no portal http://www.fapesb.ba.gov.br
CRONOGRAMA
Eventos

Lançamento do Edital
Preenchimento do Formulário on-line
Data limite para postagem das propostas*
Divulgação dos resultados
Recebimento da documentação complementar
Assinatura dos Termos de Outorga

Prazos

07/03/2013
06/06/2013 até às 17:00h
07/06/2013
Até dia 26/09/2013
04/10/2013
18/10/2013 às 09:00h

*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.

Maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=10880

Edital 017/2013 – Apoio a Projetos de Pesquisa para Jovem Cientista
no Estado da Bahia
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, sediadas no
Estado da Bahia, a apresentarem propostas para o financiamento de projetos de pesquisa
científica e tecnológica.
Confira abaixo os principais prazos do Edital:
Atividade

Data

Lançamento do Edital
Data final para preenchimento do Formulário on-line (até 17:00h)
Data limite para postagem das propostas*
Divulgação do resultado do Edital
Recebimento da documentação complementar
Assinatura dos Termos de Outorga

07/03/2013
Até 23/04/2013
Até 24/04/2013
Até 24/07/2013
Até 31/07/2013
13/08/2013

Maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=10634

Edital 018/2013 – Programa Institucional de Apoio a Bolsa de
Iniciação a Docência – PIBID
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, no uso das suas
atribuições, torna público o Edital FAPESB No 018/2013 e convoca pesquisadores
vinculados a Universidades Públicas e Institutos Federais, sediados no Estado da Bahia,
a apresentarem propostas para obtenção de cotas de bolsas no Programa de Iniciação à
Docência – PIBID/FAPESB.
Confira abaixo os principais prazos do Edital:
Atividade

Lançamento do Edital
Preenchimento do formulário on-line
Postagem das propostas*
Divulgação do resultado do Edital
Recebimento da documentação complementar para implementação da bolsa
Assinatura dos Termos de Outorga
Implantação das bolsas

Data

07/03/2013
Até 22/04/2013
Até 23/04/2013
Até 06/06/2013
De 10 a 14/06/2013
Até 10/07/2013
01/08/2013

Maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=10625

Edital 019/2013- Apoio às Soluções Inovadoras para a Lavoura
Cacaueira

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
e convida os pesquisadores vinculados às Instituições de Ensino Superior (IES) e Centros
de Pesquisas, localizados no Estado da Bahia a apresentarem propostas para o
financiamento de projetos de pesquisa para as doenças do Cacau.
Confira os principais prazos do Edital:
AÇÕES
Lançamento do Edital
Limite para preenchimento do formulário on-line
específico deste Edital na página da FAPESB*
Limite para postagem das propostas (exclusivamente
via sedex)**
Divulgação dos resultados *
Recebimentos de Recursos Impetrados
Contratação das Propostas Aprovadas*

DATAS-LIMITE
07/03/2013
16/05/2013 às 17:30h
17/05/2013
05/07/2013
12/07/2013
18/07/2013

Maiores informações acesse: http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=10658

INPI
O INPI divulgou nesta terça-feira, dia 19 de março, o edital de seleção para a primeira
turma de Doutorado da sua Academia de Propriedade Intelectual e Inovação. Diante dos
seus dados de produção científica e qualificação dos docentes no Mestrado, o curso já
começa com conceito 4 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes).
Este é mais um passo do INPI para desenvolver suas atividades de pesquisa na área de
propriedade intelectual. Desde 2007, o Instituto conta com um curso de mestrado neste
campo. Além disso, está em andamento um concurso para seleção de oito especialistas
sêniores, que serão professores na Academia do Instituto.
Maiores informações acesse:
http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/Edital_2013_doutorado_final.
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

