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Apresentação 
 

A Diretoria de Pesquisa Aplicada, com o objetivo de divulgar notícias de financiamento 
de projetos de pesquisa, convênios de cooperação, bolsas de estudo para alunos e professores, 
apoio à participação em eventos científicos, apoio à editoração, apoio a visitas de 
pesquisadores de outras IES, dentre outras, lançou em 04 de junho de 2012 o informativo 
InformEditais. 

O InformEditais tem publicação mensal, na primeira segunda feira de cada mês.  

Desde seu lançamento, já foram publicadas 31 edições do InformEditais. 
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10 de março de 2014. Ano 3. Nº 22 
Nº 22 

  MINAS GERAIS   
Termino 19/3/2014 Orgao FAPEMIG Edital     EDITAL FAPEMIG 17/2013 -PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS 

Direcionado a Fixação de jovens pesquisadores em Minas Gerais, através do financiamento de seus projetos de pesquisa 

Link 

obs 

http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2017-2013%20PPP.pdf 

Propostas de até R$ 40 mil 

Orgao FAPEMIG Edital    EDITAL FAPEMIG 19/2013 - PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS DE 

EXCELÊNCIA 

Termino 26/3/2014 

Direcionado a Apoiar Núcleos de Excelência mediante o suporte financeiro à execução de projetos de pesquisas científicas, tecnológicas e de 
inovação. 

Link 

obs 

http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2019-2013%20PRONEX.pdf 

Projetos de no mínimo R$ 250 mil 

Termino 2/4/2014 Orgao FAPEMIG Edital     EDITAL FAPEMIG 02/2014 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
CUSTO ELEVADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

Direcionado a Apoiar a cobertura de gastos com reparos e manutenção de equipamentos de laboratórios existentes, e fora do período de garantia, 
cujo custo de aquisição tenha sido superior a R$ 100 mil 

Link 

obs 

http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2002-2014%20-%20Manutencao.pdf 

Propostas de até R$ 100 mil 

Termino 8/4/2014 Orgao FAPEMIG Edital    EDITAL FAPEMIG 14/2014 - PESQUISAS NA ÁREA DO SETOR 
ELÉTRICO - PARCERIA FAPEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. e CEMIG 

GERAÇÃO e TRANSMISSÃO S.A. 

Direcionado a Projetos de pesquisa e inovação científica e tecnológica para o desenvolvimento de tecnologias alinhadas aos interesses da CEMIG 

Link 

obs 

http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2014-2014%20CEMIG.pdf 

vazio 

Orgao FAPEMIG Edital    EDITAL FAPEMIG 04/2014 - PROGRAMA DE APOIO A PUBLICAÇÕES Termino  7/4/2014 

CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICO- 
CIENTÍFICOS PARA PÓS-GRADUAÇÃO 

Direcionado a Aquisição de livros técnico-científicos, visando à atualização e ampliação do acervo de bibliotecas utilizadas por cursos de pós- 
graduação stricto sensu recomendados pela CAPES 

Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2004-2014%20-%20Publicacoes.pdf 

obs Financiamento de: Aquisição de livros técnicos e/ou científicos; despesas acessórias de importação e despesas operacionais. 

 

Orgao FAPEMIG Edital    EDITAL FAPEMIG 01/2014 - DEMANDA UNIVERSAL Termino  31/3/2014 

Direcionado a Projetos de pesquisa científica e tecnológica e de inovação nas diversas áreas do conhecimento. 

Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2001-2014%20-%20Universal.pdf 

obs  Projetos de até R$ 50 mil 

 

Orgao FAPEMIG Edital    EDITAL FAPEMIG 18/2013- PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS Termino  21/3/2014 

EMERGENTES DE PESQUISA 

Direcionado a Apoiar Núcleos Emergentes de Pesquisa 

Link http://www.fapemig.br/apoio/pesquisa/editais/?tipo=aberto 

obs  Projetos de no mínimo R$ 200 mil 

 

Editais curto prazo 
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10 de março de 2014,  Ano 2. 
Nº22 

PÁGINA 2 

Orgao FAPEMIG Edital    EDITAL FAPEMIG 07/2014 - APOIO A PROJETOS DE EXTENSÃO EM 
INTERFACE COM A PESQUISA 

Ter mino 16/4/2014 

Direcionado a Projetos de extensão, em interface com a pesquisa científica e/ou com o desenvolvimento tecnológico 

Link 

obs 

http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2007-2014%20-%20Extensao.pdf 

Projetos de até R$ 50 mil 

Orgao FAPEMIG Edital    EDITAL FAPEMIG 09/2014 - APOIO À CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO 
DE NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Ter mino 28/4/2014 

Direcionado a Criação, estruturação e manutenção, assim como a capacitação das equipes dos Núcleos de Inovação Tecnológica - NITs, 
responsáveis por orientar, assessorar, apoiar e gerir atividades relativas à proteção intelectual e à transferência de tecnologia com 
foco em inovação. 

Link 

obs 

http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2009-2014%20NITs.pdf 

Projetos de até  R$ 200 mil 

Ter mino 5/5/2014 Orgao FAPEMIG Edital    EDITAL FAPEMIG 12/2014 - DATAVIVA 

Direcionado a Projetos de pesquisa científica e tecnológica e de inovação que utilizem a plataforma DataViva  base de informações para análise e 
proposições de políticas públicas 

Link 

obs 

http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2012-2014%20DATAVIVA.pdf 

Linhas Temáticas:  Diversificação da Economia Mineira , Complexidade Econômica de Minas Gerais, Redução da Desigualdade 
Socioeconômica no Estado, Tratamento e Visualização de Base de Dados 

Orgao FAPEMIG Edital    EDITAL FAPEMIG 13/2014 - SUSTENTABILIDADE DA BACIA DO RIO Ter mino 12/5/2014 
PANDEIROS 

Direcionado a Projetos de ação e pesquisa científica, tecnológica e de inovação que contribuam com a preservação, conservação e recuperação do 
meio ambiente na Bacia Hidrográfica do Rio Pandeiros 

Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2013-2014%20Rio%20Pandeiros.pdf 

obs Linhas temáticas: - Dinâmica de vertentes da Bacia do Rio Pandeiros e Sistema de produção e segurança alimentar 

Orgao FAPEMIG Edital    EDITAL FAPEMIG 99/2014 - AGRONEGÓCIO Ter mino 30/4/2014 

Direcionado a Projetos de pesquisa científica e tecnológica e de inovação que visem o fortalecimento do setor Agronegócio 

Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2099-2014%20EPAMIG.pdf 

obs Projetos de até R$ 50 mil 
 

Orgao FAPEMIG Edital    EDITAL FAPEMIG 08/2014 - PROGRAMA SANTOS DUMONT Ter mino 23/4/2014 

Direcionado a Projetos de iniciação tecnológica que permitam ao discente, possibilitando a participação das equipes discentes em competições 
tecnológicas de caráter educacional. 

Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2008-2014%20Santos%20Dumont.pdf 

obs  Projetos de até  R$ 250 mil 

 

Orgao FAPEMIG Edital    EDITAL FAPEMIG 05/2014 - PROGRAMA DE APOIO A PUBLICAÇÕES Ter mino 9/4/2014 
CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS PUBLICAÇÃO DE PERIÓDICOS 
CIENTÍFICOS INSTITUCIONAIS 

Direcionado a Editoração e a publicação de periódicos científicos brasileiros 

Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2005-2014%20-%20Periodicos.pdf 

obs  vazio 

 

InformEditais 
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10 de março de 2014,  Ano 2. 
Nº22 

PÁGINA 3 

Orgao FAPERJ Edital  Edital FAPERJ Nº 04/2014 - Programa Apoio à Inovação e Difusão 

Tecnológica no estado do Rio de Janeiro - 2014 

Ter mino 13/3/2014 

Direcionado a Difusão de processos tecnológicos e/ou o desenvolvimento de produtos, serviços, insumos, equipamentos e/ou processos 

inovadores, novos ou expressivamente aprimorados que envolvam significativo risco tecnológico associado a oportunidades de 

mercado, incremento de faturamento e/ou lucratividade, geração de emprego e renda, melhora nos indicadores de bem estar social 

do Estado e/ou aumento da competitividade dos proponentes 

Link 

obs 

http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=9744 

Propostas de até R$ 120 mil 

Orgao FAPERJ Edital    Edital FAPERJ N.º 08/2014 - PRIORIDADE RIO - Apoio ao estudo de 

temas prioritários para o Governo do Estado do Rio de Janeiro - 2014 

Ter mino 10/4/2014 

Direcionado a Projetos que visem ao estudo e provimento de soluções para temas prioritários indicados no Edital 

Link 

obs 

http://www.faperj.br/boletim_interna.phtml?obj_id=9840 

Áreas e Temas: Planejamento, Gestão, Tributação e Informação/ Desenvolvimento Regional, Agricultura, Abastecimento e Pesca/ 

Desenvolvimento Urbano e Defesa Civil/ Saúde/ Educação/ Administração Penitenciária e Segurança Pública/ Cultura 

Orgao 

Direcionado a 

FAPERJ Edital    Bolsa Pós-Doutorado Senior {PDS)- 2014/1 Ter mino 8/5/2014 

Bolsa para estágio de pós- doutoramento 

Link 

obs 

http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=48 

Bolsa de R$ 4.700,00 

Orgao FAPERJ Edital    Bolsa- Estágio de Doutorandos no Exterior {doutorado Sanduíche) Ter mino 8/5/2014 

Direcionado a Bolsas para doutorandos que necessitem desenvolver no exterior parte da pesquisa de tese 

Link 

obs 

http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=7819 

vazio 

Orgao FAPERJ Edital    Bolsa Pesquisador Visitante {PV)- 2014/1 Ter mino 8/5/2014 

Direcionado a Bolsa para pesquisadores, prioritariamente do exterior ou de outros estados, para desenvolverem atividades de ensino e pesquisa 
em instituição sediada no estado do Rio de Janeiro 

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=50 

obs  Bolsa de R$ 4.700,00 

 

Orgao FAPERJ Edital    Edital FAPERJ Nº 10/2014 - Programa "Apoio ao Estudo de Doenças Ter mino 15/4/2014 

Negligenciadas e Reemergentes - 2014" 

Direcionado a Estimular o estudo de doenças negligenciadas e reemergentes que levem ao avanço do conhecimento em sua prevenção, diagnóstico 
e tratamento, e que possibilitem aplicabilidade clínica e a adoção de ações públicas para a melhoria da qualidade de vida da 
população. 

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=9845 

obs Doenças/ Linhas de apoio: cisticercose, dengue, doença de Chagas, esporotricose, esquistossomose, febre amarela, filariose, hanseníase, 

leishmaniose, leptospirose, malária, paracoccidiose, riquetsiose e tuberculose 

 

Orgao FAPERJ Edital    Edital FAPERJ Nº 05/2014 - Programa Apoio à Atualização de Acervos Ter mino 17/3/2014 

Bibliográficos nas Instituições de Ensino Superior e Pesquisa Sediadas 

no Estado do Rio de Janeiro - 2014 

Direcionado a Aquisição de livros e publicações em outras mídias, destinados à pesquisa científica e tecnológica 

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=9743 

obs Propostas de R$ 80 mil 

 

RIO DE JANEIRO  
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10 de março de 2014,  Ano 2. 
Nº22 

PÁGINA 4 

Orgao FAPERJ Edital   Bolsas- Iniciação Científica {IC) e Iniciação Tecnológica {IT)- FAPERJ 
2014/1 

Ter mino 29/5/2014 

Direcionado a Incentivar alunos de graduação com vocação para a pesquisa científica e tecnológica 

Link 

obs 

http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=46 

Duração da bolsa: 1 ano com possibilidade de renovação por mais um ano 

Orgao 

Direcionado a 

FAPERJ Edital   Bolsa Pesquisador Visitante {APV)- 2014/1 Ter mino 12/6/2014 

Bolsa para pesquisadores, prioritariamente do exterior ou de outros estados, para desenvolverem atividades de ensino e pesquisa 
em instituição sediada no estado do Rio de Janeiro 

Link 

obs 

http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=50 

Bolsa de R$ 4.700,00 

Orgao 

Direcionado a 

FAPERJ Edital  Auxílio à Pesquisa - APQ1- 2014/1 Ter mino 12/6/2014 

Apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisa 

Link 

obs 

http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=53 

Despesas de capital e custeio 

Orgao FAPERJ Edital   Auxílio a Projetos de Inovações Tecnológicas - ADT 1- 2014/1 Ter mino 12/6/2014 

Direcionado a Apoiar projetos de Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos 

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=3700 

obs vazio 
 

Orgao FAPERJ Edital   Auxilio INSTALAÇÃO- 2014/1 Ter mino 12/6/2014 

Direcionado a Suporte para compra de material de consumo ou equipamento a recém-doutores 

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=57 

obs Valor do Auxílio: R$ 12 mil 
 

Orgao FAPERJ Edital   Apoio à Infra-estrutura de Acervos - APQ4- 2014/1 Ter mino 12/6/2014 

Direcionado a Apoiar preservação de acervos museológicos, bibliográficos, científicos e similares 

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=102 

obs vazio 
 

Orgao FAPERJ Edital   Auxílio à Editoração - APQ3- 2014/1 Ter mino 29/5/2014 

Direcionado a Apoiar edição de livros, manuais, números especiais {temáticos) de revistas e coletâneas científicas. 

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=101 

obs Solicitação também válida para Livros, CDs/DVDs e vídeos 
 

InformEditais 
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Nº22 

PÁGINA 5 

Fluxo Continuo Orgao Tecnische Universitat Edital   PostDoc Positions at Software Technology Group, TU Darmstadt 
Darmstadt 

Desenvolver novas tecnologias para construção de software de alta qualidade na Universitat Darmstadt Direcionado a 

Link 

obs 

http://www.stg.tu-darmstadt.de/jobs/index.en.jsp 

Contatar   jobs@st.informatik.tu-darmstadt.de. 

Orgao 

Direcionado a 

CNPq Edital  CNPq- Atração de Jovens Talentos - BJT Fluxo Continuo 

Fixação no Brasil de pesquisadores residentes no exterior 

Link 

obs 

http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100351 

Concessão de bolsa por até 36 meses, auxilio- instalação, passagem aérea 

Orgao CAPES Edital  Edital DRI/CGCI nº 58/2010- Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha 
de Curta Duração 

Fluxo Continuo 

Direcionado a Troca de pesquisadores alemães e brasileiros 

Link 

obs 

http://capes.gov.br/editais/abertos/4274-missoes-de-curta-duracao 

Passagens e estadia. Inscrições 3 meses antes da viagem 

Fluxo Continuo Orgao 

Direcionado a 

CAPES Edital   Programa de Apoio a Eventos no País {PAEP) 

Impulsionar a realização eventos científicos no Brasil e a formação de professores para a educação básica 

Link 

obs 

http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos 

Solicitação 120 dias antes do evento 

Orgao CAPES Edital   Programa Geral de Cooperação Internacional Fluxo Continuo 

Direcionado a Apoiar projetos conjuntos de pesquisa IES Brasileiras e estrangeiras. Mobilidade docentes e alunos PG 

Link http://www.capes.gov.br/editais/abertos/2477-programa-geral-de-cooperacao-internacional 

obs 2 anos e prorrogáveis por mais 2 anos. Bolsa doutorado sanduíche, pós doutorado, passagens e custeio de até R$ 10 mil 

Orgao CNPq Edital   CNPq- Doutorado-Sanduíche Empresarial - SWI Fluxo Continuo 

Direcionado a Complementar formação em ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresas no país 

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100348 

obs Concessão de bolsa por até 06 meses 
 

Orgao CNPq Edital   CNPq- Bolsa Pesquisador Visitante Especial - PVE Fluxo Continuo 

Direcionado a Desenvolvimento de projetos de pesquisa com pesquisador brasileiro 

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352 

obs Concessão de passagens e bolsa por até 3 anos com visitas anuais de , no mínimo, 1 mês 
 

Orgao CNPq Edital   CNPq- Produtividade Sênior - PQ-Sr Fluxo Continuo 

Direcionado a Desenvolvimento de projetos de pesquisa 

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100350 

obs Concessão                                       de bolsa por até 60 meses 

 

   
Editais medio prazo e fluxo continuo 

NACIONAL 
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PÁGINA 6 

Fluxo Continuo Orgao 

Direcionado a 

BNDES Edital   BNDES - Patrocínio a Eventos e Publicações 

Edição de publicações e a realização de eventos 

Link 

obs 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Patrocinio/Introducao/ 

Inscrição 120 dias antes do evento {Orçamento aberto) 

Orgao 

Direcionado a 

CAPES Edital   CAPES 004/2010/DPB/CAPES Fluxo Continuo 

Apoio a Eventos Cientificos no País de curta duração 

Link 

obs 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_PAEP2010.pdf 

Solicitação 8 meses antes do evento 

Orgao 

Direcionado a 

CNPq Edital   CNPq- Doutorado Sanduíche no país- SWP Fluxo Continuo 

Desenvolvimento de tese 

Link 

obs 

http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100346 

Concessão de bolsa até 6 meses 

Fluxo Continuo Orgao 

Direcionado a 

CNPq Edital   CNPq- Pós- Doutorado Junior- PDJ 

Desenvolver projetos de pesquisa 

Link 

obs 

http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100344 

Concessão de bolsa até 24 meses 

Orgao CNPq Edital   CNPq - Produtividade Desenvolvimento Tecnologico e Extensao Fluxo Continuo 
Inovadora - DT {Fomento Tecnológico e Extensão Inovadora) 

Direcionado a Formação RH e especialistas para projetos de pesquisa básica, aplicada ou desenv tec e ativ extensão inovadoras e transf tecn 

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_019.htmvazio 

obs Bolsas de longa e curta duração: Desenv Tec Industrial/Inic Tec Industrial/Especialista Visitante/Extensão/Apoio Tec 
 

Orgao CNPq Edital   CNPq- Pós- Doutorado Senior- PDS Fluxo Continuo 

Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa 

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100345 obs

 Concessão                                       de bolsa até 24 meses 

 

Orgao CNPq Edital   CNPq- Pós-Doutorado Empresarial - PDI Fluxo Continuo 

Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa em empresas 

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100347 obs

 Concessão                                       de bolsa por até 24 meses 

 

Orgao TWAS Academy Edital   Support for International Scientific Meetings Fluxo Continuo 
Science for the 
developing world 

Direcionado a Organização de eventos cientificos de alto nivel em paises em desenvolvimento 

Link http://twas.ictp.it/prog/meetings/support-for-international-scientific-meetings 

obs Despesas gerais {deve ser submetido 6 meses antes do evento). 
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Fluxo Continuo Orgao 

Direcionado a 

CNPq Edital   AVG - Norma Específica {CNPq) 

Participação em Eventos Científicos 

Link 

obs 

http://www.cnpq.br/normas/rn_06_015_anexo2.htm 

Concessão de passagens internacionais e diárias no exterior. Solicitação até 90 dias antes do evento. 

Fluxo Continuo Orgao 

Direcionado a 

CNPq Edital   CNPq- Produtividade em Desenv Tec e Extensão Inovadora 

Desenvolver projetos de pesquisa 

Link 

obs 

http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343 

Concessão de bolsa e taxa de bancada 

Orgao CNPq Edital   CNPq- Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional - DCR Fluxo Continuo 

Direcionado a Fixação doutores IES das regiões N, NE, CO {exceto Brasília) e estado Espírito Santo 

Link 

obs 

http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100349 

Concessão de bolsa por até 36 meses, auxilio- instalação, passagem aérea 

Fluxo Continuo Orgao CAPES Edital   Edital nº 023/2006- CGCI/CAPES- Escola de Altos Estudos 

Direcionado a Cooperação Acadêmica Internacional em nível de Pós- Graduação 

Link 

obs 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/escola-de-altos-estudos 

Financiamento de vinda de professores estrangeiros. Concessão de passagens, diárias e bolsas. 

Fluxo Continuo Orgao BOVESPA Edital Bolsa Valores Sociais e Ambientais {BVS&A) - BOVESPA 

Direcionado a Aproximação Organizações Sem Fins Lucrativos do Terceiro Setor {ONG's) que desenv projetos sociais e ambientais e Invest 
Institucionais ou Individuais apoiam projetos. 

Link 

obs 

http://www.bovespasocial.org.br/institucional 

Categorias: Área Social e Área Ambiental 

Orgao CNPq Edital   PIBTI Bolsa Iniciação Desenv Tec e Inovação Fluxo Continuo 

Direcionado a Bolsa de Estudos para aluno de graduação 

Link ftp://ftp.cnpq.br/pub/proset/rn0602_proset.pdf 

obs Bolsa 12 meses 
 

Orgao CNPq Edital   CNPq- Bolsa por quota no Pais Fluxo Continuo 

Direcionado a Quotas de bolsas IC,IT, Mestrado Doutorado. Interessados devem solicitar as bolsas dessas modalidades diretamente às referidas 

instituições. 

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_017.htm 

obs Bolsas Apoio Tec/ Inic Científica/PIBIC/PG:Mest e Dout/Inic Cient Júnior/Prog Inst de Inic em Desenv Tecnole Inov 
 

Orgao CNPq Edital   Auxílio a Pesquisador Visitante {APV) Fluxo Continuo 

Direcionado a Pesquisador brasileiro ou estrangeiro 

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_017_011_anexo1.htm 

obs Custeio                      de passagens e diárias. 

 

Orgao CAPES Edital   Programa de Apoio a Eventos no Exterior - PAEX Fluxo Continuo 

Direcionado a Participação em eventos cientificos no Exterior 

Link http://www.capes.gov.br/editais/abertos/3479-paex- 

obs Estadia e passagens 
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Orgao 

Direcionado a 

CNPq 

Bolsa Pós Doutorado 

Edital    Programa Ciência sem Fronteiras National Institutes of Health 02/2012 Fluxo Continuo 

Link 

obs 

ftp://ftp.cnpq.br/ 

Bolsa, passagem e auxílio instalações 

Fluxo Continuo Orgao CIEGB.ICGEB/MCT Edital    Centro  InternEng Genetica e Biotenologia- CIEGB/ICGEB -MCT - Prog 

bolsa estudo e de curta dracao 

Direcionado a Treinamentos curto prazo pesquisa industrial e acadêmica eng genética e biotecnologia 

Link 

obs 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5308.html 

vazio 

Orgao 

Direcionado a 

FUNCAP/ CNPq Edital  Edital FUNCAP/ CNPq Nº 05/2006 - DCR Fluxo Continuo 

Fixação de Doutores em IES do Ceará 

Link 

obs 

montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/45.pdf 

Concessão de bolsa por até 24 meses e auxílio instalação 

Orgao 

Direcionado a 

FUNCAP Edital    Edital Funcap /2011- Bolsa complementar de Pós Doutorado Fluxo Continuo 

Apoiar a atração de pesquisadores doutores para o estado do Ceará 

Link 

obs 

http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/110.pdf 

Vazio 

Orgao FUNCAP Edital     Edital Funcap 07/2011- Programa de pós Doutorado para doutores Fluxo Continuo 

jovens 

Direcionado a Pesquisa científica para absorção temporária jovens doutores em programas PG Stricto sensu Ceará 

Link http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/ 

obs Vazio 
 

Orgao CIEGB.ICGEB/MCT Edital    Centro  InternEng Genetica e Biotenologia- CIEGB/ICGEB -MCT -Bolsa Fluxo Continuo 

sanduiche 

Direcionado a Aluno Dout em seus próprios país pesquisando áreas CIEGB. Desenvolvimento laborat CIEGB Itália e Índia experimentos projetos 
Doutorado 

Link http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5308.html 

obs   vazio 

 

CEARA  

Orgao CNPq Edital    Programa Estimulo fixacao RH para Fundos Setoriais - PROSET Fluxo Continuo 

Direcionado a Fixação de recursos humanos 

Link ftp://ftp.cnpq.br/pub/proset/rn0602_proset.pdf 

obs Concessão de bolsa, passagens, auxílo- moradia e seguro saúde 
 

Orgao CNPq Edital    Programa Ciencia sem Fronteiras FAPS 60/2011 Fluxo Continuo 

Direcionado a Bolsa  a pesquisador jovem residente exterior 

Link http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf 

obs Area prioritarias Engenharias, Exatas, Biomédicas Petróleo 
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  MINAS GERAIS   

Orgao FAPEMIG Edital EDITAL 10/2014 - PROGRAMA MINEIRO DE PÓS-DOUTORADO - 
PMPD llI - ACORDO CAPES/FAPEMIG 

Ter mino 13/10/2014 

Direcionado a Conceder bolsas de pós-doutorado, visando incluir pesquisadores doutores, nas equipes de projetos de pesquisa e de inovação 

Link 

obs 

http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2010-2014%20PMPD%20III%20{2).pdf 

Concessão de bolsas, taxas de bancada e despesas operacionais 

  PARA   
Fluxo Continuo Orgao 

Direcionado a 

PROPED Edital   Edital 02/2012 - Professor Visitante Nacional Sênior 

Professor Visit Nacional Sênior que contribuam para criação ou fortalecimento de programas PG Stricto sensu 

Link http://www.proped.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=129:edital-022012-pre-selecao-para-o-programa- 
professor-visitante-nacional-senior&catid=55:editais-abertos&Itemid=76 

Vazio obs 

  RIO GRANDE DO NORTE   
Fluxo Continuo Orgao FAPERN/ MCT/ CNPq Edital   EDITAL MCT/CNPq/FAPERN N. 001/2008 - PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO REGIONAL - DCR - RIO GRANDE DO 
NORTE - FLUXO CONTÍNUO 

Estimular a fixação de doutores com experiência no Estado do Rio Grande do Norte. Direcionado a 

Link 

obs 

http://www.fapern.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/fapern/aplicativos/arearestrita/upload/edital_dcr_2008.pdf 

Ítens financiáveis: bolsa, auxilio pesquisa, aquxilio instalação e passagens 

  SÃO PAULO   
Ter mino 6/11/2014 Orgao FAPESP Edital   Chamada FAPESP 51/2013- FAPESP-BRASKEM 2013 para Apoio à 

Pesquisa 

Direcionado a Selecionar e apoiar projetos de pesquisa fundamental e aplicada de classe mundial 

Link 

obs 

http://www.fapesp.br/8262 

Propostas que explorem e criem nova tecnologia e conhecimento e que contribuam para a formação de recursos humanos na área 

Fluxo Continuo Orgao 

Direcionado a 

FAPESP Edital   Auxílio à Pesquisa - Reparo de Equipamentos 

Reparo de equipamento relevante para a execução de projeto de pesquisa 

Link 

obs 

http://www.fapesp.br/339 

vazio 

Orgao FAPESP Edital   Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante Fluxo Continuo 

Direcionado a Cobrir despesas referentes à visita de pesquisador experiente 

Link http://www.fapesp.br/147 

obs Prazo para apreciação da FAPESP- aproximadamente 75 dias. Itens financiáveis: diárias e passagens 
 

Orgao FAPESP Edital   Auxílio à Pesquisa - Organização de Reunião Científica e/ou Fluxo Continuo 
Tecnológica 

Direcionado a Apoiar parcialmente a realização de reunião 

Link http://www.fapesp.br/156 

obs Prazo para apreciação da FAPESP- aproximadamente 75 dias. Itens financiavesi: passagens, diarias e serviços de terceiros 
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Fluxo Continuo Orgao 

Direcionado a 

FAPESP Edital    Auxílio à Pesquisa - Regular 

Projetos de pesquisa individuais em SP 

Link 

obs 

http://www.fapesp.br/137 

Custeio de material permanente e de consumo, serviços de terceiros, despesas de transporte e diárias, bolsa de treinamento técnico. 

Fluxo Continuo Orgao 

Direcionado a 

FAPITEC Edital     EDITAL FAPITEC/SE /FUNTEC /MCT /CNPq Nº 04/2012 {Bolsa DCR) 

Atração e fixação Doutores ciências, tecnologia e inovação para IES Sergipe 

Link 

obs 

http://www.fapitec.se.gov.br//modules/tinyd0/index.php?id=104 

Concessãode bolsa de pesquisa por até 36 meses, auxílio- instalação e auxílio a pesquisa 

Orgao  FAPESP 

Direcionado a Alunos de graduaçã

Link www.fapesp.br/bolsas/ic 

obs Bolsa de R$ 525,90 
 

Edital 

o 
 

Iniciação Científica Fluxo Continuo 
 

SERGIPE  
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Link http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/140328_chamadapublica_pnpd041.pdf

Orgao IPEA Edital CHAMADA PÚBLICA IPEA/PNPD Nº 041/2014 - SELEÇÃO DE 
CANDIDATOS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS 

Termino 14/4/2014

Direcionado a Concessão de bolsa para projeto de pesquisador na área de economia

obs Bolsa de R$ 2500,00

MINAS GERAIS

Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2007-2014%20-%20Extensao.pdf

Orgao FAPEMIG Edital EDITAL FAPEMIG 07/2014 - APOIO A PROJETOS DE EXTENSÃO EM 
INTERFACE COM A PESQUISA 

Termino 16/4/2014

Direcionado a Projetos de extensão, em interface com a pesquisa científica e/ou com o desenvolvimento tecnológico

obs

Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2008-2014%20Santos%20Dumont.pdf

Orgao FAPEMIG Edital EDITAL FAPEMIG 08/2014 - PROGRAMA SANTOS DUMONT Termino 23/4/2014
Direcionado a Projetos de iniciação tecnológica que permitam ao discente, possibilitando a participação das equipes discentes em competições 

obs

Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2009-2014%20NITs.pdf

Orgao FAPEMIG Edital EDITAL FAPEMIG 09/2014 - APOIO À CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO 
DE NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Termino 28/4/2014

Direcionado a
responsáveis por orientar, assessorar, apoiar e gerir atividades relativas à proteção intelectual e à transferência de tecnologia com 
foco em inovação.

obs

Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2099-2014%20EPAMIG.pdf

Orgao FAPEMIG Edital Termino 30/4/2014
Direcionado a Projetos de pesquisa científica e tecnológica e de inovação que visem o fortalecimento do setor Agronegócio 

obs

Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2012-2014%20DATAVIVA.pdf

Orgao FAPEMIG Edital EDITAL FAPEMIG 12/2014 - DATAVIVA Termino 5/5/2014
Direcionado a Projetos de pesquisa científica e tecnológica e de inovação que utilizem a plataforma DataViva  base de informações para análise e 

proposições de políticas públicas

obs Linhas Temáticas:  Diversificação da Economia Mineira , Complexidade Econômica de Minas Gerais, Redução da Desigualdade 
Socioeconômica no Estado, Tratamento e Visualização de Base de Dados

Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2013-2014%20Rio%20Pandeiros.pdf

Orgao FAPEMIG Edital EDITAL FAPEMIG 13/2014 - SUSTENTABILIDADE DA BACIA DO RIO 
PANDEIROS

Termino 12/5/2014

Direcionado a Projetos de ação e pesquisa científica, tecnológica e de inovação que contribuam com a preservação, conservação e recuperação do 

obs

RIO DE JANEIRO
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Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=9845

Orgao FAPERJ Edital Termino 15/4/2014

Direcionado a Estimular o estudo de doenças negligenciadas e reemergentes que levem ao avanço do conhecimento em sua prevenção, diagnóstico 
e tratamento, e que possibilitem aplicabilidade clínica e a adoção de ações públicas para a melhoria da qualidade de vida da 
população.

obs

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=9871

Orgao FAPERJ Edital Edital FAPERJ Nº 12/2014 - Programa "Apoio ao Estudo da Termino 24/4/2014

Direcionado a Projetos de pesquisa interdisciplinares que versem sobre a ampliação do conhecimento acerca da biodiversidade, bem como sua 
conservação e uso sustentado

obs

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=9872

Orgao FAPERJ Edital Termino 24/4/2014

Direcionado a Projetos de pesquisa que visem soluções para problemas ambientais

obs Linhas de Apoio: educação ambiental;  meio ambiente; saneamento e saúde; uso do solo, erosão, eutrofização e recursos hídricos; 
gerenciamento de mananciais, bacias hidrográficas, ecossistemas costeiros e marinhos; modelos de sustentabilidade; prevenção do

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=9894

Orgao FAPERJ Edital Termino 29/4/2014

Direcionado a Recursos para a manutenção corretiva e/ou preventivade equipamentos multiusuários de médio e grande porte, por um período 

obs Serão apoiadas até 40 propostas

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=9895

Orgao FAPERJ Edital Edital FAPERJ Nº 14/2014 - Programa Apoio ao Desenvolvimento da Termino 8/5/2014

Direcionado a Projetos de inovação tecnológica para o desenvolvimento da tecnologia da informação

obs Objetivos das propostas:  soluções novas e criativas; relevância imediata para a sociedade;  potencial para impacto econômico; e realização 
de teste piloto e/ou a produção de protótipo. 

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=48

Orgao FAPERJ Edital Termino 8/5/2014
Direcionado a

obs Bolsa de R$ 4.700,00 

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=50

Orgao FAPERJ Edital Bolsa Pesquisador Visitante (PV)- 2014/1 Termino 8/5/2014
Direcionado a Bolsa para pesquisadores, prioritariamente do exterior ou de outros estados,  para desenvolverem atividades de ensino e pesquisa 

em instituição sediada no estado do Rio de Janeiro

obs Bolsa de R$ 4.700,00 

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=7819

Orgao FAPERJ Edital Termino 8/5/2014
Direcionado a Bolsas para doutorandos que necessitem desenvolver no exterior parte da pesquisa de tese

obs vazio
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Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=9913

Orgao FAPERJ Edital Edital FAPERJ Nº 16/2014 - Programa Apoio a Projetos de Extensão e Termino 15/5/2014

Direcionado a Projetos de extensão em interface com a pesquisa científica

obs

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=9935

Orgao FAPERJ Edital Termino 22/5/2014

Direcionado a Desenvolvimento e inovação de produtos e processos químicos ecologicamente corretos

obs Financiamento para : aquisição e manutenção de equipamentos, execução de pequenas obras de infraestrutura e despesas de custeio

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=101

Orgao FAPERJ Edital Termino 29/5/2014
Direcionado a Apoiar edição de livros, manuais, números especiais (temáticos) de revistas e coletâneas científicas.

obs Solicitação também válida para Livros, CDs/DVDs e vídeos

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=46

Orgao FAPERJ Edital Bolsas- Iniciação Científica  (IC) e Iniciação Tecnológica (IT)- FAPERJ 
2014/1

Termino 29/5/2014

Direcionado a Incentivar alunos de graduação com vocação para a pesquisa científica e tecnológica

obs Duração da bolsa: 1 ano com possibilidade de renovação por mais um ano

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=50

Orgao FAPERJ Edital Bolsa Pesquisador Visitante (APV)- 2014/1 Termino 12/6/2014
Direcionado a Bolsa para pesquisadores, prioritariamente do exterior ou de outros estados,  para desenvolverem atividades de ensino e pesquisa 

em instituição sediada no estado do Rio de Janeiro

obs Bolsa de R$ 4.700,00 

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=57

Orgao FAPERJ Edital Auxilio INSTALAÇÃO- 2014/1 Termino 12/6/2014
Direcionado a

obs

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=102

Orgao FAPERJ Edital Termino 12/6/2014
Direcionado a Apoiar preservação de acervos museológicos, bibliográficos, científicos e similares

obs vazio

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=3700

Orgao FAPERJ Edital Termino 12/6/2014
Direcionado a Apoiar projetos de Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos

obs vazio
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Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=53

Orgao FAPERJ Edital Termino 12/6/2014
Direcionado a Apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisa

obs Despesas de capital e custeio
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Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100351

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação no Brasil de pesquisadores residentes no exterior

obs Concessão de bolsa por até 36 meses, auxilio- instalação, passagem aérea

Link http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_PAEP2010.pdf

Orgao CAPES Edital CAPES 004/2010/DPB/CAPES Fluxo Continuo
Direcionado a Apoio a Eventos Cientificos no País de curta duração

obs Solicitação 8 meses antes do evento

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352

Orgao CNPq Edital CNPq- Bolsa Pesquisador Visitante Especial - PVE Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolvimento de projetos de pesquisa com pesquisador brasileiro

obs Concessão de passagens e bolsa por até 3 anos com visitas anuais de , no mínimo, 1 mês

Link http://capes.gov.br/editais/abertos/4274-missoes-de-curta-duracao

Orgao CAPES Edital Edital DRI/CGCI nº 58/2010- Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha 
de Curta Duração

Fluxo Continuo

Direcionado a Troca de pesquisadores alemães e brasileiros

obs Passagens e estadia. Inscrições 3 meses antes da viagem

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100348

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Complementar formação em ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresas no país

obs Concessão de bolsa por até 06 meses

Link http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos

Orgao CAPES Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Impulsionar a realização  eventos científicos no Brasil e a formação de professores para a educação básica

obs Solicitação 120 dias antes do evento

Link http://www.capes.gov.br/editais/abertos/2477-programa-geral-de-cooperacao-internacional

Orgao CAPES Edital Programa Geral de Cooperação Internacional Fluxo Continuo
Direcionado a Apoiar projetos conjuntos de pesquisa IES Brasileiras e estrangeiras. Mobilidade docentes e alunos PG 

obs

Link http://www.capes.gov.br/editais/abertos/3479-paex-

Orgao CAPES Edital Programa de Apoio a Eventos no Exterior - PAEX Fluxo Continuo
Direcionado a Participação em eventos cientificos no Exterior

obs Estadia e passagens
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Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_019.htmvazio

Orgao CNPq Edital CNPq - Produtividade  Desenvolvimento Tecnologico e Extensao Fluxo Continuo

Direcionado a Formação RH e especialistas para projetos de pesquisa básica, aplicada ou desenv tec e ativ extensão inovadoras e transf tecnol

obs Bolsas de longa e curta duração: Desenv Tec Industrial/Inic Tec Industrial/Especialista Visitante/Extensão/Apoio Tec

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100350

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolvimento de projetos de pesquisa

obs Concessão de bolsa por até 60 meses

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_015_anexo2.htm

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Participação em Eventos Científicos

obs Concessão de passagens internacionais e diárias no exterior. Solicitação até 90 dias antes do evento.

Link http://www.stg.tu-darmstadt.de/jobs/index.en.jsp

Orgao
Darmstadt

Edital PostDoc Positions at Software Technology Group, TU Darmstadt Fluxo Continuo

Direcionado a Desenvolver novas tecnologias para construção de software de alta qualidade na Universität Darmstadt

obs Contatar jobs@st.informatik.tu-darmstadt.de.

Link http://twas.ictp.it/prog/meetings/support-for-international-scientific-meetings

Orgao
Science for the 
developing world

Edital Support for International Scientific Meetings Fluxo Continuo

Direcionado a Organização de eventos cientificos de alto nivel em paises em desenvolvimento

obs Despesas gerais (deve ser submetido 6 meses antes do evento).

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100346

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolvimento de tese

obs Concessão de bolsa até 6 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100344

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa

obs Concessão de bolsa até 24 meses

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_017_011_anexo1.htm

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Pesquisador brasileiro ou estrangeiro

obs
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Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100347

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa em empresas

obs Concessão de bolsa por até 24 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343

Orgao CNPq Edital CNPq- Produtividade em Desenv Tec e Extensão Inovadora Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa

obs Concessão de bolsa e taxa de bancada

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100345

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa 

obs Concessão de bolsa até 24 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100349

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação  doutores IES das regiões N, NE, CO (exceto Brasília) e estado Espírito Santo

obs Concessão de bolsa por até 36 meses, auxilio- instalação, passagem aérea

Link http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Patrocinio/Introducao/

Orgao BNDES Edital BNDES - Patrocínio a Eventos e Publicações Fluxo Continuo
Direcionado a Edição de publicações e a realização de eventos

obs Inscrição 120 dias antes do evento (Orçamento aberto)

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_017.htm

Orgao CNPq Edital CNPq- Bolsa por quota no Pais Fluxo Continuo
Direcionado a Quotas de bolsas IC,IT, Mestrado Doutorado. Interessados devem solicitar as bolsas dessas modalidades diretamente às referidas 

instituições.

obs

Link http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/escola-de-altos-estudos

Orgao CAPES Edital Edital nº 023/2006- CGCI/CAPES- Escola de Altos Estudos Fluxo Continuo
Direcionado a Cooperação Acadêmica Internacional em nível de Pós- Graduação

obs Financiamento de vinda de professores estrangeiros. Concessão de passagens, diárias e bolsas.

Link ftp://ftp.cnpq.br/pub/proset/rn0602_proset.pdf

Orgao CNPq Edital PIBTI Bolsa Iniciação Desenv Tec e Inovação Fluxo Continuo
Direcionado a Bolsa de Estudos para aluno de graduação

obs Bolsa 12 meses

Link http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf

Orgao CNPq Edital Programa Ciencia sem Fronteiras FAPS 60/2011 Fluxo Continuo
Direcionado a Bolsa  a pesquisador jovem residente exterior

obs
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Link ftp://ftp.cnpq.br/

Orgao CNPq Edital Programa Ciência sem Fronteiras National Institutes of Health 02/2012 Fluxo Continuo
Direcionado a

obs Bolsa, passagem e auxílio instalações

Link http://www.bovespasocial.org.br/institucional

Orgao BOVESPA Edital Fluxo Continuo
Direcionado a

Institucionais ou Individuais apoiam projetos.

obs

Link ftp://ftp.cnpq.br/pub/proset/rn0602_proset.pdf

Orgao CNPq Edital Programa Estimulo fixacao RH para Fundos Setoriais - PROSET Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação de recursos humanos

obs Concessão de bolsa, passagens, auxílo- moradia e seguro saúde

Link http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5308.html

Orgao CIEGB.ICGEB/MCT Edital
bolsa estudo e de curta dracao

Fluxo Continuo

Direcionado a Treinamentos curto prazo pesquisa industrial e acadêmica eng genética e biotecnologia

obs vazio

Link http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5308.html

Orgao CIEGB.ICGEB/MCT Edital
sanduiche

Fluxo Continuo

Direcionado a
Doutorado

obs vazio

CEARA

Link montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/45.pdf

Orgao FUNCAP/ CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação de Doutores em IES do Ceará

obs Concessão de bolsa por até 24 meses e auxílio instalação

Link http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/

Orgao FUNCAP Edital
jovens

Fluxo Continuo

Direcionado a Pesquisa científica para absorção temporária jovens doutores em programas PG Stricto sensu Ceará

obs Vazio

Link http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/110.pdf

Orgao FUNCAP Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Apoiar a atração de pesquisadores doutores para o estado do Ceará

obs Vazio

MINAS GERAIS
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Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2010-2014%20PMPD%20III%20(2).pdf

Orgao FAPEMIG Edital
PMPD llI - ACORDO CAPES/FAPEMIG 

Termino 13/10/2014

Direcionado a Conceder bolsas de pós-doutorado, visando incluir pesquisadores doutores, nas equipes de projetos de pesquisa e de inovação

obs Concessão de bolsas, taxas de bancada e despesas operacionais

PARA

Link http://www.proped.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=129:edital-022012-pre-selecao-para-o-programa-
professor-visitante-nacional-senior&catid=55:editais-abertos&Itemid=76

Orgao PROPED Edital Edital 02/2012 - Professor Visitante Nacional Sênior Fluxo Continuo
Direcionado a Professor Visit Nacional Sênior que contribuam para criação ou fortalecimento de programas PG Stricto sensu

obs Vazio

RIO GRANDE DO NORTE

Link http://www.fapern.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/fapern/aplicativos/arearestrita/upload/edital_dcr_2008.pdf

Orgao FAPERN/ MCT/ CNPq Edital EDITAL MCT/CNPq/FAPERN  N. 001/2008 - PROGRAMA DE Fluxo Continuo

Direcionado a Estimular a fixação de doutores com experiência no Estado do Rio Grande do Norte. 

obs Ítens financiáveis: bolsa, auxilio pesquisa, aquxilio instalação e passagens

SÃO PAULO

Link http://www.fapesp.br/8262

Orgao FAPESP Edital Chamada FAPESP 51/2013- FAPESP-BRASKEM 2013 para Apoio à 
Pesquisa

Termino 6/11/2014

Direcionado a Selecionar e apoiar projetos de pesquisa fundamental e aplicada de classe mundial

obs Propostas que explorem e criem nova tecnologia e conhecimento e que contribuam para a formação de recursos humanos na área

Link http://www.fapesp.br/156

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Organização de Reunião Científica e/ou Fluxo Continuo

Direcionado a Apoiar parcialmente a realização de reunião

obs Prazo para apreciação da FAPESP- aproximadamente 75 dias. Itens financiavesi: passagens, diarias e serviços de terceiros

Link http://www.fapesp.br/339

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Reparo de Equipamentos Fluxo Continuo
Direcionado a Reparo de equipamento relevante para a execução de projeto de pesquisa

obs vazio

Link http://www.fapesp.br/147

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante Fluxo Continuo
Direcionado a Cobrir despesas referentes à visita de pesquisador experiente

obs Prazo para apreciação da FAPESP- aproximadamente 75 dias. Itens financiáveis: diárias e passagens
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Link http://www.fapesp.br/137

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Regular Fluxo Continuo
Direcionado a Projetos de pesquisa individuais em SP

obs

Link www.fapesp.br/bolsas/ic

Orgao FAPESP Edital Iniciação Científica Fluxo Continuo
Direcionado a Alunos de graduação

obs Bolsa de R$ 525,90

SERGIPE

Link http://www.fapitec.se.gov.br//modules/tinyd0/index.php?id=104

Orgao FAPITEC Edital EDITAL FAPITEC/SE /FUNTEC /MCT /CNPq Nº 04/2012 (Bolsa DCR) Fluxo Continuo
Direcionado a Atração e fixação Doutores ciências, tecnologia e inovação para IES Sergipe

obs Concessãode bolsa de pesquisa por até 36 meses, auxílio- instalação e auxílio a pesquisa
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Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2013-2014%20Rio%20Pandeiros.pdf

Orgao FAPEMIG Edital EDITAL FAPEMIG 13/2014 - SUSTENTABILIDADE DA BACIA DO RIO 
PANDEIROS

Termino 12/5/2014

Direcionado a Projetos de ação e pesquisa científica, tecnológica e de inovação que contribuam com a preservação, conservação e recuperação do 

obs

RIO DE JANEIRO

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=9895

Orgao FAPERJ Edital Edital FAPERJ Nº 14/2014 - Programa Apoio ao Desenvolvimento da Termino 8/5/2014

Direcionado a Projetos de inovação tecnológica para o desenvolvimento da tecnologia da informação

obs Objetivos das propostas:  soluções novas e criativas; relevância imediata para a sociedade;  potencial para impacto econômico; e realização 
de teste piloto e/ou a produção de protótipo. 

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=7819

Orgao FAPERJ Edital Termino 8/5/2014
Direcionado a Bolsas para doutorandos que necessitem desenvolver no exterior parte da pesquisa de tese

obs vazio

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=50

Orgao FAPERJ Edital Bolsa Pesquisador Visitante (PV)- 2014/1 Termino 8/5/2014
Direcionado a Bolsa para pesquisadores, prioritariamente do exterior ou de outros estados,  para desenvolverem atividades de ensino e pesquisa 

em instituição sediada no estado do Rio de Janeiro

obs Bolsa de R$ 4.700,00 

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=48

Orgao FAPERJ Edital Termino 8/5/2014
Direcionado a

obs Bolsa de R$ 4.700,00 

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=9913

Orgao FAPERJ Edital Edital FAPERJ Nº 16/2014 - Programa Apoio a Projetos de Extensão e Termino 15/5/2014

Direcionado a Projetos de extensão em interface com a pesquisa científica

obs

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=9935

Orgao FAPERJ Edital Termino 22/5/2014

Direcionado a Desenvolvimento e inovação de produtos e processos químicos ecologicamente corretos

obs Financiamento para : aquisição e manutenção de equipamentos, execução de pequenas obras de infraestrutura e despesas de custeio
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Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=46

Orgao FAPERJ Edital Bolsas- Iniciação Científica  (IC) e Iniciação Tecnológica (IT)- FAPERJ 
2014/1

Termino 29/5/2014

Direcionado a Incentivar alunos de graduação com vocação para a pesquisa científica e tecnológica

obs Duração da bolsa: 1 ano com possibilidade de renovação por mais um ano

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=101

Orgao FAPERJ Edital Termino 29/5/2014
Direcionado a Apoiar edição de livros, manuais, números especiais (temáticos) de revistas e coletâneas científicas.

obs Solicitação também válida para Livros, CDs/DVDs e vídeos

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=9957

Orgao FAPERJ Edital Termino 5/6/2014

Direcionado a
pela FAPERJ

obs Concessão de bolsas

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=9979

Orgao FAPERJ Edital Termino 10/6/2014

Direcionado a Concessão de recursos de subvenção econômica para projetos científicos e/ou tecnológicos inovadores na preparação de atletas, 
formação de treinadores e no desenvolvimento de produtos, serviços, insumos, equipamentos e/ou processos inovadores

obs Despesas de capital e custeio

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=9984

Orgao FAPERJ Edital Edital FAPERJ Nº 20/2014 - Programa "Apoio ao Desenvolvimento Termino 10/6/2014

Direcionado a Propiciar a melhoria da infraestrutura de instituições de ensino superior e/ou pesquisa, ou de seus campi regionais, sediados fora da 
região metropolitana do Rio de Janeiro

obs

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=102

Orgao FAPERJ Edital Termino 12/6/2014
Direcionado a Apoiar preservação de acervos museológicos, bibliográficos, científicos e similares

obs vazio

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=53

Orgao FAPERJ Edital Termino 12/6/2014
Direcionado a Apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisa

obs Despesas de capital e custeio

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=50

Orgao FAPERJ Edital Bolsa Pesquisador Visitante (APV)- 2014/1 Termino 12/6/2014
Direcionado a Bolsa para pesquisadores, prioritariamente do exterior ou de outros estados,  para desenvolverem atividades de ensino e pesquisa 

em instituição sediada no estado do Rio de Janeiro

obs Bolsa de R$ 4.700,00 
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Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=3700

Orgao FAPERJ Edital Termino 12/6/2014
Direcionado a Apoiar projetos de Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos

obs vazio

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=57

Orgao FAPERJ Edital Auxilio INSTALAÇÃO- 2014/1 Termino 12/6/2014
Direcionado a

obs
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Editais medio prazo e fluxo continuo
NACIONAL

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100346

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolvimento de tese

obs Concessão de bolsa até 6 meses

Link http://capes.gov.br/editais/abertos/4274-missoes-de-curta-duracao

Orgao CAPES Edital Edital DRI/CGCI nº 58/2010- Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha 
de Curta Duração

Fluxo Continuo

Direcionado a Troca de pesquisadores alemães e brasileiros

obs Passagens e estadia. Inscrições 3 meses antes da viagem

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_015_anexo2.htm

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Participação em Eventos Científicos

obs Concessão de passagens internacionais e diárias no exterior. Solicitação até 90 dias antes do evento.

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352

Orgao CNPq Edital CNPq- Bolsa Pesquisador Visitante Especial - PVE Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolvimento de projetos de pesquisa com pesquisador brasileiro

obs Concessão de passagens e bolsa por até 3 anos com visitas anuais de , no mínimo, 1 mês

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100351

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação no Brasil de pesquisadores residentes no exterior

obs Concessão de bolsa por até 36 meses, auxilio- instalação, passagem aérea

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100350

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolvimento de projetos de pesquisa

obs Concessão de bolsa por até 60 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100349

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação  doutores IES das regiões N, NE, CO (exceto Brasília) e estado Espírito Santo

obs Concessão de bolsa por até 36 meses, auxilio- instalação, passagem aérea

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100347

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa em empresas

obs Concessão de bolsa por até 24 meses
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Link http://www.stg.tu-darmstadt.de/jobs/index.en.jsp

Orgao
Darmstadt

Edital PostDoc Positions at Software Technology Group, TU Darmstadt Fluxo Continuo

Direcionado a Desenvolver novas tecnologias para construção de software de alta qualidade na Universität Darmstadt

obs Contatar jobs@st.informatik.tu-darmstadt.de.

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100345

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa 

obs Concessão de bolsa até 24 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100344

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa

obs Concessão de bolsa até 24 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343

Orgao CNPq Edital CNPq- Produtividade em Desenv Tec e Extensão Inovadora Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa

obs Concessão de bolsa e taxa de bancada

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_017_011_anexo1.htm

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Pesquisador brasileiro ou estrangeiro

obs

Link http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos

Orgao CAPES Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Impulsionar a realização  eventos científicos no Brasil e a formação de professores para a educação básica

obs Solicitação 120 dias antes do evento

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100348

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Complementar formação em ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresas no país

obs Concessão de bolsa por até 06 meses

Link http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_PAEP2010.pdf

Orgao CAPES Edital CAPES 004/2010/DPB/CAPES Fluxo Continuo
Direcionado a Apoio a Eventos Cientificos no País de curta duração

obs Solicitação 8 meses antes do evento

Link http://www.capes.gov.br/editais/abertos/3479-paex-

Orgao CAPES Edital Programa de Apoio a Eventos no Exterior - PAEX Fluxo Continuo
Direcionado a Participação em eventos cientificos no Exterior

obs Estadia e passagens
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Link http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Patrocinio/Introducao/

Orgao BNDES Edital BNDES - Patrocínio a Eventos e Publicações Fluxo Continuo
Direcionado a Edição de publicações e a realização de eventos

obs Inscrição 120 dias antes do evento (Orçamento aberto)

Link http://twas.ictp.it/prog/meetings/support-for-international-scientific-meetings

Orgao
Science for the 
developing world

Edital Support for International Scientific Meetings Fluxo Continuo

Direcionado a Organização de eventos cientificos de alto nivel em paises em desenvolvimento

obs Despesas gerais (deve ser submetido 6 meses antes do evento).

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_019.htmvazio

Orgao CNPq Edital CNPq - Produtividade  Desenvolvimento Tecnologico e Extensao Fluxo Continuo

Direcionado a Formação RH e especialistas para projetos de pesquisa básica, aplicada ou desenv tec e ativ extensão inovadoras e transf tecnol

obs Bolsas de longa e curta duração: Desenv Tec Industrial/Inic Tec Industrial/Especialista Visitante/Extensão/Apoio Tec

Link http://www.capes.gov.br/editais/abertos/2477-programa-geral-de-cooperacao-internacional

Orgao CAPES Edital Programa Geral de Cooperação Internacional Fluxo Continuo
Direcionado a Apoiar projetos conjuntos de pesquisa IES Brasileiras e estrangeiras. Mobilidade docentes e alunos PG 

obs

Link http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/escola-de-altos-estudos

Orgao CAPES Edital Edital nº 023/2006- CGCI/CAPES- Escola de Altos Estudos Fluxo Continuo
Direcionado a Cooperação Acadêmica Internacional em nível de Pós- Graduação

obs Financiamento de vinda de professores estrangeiros. Concessão de passagens, diárias e bolsas.

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_017.htm

Orgao CNPq Edital CNPq- Bolsa por quota no Pais Fluxo Continuo
Direcionado a Quotas de bolsas IC,IT, Mestrado Doutorado. Interessados devem solicitar as bolsas dessas modalidades diretamente às referidas 

instituições.

obs

Link ftp://ftp.cnpq.br/pub/proset/rn0602_proset.pdf

Orgao CNPq Edital Programa Estimulo fixacao RH para Fundos Setoriais - PROSET Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação de recursos humanos

obs Concessão de bolsa, passagens, auxílo- moradia e seguro saúde

Link http://www.bovespasocial.org.br/institucional

Orgao BOVESPA Edital Fluxo Continuo
Direcionado a

Institucionais ou Individuais apoiam projetos.

obs
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Link ftp://ftp.cnpq.br/

Orgao CNPq Edital Programa Ciência sem Fronteiras National Institutes of Health 02/2012 Fluxo Continuo
Direcionado a

obs Bolsa, passagem e auxílio instalações

Link ftp://ftp.cnpq.br/pub/proset/rn0602_proset.pdf

Orgao CNPq Edital PIBTI Bolsa Iniciação Desenv Tec e Inovação Fluxo Continuo
Direcionado a Bolsa de Estudos para aluno de graduação

obs Bolsa 12 meses

Link http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf

Orgao CNPq Edital Programa Ciencia sem Fronteiras FAPS 60/2011 Fluxo Continuo
Direcionado a Bolsa  a pesquisador jovem residente exterior

obs

Link http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5308.html

Orgao CIEGB.ICGEB/MCT Edital
bolsa estudo e de curta dracao

Fluxo Continuo

Direcionado a Treinamentos curto prazo pesquisa industrial e acadêmica eng genética e biotecnologia

obs vazio

Link http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5308.html

Orgao CIEGB.ICGEB/MCT Edital
sanduiche

Fluxo Continuo

Direcionado a
Doutorado

obs vazio

CEARA

Link montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/45.pdf

Orgao FUNCAP/ CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação de Doutores em IES do Ceará

obs Concessão de bolsa por até 24 meses e auxílio instalação

Link http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/

Orgao FUNCAP Edital
jovens

Fluxo Continuo

Direcionado a Pesquisa científica para absorção temporária jovens doutores em programas PG Stricto sensu Ceará

obs Vazio

Link http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/110.pdf

Orgao FUNCAP Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Apoiar a atração de pesquisadores doutores para o estado do Ceará

obs Vazio

MINAS GERAIS
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Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2010-2014%20PMPD%20III%20(2).pdf

Orgao FAPEMIG Edital
PMPD llI - ACORDO CAPES/FAPEMIG 

Termino 13/10/2014

Direcionado a Conceder bolsas de pós-doutorado, visando incluir pesquisadores doutores, nas equipes de projetos de pesquisa e de inovação

obs Concessão de bolsas, taxas de bancada e despesas operacionais

PARA

Link http://www.proped.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=129:edital-022012-pre-selecao-para-o-programa-
professor-visitante-nacional-senior&catid=55:editais-abertos&Itemid=76

Orgao PROPED Edital Edital 02/2012 - Professor Visitante Nacional Sênior Fluxo Continuo
Direcionado a Professor Visit Nacional Sênior que contribuam para criação ou fortalecimento de programas PG Stricto sensu

obs Vazio

RIO GRANDE DO NORTE

Link http://www.fapern.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/fapern/aplicativos/arearestrita/upload/edital_dcr_2008.pdf

Orgao FAPERN/ MCT/ CNPq Edital EDITAL MCT/CNPq/FAPERN  N. 001/2008 - PROGRAMA DE Fluxo Continuo

Direcionado a Estimular a fixação de doutores com experiência no Estado do Rio Grande do Norte. 

obs Ítens financiáveis: bolsa, auxilio pesquisa, aquxilio instalação e passagens

SÃO PAULO

Link http://www.fapesp.br/8262

Orgao FAPESP Edital Chamada FAPESP 51/2013- FAPESP-BRASKEM 2013 para Apoio à 
Pesquisa

Termino 6/11/2014

Direcionado a Selecionar e apoiar projetos de pesquisa fundamental e aplicada de classe mundial

obs Propostas que explorem e criem nova tecnologia e conhecimento e que contribuam para a formação de recursos humanos na área

Link http://www.fapesp.br/339

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Reparo de Equipamentos Fluxo Continuo
Direcionado a Reparo de equipamento relevante para a execução de projeto de pesquisa

obs vazio

Link http://www.fapesp.br/147

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante Fluxo Continuo
Direcionado a Cobrir despesas referentes à visita de pesquisador experiente

obs Prazo para apreciação da FAPESP- aproximadamente 75 dias. Itens financiáveis: diárias e passagens

Link http://www.fapesp.br/137

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Regular Fluxo Continuo
Direcionado a Projetos de pesquisa individuais em SP

obs
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Link www.fapesp.br/bolsas/ic

Orgao FAPESP Edital Iniciação Científica Fluxo Continuo
Direcionado a Alunos de graduação

obs Bolsa de R$ 525,90

Link http://www.fapesp.br/156

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Organização de Reunião Científica e/ou Fluxo Continuo

Direcionado a Apoiar parcialmente a realização de reunião

obs Prazo para apreciação da FAPESP- aproximadamente 75 dias. Itens financiavesi: passagens, diarias e serviços de terceiros

SERGIPE

Link http://www.fapitec.se.gov.br//modules/tinyd0/index.php?id=104

Orgao FAPITEC Edital EDITAL FAPITEC/SE /FUNTEC /MCT /CNPq Nº 04/2012 (Bolsa DCR) Fluxo Continuo
Direcionado a Atração e fixação Doutores ciências, tecnologia e inovação para IES Sergipe

obs Concessãode bolsa de pesquisa por até 36 meses, auxílio- instalação e auxílio a pesquisa
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InformEditais
1 de setembro de 2014. Ano 3. Nº 28

Editais curto prazo  
NACIONAL

Link http://www.premiomercosul.cnpq.br/

Orgao CNPq Edital Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia Termino 10/10/2014
Direcionado a Reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes, jovens pesquisadores e equipes de pesquisa, que representem potencial 

contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros e associados ao MERCOSUL.

obs Prêmios de até US$ 20,500.00, além de troféus e placas

Link http://www.igualdadedegenero.cnpq.br/igualdade.html

Orgao CNPq Edital Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero Termino 28/11/2014
Direcionado a Concurso de redações, artigos científicos e projetos pedagógicos na área de relação de gêneros, mulheres e feminismo.

obs Premiação em 5 categorias: 1ª categoria- R$10 mil; 2ª categoria- R$ 8 mil; 3ª categoria- R$ 5 mil; 4ª categoria- Laptop  e impressora; 5ª 
categoria- R$ 10 mil

Link http://www.jovemcientista.cnpq.br/

Orgao CNPq Edital Prêmio Jovem Cientista Termino 19/12/2014
Direcionado a Revelar talentos, impulsionar a pesquisa no país e investir em estudantes e jovens pesquisadores que procuram inovar na solução 

dos desafios da sociedade brasileira

obs Premiação em 3 categorias: 1ª categoria - prêmios de até R$ 35 mil; 2ª categoria - prêmios de até  R$ 18 mil; 3ª categoria - Macbook

MINAS GERAIS

Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2010-2014%20PMPD%20III%20(2).pdf

Orgao FAPEMIG Edital
PMPD llI - ACORDO CAPES/FAPEMIG 

Termino 13/10/2014

Direcionado a Conceder bolsas de pós-doutorado, visando incluir pesquisadores doutores, nas equipes de projetos de pesquisa e de inovação

obs Concessão de bolsas, taxas de bancada e despesas operacionais

Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/140815_RCUK-
CONFAP%20Research%20Partnerships%20Call%20for%20Projects_updated_FINAL.pdf

Orgao FAPEMIG Edital RCUK - CONFAP Research Partnerships Call For Projects Termino 17/10/2014
Direcionado a Prover apoio flexível de curto prazo para pesquisas de pequena escala e atividades de networking, a fim de estabelecer colaborações 

obs
financiadoras.

RIO DE JANEIRO

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=10170

Orgao FAPERJ Edital Edital FAPERJ Nº 33/2014 - Programa "Cooperação Bilateral FAPERJ - 
Birmingham e/ou Nottingham - 2014"

Termino 4/9/2014

Direcionado a Projetos de pesquisa conjuntos, em todas as áreas, nos quais haja colaboração científica entre pesquisadores de IES no Rio de Janeiro 
e pesquisadores das universidades de Nottingham e/ou Birmingham

obs Despesas de capital e custeio

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=54

Orgao FAPERJ Edital Termino 11/9/2014
Direcionado a Apoiar a realização de reuniões científicas / tecnológicas

obs Custeio: diárias e passagens, aluguéis de bens, gráfica, divulgação, tradução simultânea e serv de terceiros eventuais.
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Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=55

Orgao FAPERJ Edital Termino 11/9/2014
Direcionado a Apoiar a apresentação de trabalhos científicos em eventos nacionais ou internacionais

obs

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=10254

Orgao FAPERJ Edital Edital FAPERJ Nº 35/2014 - Programa "Apoio à Difusão e 

2014"

Termino 11/9/2014

Direcionado a Incentivar, estimular, apoiar e promover iniciativas que versem sobre a temática da Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia, 
visando democratizar a informação sobre ciência e tecnologia e a produção dela decorrente, em especial entre a população mais 
jovem.

obs Finaciamento de projetos até R$ 1 milhão

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=10255

Orgao FAPERJ Edital Termino 11/9/2014

Direcionado a Apoiar iniciativas para a melhoria do ensino, por meio de projetos que abordem temas relevantes ao processo de ensino-

obs

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=101

Orgao FAPERJ Edital Termino 9/10/2014
Direcionado a Apoiar edição de livros, manuais, números especiais (temáticos) de revistas e coletâneas científicas.

obs Solicitação também válida para Livros, CDs/DVDs e vídeos

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=10319

Orgao FAPERJ Edital Termino 15/10/2014

Direcionado a Apoiar e promover projetos conjuntos de pesquisa e fomentar a mobilidade de pesquisadores no âmbito do Acordo de Cooperação 

obs

Link http://www.faperj.br/downloads/editais/Edital_Fund_Newton_2014_portugues.pdf

Orgao FAPERJ Edital Edital FAPERJ Nº 38/2014 - Programa Fundo Newton RCUK-FAPERJ Termino 17/10/2014
Direcionado a Prover apoio flexível de curto prazo para pesquisas de pequena escala e atividades de networking, a fim de estabelecer colaborações 

obs
financiadoras.

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=50

Orgao FAPERJ Edital Bolsa Pesquisador Visitante (PV)- 2014/2 Termino 30/10/2014
Direcionado a Bolsa para pesquisadores, prioritariamente do exterior ou de outros estados,  para desenvolverem atividades de ensino e pesquisa 

em instituição sediada no estado do Rio de Janeiro

obs Bolsa de R$ 4.700,00 
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Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=48

Orgao FAPERJ Edital Termino 30/10/2014
Direcionado a

obs Bolsa de R$ 4.700,00 

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=53

Orgao FAPERJ Edital Termino 27/11/2014
Direcionado a Apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisa

obs Despesas de capital e custeio

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=46

Orgao FAPERJ Edital Bolsas- Iniciação Científica  (IC) e Iniciação Tecnológica (IT)- FAPERJ 
2014/2

Termino 27/11/2014

Direcionado a Incentivar alunos de graduação com vocação para a pesquisa científica e tecnológica

obs Duração da bolsa: 1 ano com possibilidade de renovação por mais um ano

SÃO PAULO

Link http://www.fapesp.br/8864

Orgao FAPESP Edital Termino 17/10/2014
Direcionado a Prover apoio flexível de curto prazo para pesquisas de pequena escala e atividades de networking, a fim de estabelecer colaborações 

sustentáveis entre pesquisadores do Estado de São Paulo e do Reino Unido (UK)

obs
financiadoras.

Link http://www.fapesp.br/8262

Orgao FAPESP Edital Chamada FAPESP 51/2013- FAPESP-BRASKEM 2013 para Apoio à 
Pesquisa

Termino 6/11/2014

Direcionado a Selecionar e apoiar projetos de pesquisa fundamental e aplicada de classe mundial

obs Propostas que explorem e criem nova tecnologia e conhecimento e que contribuam para a formação de recursos humanos na área
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Link http://www.destaqueict.cnpq.br/

Orgao CNPq Edital 12º Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica - 2014 Termino 30/3/2015
Direcionado a Premiar bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq que se destacaram durante o ano

obs Prêmio de R$ 7 mil por área de conhecimento e bolsas de mestrado

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_017_011_anexo1.htm

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Pesquisador brasileiro ou estrangeiro

obs

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352

Orgao CNPq Edital CNPq- Bolsa Pesquisador Visitante Especial - PVE Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolvimento de projetos de pesquisa com pesquisador brasileiro

obs Concessão de passagens e bolsa por até 3 anos com visitas anuais de , no mínimo, 1 mês

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100348

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Complementar formação em ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresas no país

obs Concessão de bolsa por até 06 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100350

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolvimento de projetos de pesquisa

obs Concessão de bolsa por até 60 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100349

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação  doutores IES das regiões N, NE, CO (exceto Brasília) e estado Espírito Santo

obs Concessão de bolsa por até 36 meses, auxilio- instalação, passagem aérea

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100351

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação no Brasil de pesquisadores residentes no exterior

obs Concessão de bolsa por até 36 meses, auxilio- instalação, passagem aérea

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100347

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa em empresas

obs Concessão de bolsa por até 24 meses
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Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100346

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolvimento de tese

obs Concessão de bolsa até 6 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100345

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa 

obs Concessão de bolsa até 24 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343

Orgao CNPq Edital CNPq- Produtividade em Desenv Tec e Extensão Inovadora Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa

obs Concessão de bolsa e taxa de bancada

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_015_anexo2.htm

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Participação em Eventos Científicos

obs Concessão de passagens internacionais e diárias no exterior. Solicitação até 90 dias antes do evento.

Link http://capes.gov.br/editais/abertos/4274-missoes-de-curta-duracao

Orgao CAPES Edital Edital DRI/CGCI nº 58/2010- Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha 
de Curta Duração

Fluxo Continuo

Direcionado a Troca de pesquisadores alemães e brasileiros

obs Passagens e estadia. Inscrições 3 meses antes da viagem

Link http://twas.ictp.it/prog/meetings/support-for-international-scientific-meetings

Orgao
Science for the 
developing world

Edital Support for International Scientific Meetings Fluxo Continuo

Direcionado a Organização de eventos cientificos de alto nivel em paises em desenvolvimento

obs Despesas gerais (deve ser submetido 6 meses antes do evento).

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100344

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa

obs Concessão de bolsa até 24 meses

Link http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Patrocinio/Introducao/

Orgao BNDES Edital BNDES - Patrocínio a Eventos e Publicações Fluxo Continuo
Direcionado a Edição de publicações e a realização de eventos

obs Inscrição 120 dias antes do evento (Orçamento aberto)
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Link http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos

Orgao CAPES Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Impulsionar a realização  eventos científicos no Brasil e a formação de professores para a educação básica

obs Solicitação 120 dias antes do evento

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_019.htmvazio

Orgao CNPq Edital CNPq - Produtividade  Desenvolvimento Tecnologico e Extensao Fluxo Continuo

Direcionado a Formação RH e especialistas para projetos de pesquisa básica, aplicada ou desenv tec e ativ extensão inovadoras e transf tecnol

obs Bolsas de longa e curta duração: Desenv Tec Industrial/Inic Tec Industrial/Especialista Visitante/Extensão/Apoio Tec

Link http://www.stg.tu-darmstadt.de/jobs/index.en.jsp

Orgao
Darmstadt

Edital PostDoc Positions at Software Technology Group, TU Darmstadt Fluxo Continuo

Direcionado a Desenvolver novas tecnologias para construção de software de alta qualidade na Universität Darmstadt

obs Contatar jobs@st.informatik.tu-darmstadt.de.

Link http://www.capes.gov.br/editais/abertos/2477-programa-geral-de-cooperacao-internacional

Orgao CAPES Edital Programa Geral de Cooperação Internacional Fluxo Continuo
Direcionado a Apoiar projetos conjuntos de pesquisa IES Brasileiras e estrangeiras. Mobilidade docentes e alunos PG 

obs

Link http://www.capes.gov.br/editais/abertos/3479-paex-

Orgao CAPES Edital Programa de Apoio a Eventos no Exterior - PAEX Fluxo Continuo
Direcionado a Participação em eventos cientificos no Exterior

obs Estadia e passagens

Link http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_PAEP2010.pdf

Orgao CAPES Edital CAPES 004/2010/DPB/CAPES Fluxo Continuo
Direcionado a Apoio a Eventos Cientificos no País de curta duração

obs Solicitação 8 meses antes do evento

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_017.htm

Orgao CNPq Edital CNPq- Bolsa por quota no Pais Fluxo Continuo
Direcionado a Quotas de bolsas IC,IT, Mestrado Doutorado. Interessados devem solicitar as bolsas dessas modalidades diretamente às referidas 

instituições.

obs

Link http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/escola-de-altos-estudos

Orgao CAPES Edital Edital nº 023/2006- CGCI/CAPES- Escola de Altos Estudos Fluxo Continuo
Direcionado a Cooperação Acadêmica Internacional em nível de Pós- Graduação

obs Financiamento de vinda de professores estrangeiros. Concessão de passagens, diárias e bolsas.
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Link http://www.bovespasocial.org.br/institucional

Orgao BOVESPA Edital Fluxo Continuo
Direcionado a

Institucionais ou Individuais apoiam projetos.

obs

Link ftp://ftp.cnpq.br/pub/proset/rn0602_proset.pdf

Orgao CNPq Edital Programa Estimulo fixacao RH para Fundos Setoriais - PROSET Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação de recursos humanos

obs Concessão de bolsa, passagens, auxílo- moradia e seguro saúde

Link http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf

Orgao CNPq Edital Programa Ciencia sem Fronteiras FAPS 60/2011 Fluxo Continuo
Direcionado a Bolsa  a pesquisador jovem residente exterior

obs

Link ftp://ftp.cnpq.br/pub/proset/rn0602_proset.pdf

Orgao CNPq Edital PIBTI Bolsa Iniciação Desenv Tec e Inovação Fluxo Continuo
Direcionado a Bolsa de Estudos para aluno de graduação

obs Bolsa 12 meses

Link ftp://ftp.cnpq.br/

Orgao CNPq Edital Programa Ciência sem Fronteiras National Institutes of Health 02/2012 Fluxo Continuo
Direcionado a

obs Bolsa, passagem e auxílio instalações

Link http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5308.html

Orgao CIEGB.ICGEB/MCT Edital
bolsa estudo e de curta dracao

Fluxo Continuo

Direcionado a Treinamentos curto prazo pesquisa industrial e acadêmica eng genética e biotecnologia

obs vazio

Link http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5308.html

Orgao CIEGB.ICGEB/MCT Edital
sanduiche

Fluxo Continuo

Direcionado a
Doutorado

obs vazio

CEARA

Link http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/

Orgao FUNCAP Edital
jovens

Fluxo Continuo

Direcionado a Pesquisa científica para absorção temporária jovens doutores em programas PG Stricto sensu Ceará

obs Vazio
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Link montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/45.pdf

Orgao FUNCAP/ CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação de Doutores em IES do Ceará

obs Concessão de bolsa por até 24 meses e auxílio instalação

Link http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/110.pdf

Orgao FUNCAP Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Apoiar a atração de pesquisadores doutores para o estado do Ceará

obs Vazio

PARA

Link http://www.proped.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=129:edital-022012-pre-selecao-para-o-programa-
professor-visitante-nacional-senior&catid=55:editais-abertos&Itemid=76

Orgao PROPED Edital Edital 02/2012 - Professor Visitante Nacional Sênior Fluxo Continuo
Direcionado a Professor Visit Nacional Sênior que contribuam para criação ou fortalecimento de programas PG Stricto sensu

obs Vazio

RIO GRANDE DO NORTE

Link http://www.fapern.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/fapern/aplicativos/arearestrita/upload/edital_dcr_2008.pdf

Orgao FAPERN/ MCT/ CNPq Edital EDITAL MCT/CNPq/FAPERN  N. 001/2008 - PROGRAMA DE Fluxo Continuo

Direcionado a Estimular a fixação de doutores com experiência no Estado do Rio Grande do Norte. 

obs Ítens financiáveis: bolsa, auxilio pesquisa, aquxilio instalação e passagens

SÃO PAULO

Link www.fapesp.br/bolsas/ic

Orgao FAPESP Edital Iniciação Científica Fluxo Continuo
Direcionado a Alunos de graduação

obs Bolsa de R$ 525,90

Link http://www.fapesp.br/147

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante Fluxo Continuo
Direcionado a Cobrir despesas referentes à visita de pesquisador experiente

obs Prazo para apreciação da FAPESP- aproximadamente 75 dias. Itens financiáveis: diárias e passagens

Link http://www.fapesp.br/339

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Reparo de Equipamentos Fluxo Continuo
Direcionado a Reparo de equipamento relevante para a execução de projeto de pesquisa

obs vazio

Link http://www.fapesp.br/156

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Organização de Reunião Científica e/ou Fluxo Continuo

Direcionado a Apoiar parcialmente a realização de reunião

obs Prazo para apreciação da FAPESP- aproximadamente 75 dias. Itens financiavesi: passagens, diarias e serviços de terceiros
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Link http://www.fapesp.br/137

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Regular Fluxo Continuo
Direcionado a Projetos de pesquisa individuais em SP

obs

SERGIPE

Link http://www.fapitec.se.gov.br//modules/tinyd0/index.php?id=104

Orgao FAPITEC Edital EDITAL FAPITEC/SE /FUNTEC /MCT /CNPq Nº 04/2012 (Bolsa DCR) Fluxo Continuo
Direcionado a Atração e fixação Doutores ciências, tecnologia e inovação para IES Sergipe

obs Concessãode bolsa de pesquisa por até 36 meses, auxílio- instalação e auxílio a pesquisa
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Editais curto prazo  
NACIONAL

Link http://www.premioodebrecht.com/brasil/

Orgao ODEBRECHT Edital Termino 6/10/2014
Direcionado a Estimular a geração de conhecimento sobre temas relacionados à contribuição das engenharias, arquitetura e agronomia para o 

desenvolvimento sustentável e difundir tais conhecimentos junto à comunidade acadêmica brasileira e à sociedade em geral

obs Cada um dos 5 (cinco) melhores projetos será contemplado com prêmios de R$ 20 mil para o estudante/grupo de estudantes, para o 
professor orientador, e para o departamento da instituição de ensino onde o professor é alocado

Link http://www.premiomercosul.cnpq.br/

Orgao CNPq Edital Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia Termino 10/10/2014
Direcionado a Reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes, jovens pesquisadores e equipes de pesquisa, que representem potencial 

contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros e associados ao MERCOSUL.

obs Prêmios de até US$ 20,500.00, além de troféus e placas

Link http://www.cnpem.br/bolsasdeverao/

Orgao CNPEM Edital 24º Programa Bolsas de Verão - CNPEM Termino 20/10/2014
Direcionado a Oferecer a alunos de graduação oportunidade para desenvolver um projeto, orientado por pesquisadores qualificados, no 

obs

Link http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas;jsessionid=A2DC05FE2249868B132298E99B763390?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro
=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=5182

Orgao CNPq/Funttel Edital Chamada para o processo de inscrição 2014/2015 do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico 

Termino 23/10/2014

Direcionado a
tecnológico e processos de inovação, nas áreas associadas ao desenvolvimento científico em telecomunicações.

obs A modalidade de bolsa concedida pelo PIBITI é a bolsa de Iniciação Tecnológica, com duração de até 8 meses

Link www.grandchallenges.org/explorations

Orgao Bill & Melinda Gates 
Foundation

Edital
Fundação Bill e Melinda Gates

Termino 2/11/2014

Direcionado a

obs Os prêmios são de US$ 100.000,00 para cada projeto contemplado.

Link http://www.igualdadedegenero.cnpq.br/igualdade.html

Orgao CNPq Edital Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero Termino 28/11/2014
Direcionado a Concurso de redações, artigos científicos e projetos pedagógicos na área de relação de gêneros, mulheres e feminismo.

obs Premiação em 5 categorias: 1ª categoria- R$10 mil; 2ª categoria- R$ 8 mil; 3ª categoria- R$ 5 mil; 4ª categoria- Laptop  e impressora; 5ª 
categoria- R$ 10 mil

Link http://www.jovemcientista.cnpq.br/

Orgao CNPq Edital Prêmio Jovem Cientista Termino 19/12/2014
Direcionado a Revelar talentos, impulsionar a pesquisa no país e investir em estudantes e jovens pesquisadores que procuram inovar na solução 

dos desafios da sociedade brasileira

obs Premiação em 3 categorias: 1ª categoria - prêmios de até R$ 35 mil; 2ª categoria - prêmios de até  R$ 18 mil; 3ª categoria - Macbook

BAHIA
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Link http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=16439

Orgao FAPESB Edital
Inovação

Termino 20/10/2014

Direcionado a Apoiar a propostas de criação ou  fortalecimento de Cursos de Especialização lato sensu em Inovação ou em temas relacionados à 
Inovação em Instituições de Ensino Superior (IES)

obs Os recursos serão da ordem de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e cada proposta pode ser apoiada em até R$ 120.000,00 (cento e vinte 
mil reais)

Link http://www.fapesb.ba.gov.br/?page_id=16494

Orgao FAPESB Edital Edital 018/2014- Apoio aos Sistemas Locais de Inovação em 
Instituições de Ensino Superior e Centros de Pesquisa.

Termino 24/10/2014

Direcionado a
de Pesquisa sediados no Estado da Bahia.

obs Poderão ser pleiteados recursos de até R$ 250 mil, no caso de Universidades, e de até R$ 150 mil para demais IES e Centros de pesquisa

GOIAS

Link http://www.fapeg.go.gov.br/sitefapeg/anexos/editais/CHAMADA_PUBLICA_N_1_2014_REALIZACAO_DE_EVENTOS.pdf

Orgao FAPEG Edital Chamada Pública 01/2014 - Seleção Pública de Propostas para Apoio 
à Realização de Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação de 
Abrangência Nacional ou Internacional, no Estado de Goiás

Termino 10/10/2014

Direcionado a Apoiar à realização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação que visem contribuir significativamente para o 

obs

Link http://www.fapeg.go.gov.br/sitefapeg/anexos/editais/CHAMADA_PUBLICA_N_2_2014_PARTICIPACAO_EM_EVENTOS.pdf

Orgao FAPEG Edital Chamada Pública 02/2014 - Seleção Pública de Propostas para Apoio 
à Participação em Eventos Científicos e/ou Tecnológicos 

Termino 10/10/2014

Direcionado a Apoiar a Participação de doutores vinculados a IES ou ICTIs em eventos científicos e/ou tecnológicos no exterior ou no país.

obs

MINAS GERAIS

Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/Edital%2010-2014%20PMPD%20III%20(2).pdf

Orgao FAPEMIG Edital
PMPD llI - ACORDO CAPES/FAPEMIG 

Termino 13/10/2014

Direcionado a Conceder bolsas de pós-doutorado, visando incluir pesquisadores doutores, nas equipes de projetos de pesquisa e de inovação

obs Concessão de bolsas, taxas de bancada e despesas operacionais

Link http://www.fapemig.br/admin/editais/upload/140815_RCUK-
CONFAP%20Research%20Partnerships%20Call%20for%20Projects_updated_FINAL.pdf

Orgao FAPEMIG Edital RCUK - CONFAP Research Partnerships Call For Projects Termino 17/10/2014
Direcionado a Prover apoio flexível de curto prazo para pesquisas de pequena escala e atividades de networking, a fim de estabelecer colaborações 

obs
financiadoras.
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Link http://www.premiomineiroinovacao.com.br/

Orgao
Italiana de Minas 
Gerais

Edital Prêmio Mineiro de Inovação Termino 15/11/2014

Direcionado a

obs

PERNAMBUCO

Link http://www.facepe.br/pub_files/Edital_FACEPE_15_2014_Fundo_Newton.pdf

Orgao FACEPE Edital Edital FACEPE 15/2014 Fundo Newton de Pesquisa à Pesquisa e 
Fomento

Termino 17/10/2014

Direcionado a Prover apoio flexível de curto prazo para pesquisas de pequena escala e atividades de networking, a fim de estabelecer colaborações 

obs
financiadoras.

RIO DE JANEIRO

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=101

Orgao FAPERJ Edital Termino 9/10/2014
Direcionado a Apoiar edição de livros, manuais, números especiais (temáticos) de revistas e coletâneas científicas.

obs Solicitação também válida para Livros, CDs/DVDs e vídeos

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=10319

Orgao FAPERJ Edital Termino 15/10/2014

Direcionado a Apoiar e promover projetos conjuntos de pesquisa e fomentar a mobilidade de pesquisadores no âmbito do Acordo de Cooperação 

obs

Link http://www.faperj.br/downloads/editais/Edital_Fund_Newton_2014_portugues.pdf

Orgao FAPERJ Edital Edital FAPERJ Nº 38/2014 - Programa Fundo Newton RCUK-FAPERJ Termino 17/10/2014
Direcionado a Prover apoio flexível de curto prazo para pesquisas de pequena escala e atividades de networking, a fim de estabelecer colaborações 

obs
financiadoras.

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=48

Orgao FAPERJ Edital Termino 30/10/2014
Direcionado a

obs Bolsa de R$ 4.700,00 

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=50

Orgao FAPERJ Edital Bolsa Pesquisador Visitante (PV)- 2014/2 Termino 30/10/2014
Direcionado a Bolsa para pesquisadores, prioritariamente do exterior ou de outros estados,  para desenvolverem atividades de ensino e pesquisa 

em instituição sediada no estado do Rio de Janeiro

obs Bolsa de R$ 4.700,00 
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Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=46

Orgao FAPERJ Edital Bolsas- Iniciação Científica  (IC) e Iniciação Tecnológica (IT)- FAPERJ 
2014/2

Termino 27/11/2014

Direcionado a Incentivar alunos de graduação com vocação para a pesquisa científica e tecnológica

obs Duração da bolsa: 1 ano com possibilidade de renovação por mais um ano

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=53

Orgao FAPERJ Edital Termino 27/11/2014
Direcionado a Apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisa

obs Despesas de capital e custeio

SÃO PAULO

Link http://www.fapesp.br/8864

Orgao FAPESP Edital Termino 17/10/2014
Direcionado a Prover apoio flexível de curto prazo para pesquisas de pequena escala e atividades de networking, a fim de estabelecer colaborações 

sustentáveis entre pesquisadores do Estado de São Paulo e do Reino Unido (UK)

obs
financiadoras.

Link http://www.fapesp.br/8262

Orgao FAPESP Edital Chamada FAPESP 51/2013- FAPESP-BRASKEM 2013 para Apoio à 
Pesquisa

Termino 6/11/2014

Direcionado a Selecionar e apoiar projetos de pesquisa fundamental e aplicada de classe mundial

obs Propostas que explorem e criem nova tecnologia e conhecimento e que contribuam para a formação de recursos humanos na área
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Editais medio prazo e fluxo continuo
NACIONAL

Link http://www.destaqueict.cnpq.br/

Orgao CNPq Edital 12º Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica - 2014 Termino 30/3/2015
Direcionado a Premiar bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq que se destacaram durante o ano

obs Prêmio de R$ 7 mil por área de conhecimento e bolsas de mestrado

Link http://www.stg.tu-darmstadt.de/jobs/index.en.jsp

Orgao
Darmstadt

Edital PostDoc Positions at Software Technology Group, TU Darmstadt Fluxo Continuo

Direcionado a Desenvolver novas tecnologias para construção de software de alta qualidade na Universität Darmstadt

obs Contatar jobs@st.informatik.tu-darmstadt.de.

Link http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Patrocinio/Introducao/

Orgao BNDES Edital BNDES - Patrocínio a Eventos e Publicações Fluxo Continuo
Direcionado a Edição de publicações e a realização de eventos

obs Inscrição 120 dias antes do evento (Orçamento aberto)

Link http://www.capes.gov.br/editais/abertos/3479-paex-

Orgao CAPES Edital Programa de Apoio a Eventos no Exterior - PAEX Fluxo Continuo
Direcionado a Participação em eventos cientificos no Exterior

obs Estadia e passagens

Link http://www.capes.gov.br/editais/abertos/2477-programa-geral-de-cooperacao-internacional

Orgao CAPES Edital Programa Geral de Cooperação Internacional Fluxo Continuo
Direcionado a Apoiar projetos conjuntos de pesquisa IES Brasileiras e estrangeiras. Mobilidade docentes e alunos PG 

obs

Link http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos

Orgao CAPES Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Impulsionar a realização  eventos científicos no Brasil e a formação de professores para a educação básica

obs Solicitação 120 dias antes do evento

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100349

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação  doutores IES das regiões N, NE, CO (exceto Brasília) e estado Espírito Santo

obs Concessão de bolsa por até 36 meses, auxilio- instalação, passagem aérea

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100350

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolvimento de projetos de pesquisa

obs Concessão de bolsa por até 60 meses
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Link http://twas.ictp.it/prog/meetings/support-for-international-scientific-meetings

Orgao
Science for the 
developing world

Edital Support for International Scientific Meetings Fluxo Continuo

Direcionado a Organização de eventos cientificos de alto nivel em paises em desenvolvimento

obs Despesas gerais (deve ser submetido 6 meses antes do evento).

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352

Orgao CNPq Edital CNPq- Bolsa Pesquisador Visitante Especial - PVE Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolvimento de projetos de pesquisa com pesquisador brasileiro

obs Concessão de passagens e bolsa por até 3 anos com visitas anuais de , no mínimo, 1 mês

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_017_011_anexo1.htm

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Pesquisador brasileiro ou estrangeiro

obs

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100351

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação no Brasil de pesquisadores residentes no exterior

obs Concessão de bolsa por até 36 meses, auxilio- instalação, passagem aérea

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_019.htmvazio

Orgao CNPq Edital CNPq - Produtividade  Desenvolvimento Tecnologico e Extensao Fluxo Continuo

Direcionado a Formação RH e especialistas para projetos de pesquisa básica, aplicada ou desenv tec e ativ extensão inovadoras e transf tecnol

obs Bolsas de longa e curta duração: Desenv Tec Industrial/Inic Tec Industrial/Especialista Visitante/Extensão/Apoio Tec

Link http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_PAEP2010.pdf

Orgao CAPES Edital CAPES 004/2010/DPB/CAPES Fluxo Continuo
Direcionado a Apoio a Eventos Cientificos no País de curta duração

obs Solicitação 8 meses antes do evento

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100348

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Complementar formação em ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresas no país

obs Concessão de bolsa por até 06 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100347

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa em empresas

obs Concessão de bolsa por até 24 meses
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Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100346

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolvimento de tese

obs Concessão de bolsa até 6 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100345

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa 

obs Concessão de bolsa até 24 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343

Orgao CNPq Edital CNPq- Produtividade em Desenv Tec e Extensão Inovadora Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa

obs Concessão de bolsa e taxa de bancada

Link http://www.fap.df.gov.br/images/edital%20para%20seleo%20de%20especialistas%20para%20atuarem%20como%20consultores%20ad%20h
oc%20da%20fapdf.pdf

Orgao FAPDF Edital Edital 04/2014 - Seleção Pública de Especialistas para atuarem como 
consultores "AD HOC" da FAPDF

Fluxo Continuo

Direcionado a Selecionar e credenciar pesquisadores vinculados a Instituições de Ensino/Pesquisa e/ou Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) de 
todas as regiões do Brasil, exceto Distrito Federal, para atuarem como consultores "ad hoc" na emissão de pareceres técnico-
científicos ou atuarem como membros de comitês de avaliação de projetos de pesquisa de natureza científica e/ou  tecnológica, 
submetidos aos Editais de fomento à pesquisa  lançados pela FAPDF.

obs

Link http://capes.gov.br/editais/abertos/4274-missoes-de-curta-duracao

Orgao CAPES Edital Edital DRI/CGCI nº 58/2010- Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha 
de Curta Duração

Fluxo Continuo

Direcionado a Troca de pesquisadores alemães e brasileiros

obs Passagens e estadia. Inscrições 3 meses antes da viagem

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_015_anexo2.htm

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Participação em Eventos Científicos

obs Concessão de passagens internacionais e diárias no exterior. Solicitação até 90 dias antes do evento.

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100344

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa

obs Concessão de bolsa até 24 meses

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_017.htm

Orgao CNPq Edital CNPq- Bolsa por quota no Pais Fluxo Continuo
Direcionado a Quotas de bolsas IC,IT, Mestrado Doutorado. Interessados devem solicitar as bolsas dessas modalidades diretamente às referidas 

instituições.

obs
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Link http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/escola-de-altos-estudos

Orgao CAPES Edital Edital nº 023/2006- CGCI/CAPES- Escola de Altos Estudos Fluxo Continuo
Direcionado a Cooperação Acadêmica Internacional em nível de Pós- Graduação

obs Financiamento de vinda de professores estrangeiros. Concessão de passagens, diárias e bolsas.

Link ftp://ftp.cnpq.br/pub/proset/rn0602_proset.pdf

Orgao CNPq Edital Programa Estimulo fixacao RH para Fundos Setoriais - PROSET Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação de recursos humanos

obs Concessão de bolsa, passagens, auxílo- moradia e seguro saúde

Link http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf

Orgao CNPq Edital Programa Ciencia sem Fronteiras FAPS 60/2011 Fluxo Continuo
Direcionado a Bolsa  a pesquisador jovem residente exterior

obs

Link ftp://ftp.cnpq.br/pub/proset/rn0602_proset.pdf

Orgao CNPq Edital PIBTI Bolsa Iniciação Desenv Tec e Inovação Fluxo Continuo
Direcionado a Bolsa de Estudos para aluno de graduação

obs Bolsa 12 meses

Link ftp://ftp.cnpq.br/

Orgao CNPq Edital Programa Ciência sem Fronteiras National Institutes of Health 02/2012 Fluxo Continuo
Direcionado a

obs Bolsa, passagem e auxílio instalações

Link http://www.bovespasocial.org.br/institucional

Orgao BOVESPA Edital Fluxo Continuo
Direcionado a

Institucionais ou Individuais apoiam projetos.

obs

Link http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5308.html

Orgao CIEGB.ICGEB/MCT Edital
bolsa estudo e de curta dracao

Fluxo Continuo

Direcionado a Treinamentos curto prazo pesquisa industrial e acadêmica eng genética e biotecnologia

obs vazio

Link http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5308.html

Orgao CIEGB.ICGEB/MCT Edital
sanduiche

Fluxo Continuo

Direcionado a
Doutorado

obs vazio

CEARA
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Link http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/

Orgao FUNCAP Edital
jovens

Fluxo Continuo

Direcionado a Pesquisa científica para absorção temporária jovens doutores em programas PG Stricto sensu Ceará

obs Vazio

Link montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/45.pdf

Orgao FUNCAP/ CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação de Doutores em IES do Ceará

obs Concessão de bolsa por até 24 meses e auxílio instalação

Link http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/110.pdf

Orgao FUNCAP Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Apoiar a atração de pesquisadores doutores para o estado do Ceará

obs Vazio

ESPIRITO SANTO

Link http://www.fapes.es.gov.br/download/Edital_08_2014_Organizacao_Eventos_.pdf

Orgao FAPES Edital Edital FAPES N° 08/2014 - Organização de Eventos Técnico-científicos Fluxo Continuo
Direcionado a Selecionar propostas para concessão de apoio financeiro para organização de eventos técnico-científicos de curta duração a serem 

obs
22.500,00 para eventos estaduais e R$ 30.000,000 para eventos internacionais.

Link http://www.fapes.es.gov.br/download/Edital_FAPES_03_2014_Participacao_Eventos_TC_Final_ALTERADO_24jul2014_I_alteracao.pdf

Orgao FAPES Edital Edital FAPES 03/2014 - Participação em Eventos Técnico-científicos Fluxo Continuo
Direcionado a Selecionar propostas para concessão de apoio financeiro para participação em eventos de curta duração de caráter técnico-científico

obs
respectivamente.

PARA

Link http://www.proped.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=129:edital-022012-pre-selecao-para-o-programa-
professor-visitante-nacional-senior&catid=55:editais-abertos&Itemid=76

Orgao PROPED Edital Edital 02/2012 - Professor Visitante Nacional Sênior Fluxo Continuo
Direcionado a Professor Visit Nacional Sênior que contribuam para criação ou fortalecimento de programas PG Stricto sensu

obs Vazio

RIO GRANDE DO NORTE

Link http://www.fapern.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/fapern/aplicativos/arearestrita/upload/edital_dcr_2008.pdf

Orgao FAPERN/ MCT/ CNPq Edital EDITAL MCT/CNPq/FAPERN  N. 001/2008 - PROGRAMA DE Fluxo Continuo

Direcionado a Estimular a fixação de doutores com experiência no Estado do Rio Grande do Norte. 

obs Ítens financiáveis: bolsa, auxilio pesquisa, aquxilio instalação e passagens

SÃO PAULO
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Link www.fapesp.br/bolsas/ic

Orgao FAPESP Edital Iniciação Científica Fluxo Continuo
Direcionado a Alunos de graduação

obs Bolsa de R$ 525,90

Link http://www.fapesp.br/137

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Regular Fluxo Continuo
Direcionado a Projetos de pesquisa individuais em SP

obs

Link http://www.fapesp.br/339

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Reparo de Equipamentos Fluxo Continuo
Direcionado a Reparo de equipamento relevante para a execução de projeto de pesquisa

obs vazio

Link http://www.fapesp.br/156

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Organização de Reunião Científica e/ou Fluxo Continuo

Direcionado a Apoiar parcialmente a realização de reunião

obs Prazo para apreciação da FAPESP- aproximadamente 75 dias. Itens financiavesi: passagens, diarias e serviços de terceiros

Link http://www.fapesp.br/147

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante Fluxo Continuo
Direcionado a Cobrir despesas referentes à visita de pesquisador experiente

obs Prazo para apreciação da FAPESP- aproximadamente 75 dias. Itens financiáveis: diárias e passagens

SERGIPE

Link http://www.fapitec.se.gov.br//modules/tinyd0/index.php?id=104

Orgao FAPITEC Edital EDITAL FAPITEC/SE /FUNTEC /MCT /CNPq Nº 04/2012 (Bolsa DCR) Fluxo Continuo
Direcionado a Atração e fixação Doutores ciências, tecnologia e inovação para IES Sergipe

obs Concessãode bolsa de pesquisa por até 36 meses, auxílio- instalação e auxílio a pesquisa
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Editais curto prazo  
NACIONAL

Link http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/vii-premio-sof-2014

Orgao ESAF Edital VII Prêmio SOF - 2014 Termino 10/11/2014
Direcionado a

de aplicabilidade na Administração Pública.

obs Premiação para os 3 primeiros colocados de cada temática nos valores de  R$20 mil para as primeiras colacações, R$ 10 mil para as 
segundas colocações e R$ 5 mil para as terceiras colocações

Link http://www.accenture.com/br-pt/landing-pages/campuschallenge/Pages/index.htm?c=car_brcampchall_10000015&n=bac_0914

Orgao ACCENTURE Edital Termino 15/11/2014

Direcionado a

obs

Link http://www.igualdadedegenero.cnpq.br/igualdade.html

Orgao CNPq Edital Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero Termino 28/11/2014
Direcionado a Concurso de redações, artigos científicos e projetos pedagógicos na área de relação de gêneros, mulheres e feminismo.

obs Premiação em 5 categorias: 1ª categoria- R$10 mil; 2ª categoria- R$ 8 mil; 3ª categoria- R$ 5 mil; 4ª categoria- Laptop  e impressora; 5ª 
categoria- R$ 10 mil

Link http://www.jovemcientista.cnpq.br/

Orgao CNPq Edital Prêmio Jovem Cientista Termino 19/12/2014
Direcionado a Revelar talentos, impulsionar a pesquisa no país e investir em estudantes e jovens pesquisadores que procuram inovar na solução 

dos desafios da sociedade brasileira

obs Premiação em 3 categorias: 1ª categoria - prêmios de até R$ 35 mil; 2ª categoria - prêmios de até  R$ 18 mil; 3ª categoria - Macbook

MINAS GERAIS

Link http://www.premiomineiroinovacao.com.br/

Orgao
Italiana de Minas 
Gerais

Edital Prêmio Mineiro de Inovação Termino 15/11/2014

Direcionado a

obs

RIO DE JANEIRO

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=10487

Orgao FAPERJ Edital
de Livros e DVDs Visando à Celebração dos 450 Anos da Cidade do Rio 

Termino 27/11/2014

Direcionado a Estimular a divulgação dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, por meio de produção e publicação de obras Científicas ou artísticas 
dentro da temática da fundação histórica dos 450 anos da cidade, que ocorrerá em 1º de março de 2015

obs
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Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=46

Orgao FAPERJ Edital Bolsas- Iniciação Científica  (IC) e Iniciação Tecnológica (IT)- FAPERJ 
2014/2

Termino 27/11/2014

Direcionado a Incentivar alunos de graduação com vocação para a pesquisa científica e tecnológica

obs Duração da bolsa: 1 ano com possibilidade de renovação por mais um ano

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=53

Orgao FAPERJ Edital Termino 27/11/2014
Direcionado a Apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisa

obs Despesas de capital e custeio

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=10488

Orgao FAPERJ Edital
Comemorativos Visando à Celebração dos 450 Anos da Cidade do Rio 

Termino 18/12/2014

Direcionado a Estimular a divulgação dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, por meio do apoio a eventos comemorativos dentro da temática da 
fundação histórica dos 450 anos da cidade, que ocorrerá em 1º de março de 2015.

obs

SÃO PAULO

Link http://www.fapesp.br/8262

Orgao FAPESP Edital Chamada FAPESP 51/2013- FAPESP-BRASKEM 2013 para Apoio à 
Pesquisa

Termino 6/11/2014

Direcionado a Selecionar e apoiar projetos de pesquisa fundamental e aplicada de classe mundial

obs Propostas que explorem e criem nova tecnologia e conhecimento e que contribuam para a formação de recursos humanos na área
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Editais medio prazo e fluxo continuo
NACIONAL

Link http://www.destaqueict.cnpq.br/

Orgao CNPq Edital 12º Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica - 2014 Termino 30/3/2015
Direcionado a Premiar bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq que se destacaram durante o ano

obs Prêmio de R$ 7 mil por área de conhecimento e bolsas de mestrado

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100347

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa em empresas

obs Concessão de bolsa por até 24 meses

Link http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_PAEP2010.pdf

Orgao CAPES Edital CAPES 004/2010/DPB/CAPES Fluxo Continuo
Direcionado a Apoio a Eventos Cientificos no País de curta duração

obs Solicitação 8 meses antes do evento

Link http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos

Orgao CAPES Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Impulsionar a realização  eventos científicos no Brasil e a formação de professores para a educação básica

obs Solicitação 120 dias antes do evento

Link http://capes.gov.br/editais/abertos/4274-missoes-de-curta-duracao

Orgao CAPES Edital Edital DRI/CGCI nº 58/2010- Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha 
de Curta Duração

Fluxo Continuo

Direcionado a Troca de pesquisadores alemães e brasileiros

obs Passagens e estadia. Inscrições 3 meses antes da viagem

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352

Orgao CNPq Edital CNPq- Bolsa Pesquisador Visitante Especial - PVE Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolvimento de projetos de pesquisa com pesquisador brasileiro

obs Concessão de passagens e bolsa por até 3 anos com visitas anuais de , no mínimo, 1 mês

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100351

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação no Brasil de pesquisadores residentes no exterior

obs Concessão de bolsa por até 36 meses, auxilio- instalação, passagem aérea

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100350

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolvimento de projetos de pesquisa

obs Concessão de bolsa por até 60 meses
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Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100344

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa

obs Concessão de bolsa até 24 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100348

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Complementar formação em ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresas no país

obs Concessão de bolsa por até 06 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100346

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolvimento de tese

obs Concessão de bolsa até 6 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100345

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa 

obs Concessão de bolsa até 24 meses

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_015_anexo2.htm

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Participação em Eventos Científicos

obs Concessão de passagens internacionais e diárias no exterior. Solicitação até 90 dias antes do evento.

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_017_011_anexo1.htm

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Pesquisador brasileiro ou estrangeiro

obs

Link http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Patrocinio/Introducao/

Orgao BNDES Edital BNDES - Patrocínio a Eventos e Publicações Fluxo Continuo
Direcionado a Edição de publicações e a realização de eventos

obs Inscrição 120 dias antes do evento (Orçamento aberto)

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343

Orgao CNPq Edital CNPq- Produtividade em Desenv Tec e Extensão Inovadora Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa

obs Concessão de bolsa e taxa de bancada

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100349

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação  doutores IES das regiões N, NE, CO (exceto Brasília) e estado Espírito Santo

obs Concessão de bolsa por até 36 meses, auxilio- instalação, passagem aérea
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Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_019.htmvazio

Orgao CNPq Edital CNPq - Produtividade  Desenvolvimento Tecnologico e Extensao Fluxo Continuo

Direcionado a Formação RH e especialistas para projetos de pesquisa básica, aplicada ou desenv tec e ativ extensão inovadoras e transf tecnol

obs Bolsas de longa e curta duração: Desenv Tec Industrial/Inic Tec Industrial/Especialista Visitante/Extensão/Apoio Tec

Link http://www.stg.tu-darmstadt.de/jobs/index.en.jsp

Orgao
Darmstadt

Edital PostDoc Positions at Software Technology Group, TU Darmstadt Fluxo Continuo

Direcionado a Desenvolver novas tecnologias para construção de software de alta qualidade na Universität Darmstadt

obs Contatar jobs@st.informatik.tu-darmstadt.de.

Link http://twas.ictp.it/prog/meetings/support-for-international-scientific-meetings

Orgao
Science for the 
developing world

Edital Support for International Scientific Meetings Fluxo Continuo

Direcionado a Organização de eventos cientificos de alto nivel em paises em desenvolvimento

obs Despesas gerais (deve ser submetido 6 meses antes do evento).

Link http://www.fap.df.gov.br/images/edital%20para%20seleo%20de%20especialistas%20para%20atuarem%20como%20consultores%20ad%20h
oc%20da%20fapdf.pdf

Orgao FAPDF Edital Edital 04/2014 - Seleção Pública de Especialistas para atuarem como 
consultores "AD HOC" da FAPDF

Fluxo Continuo

Direcionado a Selecionar e credenciar pesquisadores vinculados a Instituições de Ensino/Pesquisa e/ou Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) de 
todas as regiões do Brasil, exceto Distrito Federal, para atuarem como consultores "ad hoc" na emissão de pareceres técnico-
científicos ou atuarem como membros de comitês de avaliação de projetos de pesquisa de natureza científica e/ou  tecnológica, 
submetidos aos Editais de fomento à pesquisa  lançados pela FAPDF.

obs

Link http://www.capes.gov.br/editais/abertos/3479-paex-

Orgao CAPES Edital Programa de Apoio a Eventos no Exterior - PAEX Fluxo Continuo
Direcionado a Participação em eventos cientificos no Exterior

obs Estadia e passagens

Link http://www.capes.gov.br/editais/abertos/2477-programa-geral-de-cooperacao-internacional

Orgao CAPES Edital Programa Geral de Cooperação Internacional Fluxo Continuo
Direcionado a Apoiar projetos conjuntos de pesquisa IES Brasileiras e estrangeiras. Mobilidade docentes e alunos PG 

obs

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_017.htm

Orgao CNPq Edital CNPq- Bolsa por quota no Pais Fluxo Continuo
Direcionado a Quotas de bolsas IC,IT, Mestrado Doutorado. Interessados devem solicitar as bolsas dessas modalidades diretamente às referidas 

instituições.

obs

Link http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/escola-de-altos-estudos

Orgao CAPES Edital Edital nº 023/2006- CGCI/CAPES- Escola de Altos Estudos Fluxo Continuo
Direcionado a Cooperação Acadêmica Internacional em nível de Pós- Graduação

obs Financiamento de vinda de professores estrangeiros. Concessão de passagens, diárias e bolsas.
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Link ftp://ftp.cnpq.br/pub/proset/rn0602_proset.pdf

Orgao CNPq Edital Programa Estimulo fixacao RH para Fundos Setoriais - PROSET Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação de recursos humanos

obs Concessão de bolsa, passagens, auxílo- moradia e seguro saúde

Link http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf

Orgao CNPq Edital Programa Ciencia sem Fronteiras FAPS 60/2011 Fluxo Continuo
Direcionado a Bolsa  a pesquisador jovem residente exterior

obs

Link http://www.bovespasocial.org.br/institucional

Orgao BOVESPA Edital Fluxo Continuo
Direcionado a

Institucionais ou Individuais apoiam projetos.

obs

Link ftp://ftp.cnpq.br/pub/proset/rn0602_proset.pdf

Orgao CNPq Edital PIBTI Bolsa Iniciação Desenv Tec e Inovação Fluxo Continuo
Direcionado a Bolsa de Estudos para aluno de graduação

obs Bolsa 12 meses

Link ftp://ftp.cnpq.br/

Orgao CNPq Edital Programa Ciência sem Fronteiras National Institutes of Health 02/2012 Fluxo Continuo
Direcionado a

obs Bolsa, passagem e auxílio instalações

Link http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5308.html

Orgao CIEGB.ICGEB/MCT Edital
bolsa estudo e de curta dracao

Fluxo Continuo

Direcionado a Treinamentos curto prazo pesquisa industrial e acadêmica eng genética e biotecnologia

obs vazio

Link http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5308.html

Orgao CIEGB.ICGEB/MCT Edital
sanduiche

Fluxo Continuo

Direcionado a
Doutorado

obs vazio

CEARA

Link http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/110.pdf

Orgao FUNCAP Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Apoiar a atração de pesquisadores doutores para o estado do Ceará

obs Vazio
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Link http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/

Orgao FUNCAP Edital
jovens

Fluxo Continuo

Direcionado a Pesquisa científica para absorção temporária jovens doutores em programas PG Stricto sensu Ceará

obs Vazio

Link montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/45.pdf

Orgao FUNCAP/ CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação de Doutores em IES do Ceará

obs Concessão de bolsa por até 24 meses e auxílio instalação

ESPIRITO SANTO

Link http://www.fapes.es.gov.br/download/Edital_FAPES_03_2014_Participacao_Eventos_TC_Final_ALTERADO_24jul2014_I_alteracao.pdf

Orgao FAPES Edital Edital FAPES 03/2014 - Participação em Eventos Técnico-científicos Fluxo Continuo
Direcionado a Selecionar propostas para concessão de apoio financeiro para participação em eventos de curta duração de caráter técnico-científico

obs
respectivamente.

Link http://www.fapes.es.gov.br/download/Edital_08_2014_Organizacao_Eventos_.pdf

Orgao FAPES Edital Edital FAPES N° 08/2014 - Organização de Eventos Técnico-científicos Fluxo Continuo
Direcionado a Selecionar propostas para concessão de apoio financeiro para organização de eventos técnico-científicos de curta duração a serem 

obs
22.500,00 para eventos estaduais e R$ 30.000,000 para eventos internacionais.

PARA

Link http://www.proped.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=129:edital-022012-pre-selecao-para-o-programa-
professor-visitante-nacional-senior&catid=55:editais-abertos&Itemid=76

Orgao PROPED Edital Edital 02/2012 - Professor Visitante Nacional Sênior Fluxo Continuo
Direcionado a Professor Visit Nacional Sênior que contribuam para criação ou fortalecimento de programas PG Stricto sensu

obs Vazio

RIO GRANDE DO NORTE

Link http://www.fapern.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/fapern/aplicativos/arearestrita/upload/edital_dcr_2008.pdf

Orgao FAPERN/ MCT/ CNPq Edital EDITAL MCT/CNPq/FAPERN  N. 001/2008 - PROGRAMA DE Fluxo Continuo

Direcionado a Estimular a fixação de doutores com experiência no Estado do Rio Grande do Norte. 

obs Ítens financiáveis: bolsa, auxilio pesquisa, aquxilio instalação e passagens

SÃO PAULO

Link http://www.fapesp.br/339

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Reparo de Equipamentos Fluxo Continuo
Direcionado a Reparo de equipamento relevante para a execução de projeto de pesquisa

obs vazio
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Link http://www.fapesp.br/147

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante Fluxo Continuo
Direcionado a Cobrir despesas referentes à visita de pesquisador experiente

obs Prazo para apreciação da FAPESP- aproximadamente 75 dias. Itens financiáveis: diárias e passagens

Link http://www.fapesp.br/137

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Regular Fluxo Continuo
Direcionado a Projetos de pesquisa individuais em SP

obs

Link www.fapesp.br/bolsas/ic

Orgao FAPESP Edital Iniciação Científica Fluxo Continuo
Direcionado a Alunos de graduação

obs Bolsa de R$ 525,90

Link http://www.fapesp.br/156

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Organização de Reunião Científica e/ou Fluxo Continuo

Direcionado a Apoiar parcialmente a realização de reunião

obs Prazo para apreciação da FAPESP- aproximadamente 75 dias. Itens financiavesi: passagens, diarias e serviços de terceiros

SERGIPE

Link http://www.fapitec.se.gov.br//modules/tinyd0/index.php?id=104

Orgao FAPITEC Edital EDITAL FAPITEC/SE /FUNTEC /MCT /CNPq Nº 04/2012 (Bolsa DCR) Fluxo Continuo
Direcionado a Atração e fixação Doutores ciências, tecnologia e inovação para IES Sergipe

obs Concessãode bolsa de pesquisa por até 36 meses, auxílio- instalação e auxílio a pesquisa
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Editais curto prazo  
NACIONAL

Link http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/7112014-063-2014-CAPES-NUFFIC.pdf

Orgao CAPES Edital Edital Capes/NUFFIC Nº 63/2014 Termino 5/12/2014
Direcionado a Selecionar projetos conjuntos de pesquisa desenvolvidos por grupos brasileiros e holandeses vinculados à Instituições de Ensino 

obs São itens financiáveis: missão de trabalho ( viagem de docentes doutores membros da equipe); missão de estudo ( bolsas de estudo no 
exterior aos estudantes selecionados) e recursos de custeio (despesas relativas às atividades desenvolvidas no Brasil)

Link http://www.jovemcientista.cnpq.br/

Orgao CNPq Edital Prêmio Jovem Cientista Termino 19/12/2014
Direcionado a Revelar talentos, impulsionar a pesquisa no país e investir em estudantes e jovens pesquisadores que procuram inovar na solução 

dos desafios da sociedade brasileira

obs Premiação em 3 categorias: 1ª categoria - prêmios de até R$ 35 mil; 2ª categoria - prêmios de até  R$ 18 mil; 3ª categoria - Macbook

Link http://www.premiomercosul.cnpq.br/

Orgao CNPq Edital Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia Termino 23/2/2015
Direcionado a Reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes, jovens pesquisadores e equipes de pesquisa, que representem potencial 

contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros e associados ao MERCOSUL.

obs Prêmios de até US$ 20,500.00, além de troféus e placas

Link http://capes.gov.br/cooperacao-internacional/catedras/programa-catedra-capes-ces-de-ciencias-sociais-e-humanas-portugal

Orgao CAPES Edital Edital Nº 67/2014 - EDITAL DA CÁTEDRA CAPES/CES DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS E HUMANAS EM PORTUGAL 

Termino 1/3/2015

Direcionado a Aprofundar a cooperação acadêmica e o desenvolvimento da ciência e tecnologia entre instituições de ensino superior e centros de 
ciência e tecnologia no Brasil e em Portugal

obs Entre os itens financiáveis encontram-se: bolsa no exterior, auxílio deslocamento e auxílio acomodação.

Link http://capes.gov.br/cooperacao-internacional/catedras/programa-catedra-capes-universidade-de-bolonha

Orgao CAPES Edital Edital Nº 68/2014 EDITAL DA CÁTEDRA CAPES/UNIVERSIDADE DE 

CONHECIMENTO 

Termino 1/3/2015

Direcionado a Aprofundar a cooperação acadêmica entre instituições de ensino superior e centros de ciência e tecnologia brasileiros e estrangeiros, 
a fim de promover o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil e na Itália

obs Entre os itens financiáveis encontram-se: bolsa no exterior, auxílio deslocamento e auxílio  acomodação.

RIO DE JANEIRO

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=10488

Orgao FAPERJ Edital
Comemorativos Visando à Celebração dos 450 Anos da Cidade do Rio 

Termino 18/12/2014

Direcionado a Estimular a divulgação dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, por meio do apoio a eventos comemorativos dentro da temática da 
fundação histórica dos 450 anos da cidade, que ocorrerá em 1º de março de 2015.

obs
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Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=10442

Orgao FAPERJ Edital Edital FAPERJ N.º 41/2014 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL Termino 20/12/2014

Direcionado a Apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação mediante a seleção de propostas para apoio financeiro a projetos 
conjuntos, a serem executados por uma equipe de pesquisadores brasileiros (equipe principal)   com colaboração eventual de outras 
equipes brasileiras (equipes orbitais)   e uma equipe de pesquisadores franceses do INRIA.

obs

Link http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=10503

Orgao FAPERJ Edital Edital FAPERJ N.º 44/2014 (Parceria CAPES/FAPERJ) PROGRAMA DE Termino 17/1/2015

Direcionado a Fomentar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem à absorção temporária de jovens doutores, reforçar 
a pós-graduação e os grupos de pesquisas sediadas no Estado do Rio de Janeiro e à renovação de quadros nas universidades e 
instituições de pesquisa no Estado do Rio de Janeiro, vinculados ou não a empresas públicas ou privadas, para a execução de ensino 
em nível de pós-graduação, orientação e pesquisa. 

obs
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Editais medio prazo e fluxo continuo
NACIONAL

Link http://www.destaqueict.cnpq.br/

Orgao CNPq Edital 12º Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica - 2014 Termino 30/3/2015
Direcionado a Premiar bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq que se destacaram durante o ano

obs Prêmio de R$ 7 mil por área de conhecimento e bolsas de mestrado

Link http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas;jsessionid=9BD2A3DA15FAF37673C9CFF921F81C4A?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro
=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=5562

Orgao CNPq Edital Chamada de Projetos CNPq/CISB/SAAB N º 42/2014 Programa Ciência 
sem Fronteiras

Termino 15/5/2015

Direcionado a
Programa Ciências sem Fronteiras e nas áreas de pesquisa de interesse da SAAB AB (Aeroplano Sueco Limitada).

obs

Link http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos

Orgao CAPES Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Impulsionar a realização  eventos científicos no Brasil e a formação de professores para a educação básica

obs Solicitação 120 dias antes do evento

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100349

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação  doutores IES das regiões N, NE, CO (exceto Brasília) e estado Espírito Santo

obs Concessão de bolsa por até 36 meses, auxilio- instalação, passagem aérea

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100350

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolvimento de projetos de pesquisa

obs Concessão de bolsa por até 60 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100351

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação no Brasil de pesquisadores residentes no exterior

obs Concessão de bolsa por até 36 meses, auxilio- instalação, passagem aérea

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100348

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Complementar formação em ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresas no país

obs Concessão de bolsa por até 06 meses

Link http://capes.gov.br/editais/abertos/4274-missoes-de-curta-duracao

Orgao CAPES Edital Edital DRI/CGCI nº 58/2010- Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha 
de Curta Duração

Fluxo Continuo

Direcionado a Troca de pesquisadores alemães e brasileiros

obs Passagens e estadia. Inscrições 3 meses antes da viagem
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Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352

Orgao CNPq Edital CNPq- Bolsa Pesquisador Visitante Especial - PVE Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolvimento de projetos de pesquisa com pesquisador brasileiro

obs Concessão de passagens e bolsa por até 3 anos com visitas anuais de , no mínimo, 1 mês

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100347

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa em empresas

obs Concessão de bolsa por até 24 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100346

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolvimento de tese

obs Concessão de bolsa até 6 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100345

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa 

obs Concessão de bolsa até 24 meses

Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343

Orgao CNPq Edital CNPq- Produtividade em Desenv Tec e Extensão Inovadora Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa

obs Concessão de bolsa e taxa de bancada

Link http://www.capes.gov.br/editais/abertos/2477-programa-geral-de-cooperacao-internacional

Orgao CAPES Edital Programa Geral de Cooperação Internacional Fluxo Continuo
Direcionado a Apoiar projetos conjuntos de pesquisa IES Brasileiras e estrangeiras. Mobilidade docentes e alunos PG 

obs

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_017_011_anexo1.htm

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Pesquisador brasileiro ou estrangeiro

obs

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_015_anexo2.htm

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Participação em Eventos Científicos

obs Concessão de passagens internacionais e diárias no exterior. Solicitação até 90 dias antes do evento.

Link http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_PAEP2010.pdf

Orgao CAPES Edital CAPES 004/2010/DPB/CAPES Fluxo Continuo
Direcionado a Apoio a Eventos Cientificos no País de curta duração

obs Solicitação 8 meses antes do evento
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Link http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100344

Orgao CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Desenvolver projetos de pesquisa

obs Concessão de bolsa até 24 meses

Link http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Patrocinio/Introducao/

Orgao BNDES Edital BNDES - Patrocínio a Eventos e Publicações Fluxo Continuo
Direcionado a Edição de publicações e a realização de eventos

obs Inscrição 120 dias antes do evento (Orçamento aberto)

Link http://www.fap.df.gov.br/images/edital%20para%20seleo%20de%20especialistas%20para%20atuarem%20como%20consultores%20ad%20h
oc%20da%20fapdf.pdf

Orgao FAPDF Edital Edital 04/2014 - Seleção Pública de Especialistas para atuarem como 
consultores "AD HOC" da FAPDF

Fluxo Continuo

Direcionado a Selecionar e credenciar pesquisadores vinculados a Instituições de Ensino/Pesquisa e/ou Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) de 
todas as regiões do Brasil, exceto Distrito Federal, para atuarem como consultores "ad hoc" na emissão de pareceres técnico-
científicos ou atuarem como membros de comitês de avaliação de projetos de pesquisa de natureza científica e/ou  tecnológica, 
submetidos aos Editais de fomento à pesquisa  lançados pela FAPDF.

obs

Link http://www.stg.tu-darmstadt.de/jobs/index.en.jsp

Orgao
Darmstadt

Edital PostDoc Positions at Software Technology Group, TU Darmstadt Fluxo Continuo

Direcionado a Desenvolver novas tecnologias para construção de software de alta qualidade na Universität Darmstadt

obs Contatar jobs@st.informatik.tu-darmstadt.de.

Link http://twas.ictp.it/prog/meetings/support-for-international-scientific-meetings

Orgao
Science for the 
developing world

Edital Support for International Scientific Meetings Fluxo Continuo

Direcionado a Organização de eventos cientificos de alto nivel em paises em desenvolvimento

obs Despesas gerais (deve ser submetido 6 meses antes do evento).

Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_019.htmvazio

Orgao CNPq Edital CNPq - Produtividade  Desenvolvimento Tecnologico e Extensao Fluxo Continuo

Direcionado a Formação RH e especialistas para projetos de pesquisa básica, aplicada ou desenv tec e ativ extensão inovadoras e transf tecnol

obs Bolsas de longa e curta duração: Desenv Tec Industrial/Inic Tec Industrial/Especialista Visitante/Extensão/Apoio Tec

Link http://www.capes.gov.br/editais/abertos/3479-paex-

Orgao CAPES Edital Programa de Apoio a Eventos no Exterior - PAEX Fluxo Continuo
Direcionado a Participação em eventos cientificos no Exterior

obs Estadia e passagens

Link http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/escola-de-altos-estudos

Orgao CAPES Edital Edital nº 023/2006- CGCI/CAPES- Escola de Altos Estudos Fluxo Continuo
Direcionado a Cooperação Acadêmica Internacional em nível de Pós- Graduação

obs Financiamento de vinda de professores estrangeiros. Concessão de passagens, diárias e bolsas.

InformEditais 1 de dezembro de 2014,  Ano 2. Nº31
PÁGINA 5

114



Link http://www.cnpq.br/normas/rn_06_017.htm

Orgao CNPq Edital CNPq- Bolsa por quota no Pais Fluxo Continuo
Direcionado a Quotas de bolsas IC,IT, Mestrado Doutorado. Interessados devem solicitar as bolsas dessas modalidades diretamente às referidas 

instituições.

obs

Link ftp://ftp.cnpq.br/pub/proset/rn0602_proset.pdf

Orgao CNPq Edital PIBTI Bolsa Iniciação Desenv Tec e Inovação Fluxo Continuo
Direcionado a Bolsa de Estudos para aluno de graduação

obs Bolsa 12 meses

Link http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf

Orgao CNPq Edital Programa Ciencia sem Fronteiras FAPS 60/2011 Fluxo Continuo
Direcionado a Bolsa  a pesquisador jovem residente exterior

obs

Link ftp://ftp.cnpq.br/pub/proset/rn0602_proset.pdf

Orgao CNPq Edital Programa Estimulo fixacao RH para Fundos Setoriais - PROSET Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação de recursos humanos

obs Concessão de bolsa, passagens, auxílo- moradia e seguro saúde

Link ftp://ftp.cnpq.br/

Orgao CNPq Edital Programa Ciência sem Fronteiras National Institutes of Health 02/2012 Fluxo Continuo
Direcionado a

obs Bolsa, passagem e auxílio instalações

Link http://www.bovespasocial.org.br/institucional

Orgao BOVESPA Edital Fluxo Continuo
Direcionado a

Institucionais ou Individuais apoiam projetos.

obs

Link http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5308.html

Orgao CIEGB.ICGEB/MCT Edital
bolsa estudo e de curta dracao

Fluxo Continuo

Direcionado a Treinamentos curto prazo pesquisa industrial e acadêmica eng genética e biotecnologia

obs vazio

Link http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5308.html

Orgao CIEGB.ICGEB/MCT Edital
sanduiche

Fluxo Continuo

Direcionado a
Doutorado

obs vazio

CEARA
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Link montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/45.pdf

Orgao FUNCAP/ CNPq Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Fixação de Doutores em IES do Ceará

obs Concessão de bolsa por até 24 meses e auxílio instalação

Link http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/

Orgao FUNCAP Edital
jovens

Fluxo Continuo

Direcionado a Pesquisa científica para absorção temporária jovens doutores em programas PG Stricto sensu Ceará

obs Vazio

Link http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/110.pdf

Orgao FUNCAP Edital Fluxo Continuo
Direcionado a Apoiar a atração de pesquisadores doutores para o estado do Ceará

obs Vazio

ESPIRITO SANTO

Link http://www.fapes.es.gov.br/download/Edital_FAPES_03_2014_Participacao_Eventos_TC_Final_ALTERADO_24jul2014_I_alteracao.pdf

Orgao FAPES Edital Edital FAPES 03/2014 - Participação em Eventos Técnico-científicos Fluxo Continuo
Direcionado a Selecionar propostas para concessão de apoio financeiro para participação em eventos de curta duração de caráter técnico-científico

obs
respectivamente.

Link http://www.fapes.es.gov.br/download/Edital_08_2014_Organizacao_Eventos_.pdf

Orgao FAPES Edital Edital FAPES N° 08/2014 - Organização de Eventos Técnico-científicos Fluxo Continuo
Direcionado a Selecionar propostas para concessão de apoio financeiro para organização de eventos técnico-científicos de curta duração a serem 

obs
22.500,00 para eventos estaduais e R$ 30.000,000 para eventos internacionais.

PARA

Link http://www.proped.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=129:edital-022012-pre-selecao-para-o-programa-
professor-visitante-nacional-senior&catid=55:editais-abertos&Itemid=76

Orgao PROPED Edital Edital 02/2012 - Professor Visitante Nacional Sênior Fluxo Continuo
Direcionado a Professor Visit Nacional Sênior que contribuam para criação ou fortalecimento de programas PG Stricto sensu

obs Vazio

RIO GRANDE DO NORTE

Link http://www.fapern.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/fapern/aplicativos/arearestrita/upload/edital_dcr_2008.pdf

Orgao FAPERN/ MCT/ CNPq Edital EDITAL MCT/CNPq/FAPERN  N. 001/2008 - PROGRAMA DE Fluxo Continuo

Direcionado a Estimular a fixação de doutores com experiência no Estado do Rio Grande do Norte. 

obs Ítens financiáveis: bolsa, auxilio pesquisa, aquxilio instalação e passagens

SÃO PAULO
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Link http://www.fapesp.br/339

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Reparo de Equipamentos Fluxo Continuo
Direcionado a Reparo de equipamento relevante para a execução de projeto de pesquisa

obs vazio

Link http://www.fapesp.br/147

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante Fluxo Continuo
Direcionado a Cobrir despesas referentes à visita de pesquisador experiente

obs Prazo para apreciação da FAPESP- aproximadamente 75 dias. Itens financiáveis: diárias e passagens

Link http://www.fapesp.br/137

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Regular Fluxo Continuo
Direcionado a Projetos de pesquisa individuais em SP

obs

Link www.fapesp.br/bolsas/ic

Orgao FAPESP Edital Iniciação Científica Fluxo Continuo
Direcionado a Alunos de graduação

obs Bolsa de R$ 525,90

Link http://www.fapesp.br/156

Orgao FAPESP Edital Auxílio à Pesquisa - Organização de Reunião Científica e/ou Fluxo Continuo

Direcionado a Apoiar parcialmente a realização de reunião

obs Prazo para apreciação da FAPESP- aproximadamente 75 dias. Itens financiavesi: passagens, diarias e serviços de terceiros

SERGIPE

Link http://www.fapitec.se.gov.br//modules/tinyd0/index.php?id=104

Orgao FAPITEC Edital EDITAL FAPITEC/SE /FUNTEC /MCT /CNPq Nº 04/2012 (Bolsa DCR) Fluxo Continuo
Direcionado a Atração e fixação Doutores ciências, tecnologia e inovação para IES Sergipe

obs Concessãode bolsa de pesquisa por até 36 meses, auxílio- instalação e auxílio a pesquisa
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