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DEBATES ON-LINE 

 

Webinar: Interações entre universidade-empresa: possibilidades e 
instrumentos trazidos pelo Marco Legal de CT&I. 
07 de julho (terça-feira), às 15h00. 
Vamos debater o cenário que o Marco Legal de CT&I oferece 
para os arranjos colaborativos entre universidades e empresas? 
Este evento contará com os palestrantes Leopoldo Muraro, 
Cristina Assimakopoulos e Anapatrícia Morales Vilha e levantará 
interações envolvendo serviços tecnológicos, compartilhamento 
de ambientes de P&D+I e pesquisa colaborativa. 
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Na próxima quarta-feira (01), às 17h, confira a transmissão ao 
vivo do secretário Luis Lamb sobre análise e gestão de dados na 
gestão pública. 
Sobre os participantes: 
Edimara Luciano é professora e coordenadora de pesquisa da 
Escola de Negócios da PUCRS. Capacidades para a 
transformação digital na gestão pública e cidades inteligentes são 
os seus principais temas de pesquisa. 
Wesley Vaz é um profissional certificado em estratégia e inovação 
pelo MIT e mestre em Ciência da Computação pela Unicamp - 
Universidade Estadual de Campinas. Coautor do livro “A 
descomplicada contratação de TI na Administração Pública”. 
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Nesta quinta-feira (02), às 20h, confira a transmissão ao vivo de 
lançamento do módulo VII do curso Saúde, Meio Ambiente, 
Inovação e Prevenção em tempos de Covid-19. O módulo vai 
abordar como hábitos de higiene podem contribuir para a redução 
da disseminação dos vírus. 
A formação integra o projeto Educar para Inovar, da SICT, em 
parceria com a Uergs. 

 

Na próxima quarta-feira (01), às 10h, confira o evento que marca 
o início do programa Doutor Empreendedor, com a participação 
do secretário Luis Lamb. 
Facebook: bit.ly/3fvlIab 
Youtube: bit.ly/37yligE 
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EDITAIS 
PESQUISA 

 

CAMP SERRAPILHEIRA 2020: Podcasts 

O Instituto Serrapilheira recebe projetos de podcasts brasileiros que tenham entre seus objetivos principais 
contar boas histórias nas quais a ciência e o método científico estão presentes. Serão selecionados até 8 
projetos, que receberão até 50 mil reais de financiamento e participarão de um programa de treinamento. 
Envio da proposta:10 de julho de 2020 

 

EDITAL MATCHFUNDING BNDES PATRIMÔNIO CULTURAL 
Participe do matchfunding que vai triplicar a arrecadação de projetos que deixem legado para o patrimônio 
cultural brasileiro! 
Envio da proposta: 10 de julho de 2020 

 

PRÊMIO SeLecT DE ARTE E EDUCAÇÃO 

O edital visa valorizar e incentivar escolas, instituições de arte, espaços de ensino, grupos de estudo, projetos 
artísticos colaborativos e iniciativas inovadoras e experimentais que favoreçam os diálogos e os vínculos entre 
arte e educação. 
Envio da proposta: 30 de junho de 2020 
 

 

PATROCÍNIOS E INVESTIMENTO SOCIAL RAÍZEN 
Projetos voltados à educação (infantil, complementar, profissionalizante, ambiental e autoconhecimento) e à 
inclusão social de pessoas com deficiência e em tratamento oncológico. 
Envio da proposta: Fluxo contínuo 
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2º DESAFIO DE ACESSO À JUSTIÇA 
Reconhecer, premiar e incentivar iniciativas de acesso à Justiça no Brasil, que fortalecem a cidadania, a 
democracia e os Direitos Humanos. Mapear e estimular a conexão entre pessoas e organizações que atuam 
nessa temática buscando a real efetivação dos direitos dos grupos de maior vulnerabilidade e risco no contexto 
social brasileiro. 
Envio da proposta: 24 de julho de 2020 
 

 

EDITAL - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À PESQUISA NA BIBLIOTECA NACIONAL 2020 
O edital prevê a seleção de pesquisadores para concessão de bolsas, visando incentivar a produção de 
trabalhos originais, desenvolvidos a partir de pesquisas no acervo da Fundação Biblioteca Nacional, em 
qualquer uma de suas áreas. 
Envio da proposta: 24 de julho de 2020 
 

 

EDITAL 02/2020 - AUXÍLIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS – AOE 
O edital tem por objetivo contribuir para a organização de eventos de cunho científico, tecnológico ou de 
inovação, a serem realizados no Rio Grande do Sul, no período compreendido entre 01/06/2020 a 31/05/2021, 
através da concessão de Auxílio para Organização de Eventos – AOE e em consonância com os requisitos e 
condições fixados neste edital. 
Envio da proposta: 3 de agosto de 2020 
 

 

EDITAL 01/2020 - AUXÍLIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS – APE 

A FAPERGS torna público o edital aos interessados em participar de eventos científicos e visitas técnicas no 
exterior, no período compreendido entre 01/06/2020 a 31/05/2021, através da concessão de Auxílio à 
Participação em Eventos e Visitas Técnicas – APE. 
Envio da proposta: 3 de agosto de 2020 
 

 

CHAMADA DE PROPOSTAS FAPESP – MCTIC - CGI.BR PARA CENTROS DE PESQUISAS APLICADAS 
EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
 

Fomentar a criação de até 8 (oito) CENTROS DE PESQUISAS APLICADAS (CPA) em Inteligência Artificial (IA) 
para o desenvolvimento de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação. 
Envio da proposta: 20 de julho de 2020 
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MITSUBISHI CORPORATION FOUNDATION FOR THE AMERICAS: APPLICATION FOR GRANT. 
BIODIVERSITY CONSERVATION, ENVIRONMENTAL EDUCATION, ENVIRONMENTAL JUSTICE E 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Envio da proposta: Fluxo contínuo 
 

 

CHAMADA CNPq Nº 02/2020 - BOLSA DE PRODUTIVIDADE EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E 
EXTENSÃO INOVADORA - DT 

Valorizar pesquisadores que possuam clara participação em atividades de desenvolvimento tecnológico e 
extensão inovadora, associadas a uma prática regular e adequada de publicação cientifica dos resultados de 
seus trabalhos. Além disto, é necessário que atuem em áreas temáticas de desenvolvimento tecnológico e 
extensão inovadora coerentes com sua produção. 
Envio da proposta: 31 de julho de 2020 

 

 

CHAMADA CNPq Nº 09/2020 - BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA – PQ 
O objetivo da chamada é de valorizar pesquisadores que possuam produção científica, tecnológica e de 
inovação de destaque em suas respectivas áreas do conhecimento. Também, de incentivar o aumento da 
produção científica, tecnológica e de inovação de qualidade e de selecionar projetos de pesquisa que sejam 
propostos considerando o rigor e o método científico, bem como outros conceitos fundamentais para a 
produção do conhecimento científico. 
Envio da proposta: 31 de julho de 2020 
 

 

CHAMADA CNPq Nº 11/2020 - BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA SÊNIOR - PQ-Sr 2020 
O objetivo dessa Chamada é reconhecer e valorizar o pesquisador que se destaque entre seus pares como 
líder e paradigma na sua área de atuação, apresentando produção científica e/ou tecnológica de relevância, 
pela concessão de bolsas de Produtividade Sênior (PQ-Sr). 
Envio da proposta: 31 de julho de 2020 
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CNPq Chamada do Programa MAI/DAI 
Objetivo de fortalecer a pesquisa, o empreendedorismo e a inovação nas instituições científicas, tecnológicas e 
de inovação (ICT). 
Envio da proposta: 31 de julho de 2020. 
 

 

TARGETED GRANTS IN MPS 

O programa destina-se a apoiar projetos teóricos de matemática, física e ciências da computação. 
 

Envio da proposta: Fluxo contínuo 
 
 

 

MAPA - SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO. QUALIFICAÇÃO DE 
ESTUDANTES DOS CURSOS DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
 

Programa apoia a qualificação de estudantes dos cursos de ciências agrárias. 
 

Envio da proposta: Aberto 
 

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PD&I) 
 

 

EDITAL 07/2020 PROGRAMA FINEP – TECNOVA/RS 2ª EDIÇÃO SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO 
O objetivo principal do Programa de Subvenção Econômica é de promover um significativo aumento das 
atividades de inovação e o incremento da competitividade das empresas e da economia do país. Desta forma, 
este Edital visa apoiar projetos de inovação, que envolvam significativo risco tecnológico associado a 
oportunidades de mercado.  Serão apoiados projetos de inovação nos seguintes temas: Agronegócio, Energia, 
Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Logística e Transporte, Saúde, Segurança, TIC, COVID19 e Educação. 
Envio da proposta relacionada à COVID- 19: 12 de junho de 2020. 
Demais temas: 17 de julho de 2020. 
 

 

2º CHAMAMENTO PÚBLICO – IEL/ PROGRAMA INOVA TALENTOS 
O Instituto Euvaldo Lodi/Núcleo Central – IEL/NC, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPq, divulgam o 2º Chamamento Público do Programa INOVA Talentos, programa 
de suporte a seleção e capacitação de estudantes de graduação e profissionais egressos da academia por meio 
do desenvolvimento de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) em empresas e Instituições 



                                                                                                                                                 

 

8 

 

 

Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) públicas e privadas, órgãos do governo e entidades do terceiro 
setor. 
Envio da proposta: 30 de agosto de 2020. 
 

  

EDITAL PETROBRAS - SEBRAE 2020/1 CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE INOVAÇÃO 

O objetivo desta Chamada é identificar, selecionar e apoiar técnico-financeiramente projetos de inovação nas 
seguintes verticais tecnológicas: Tecnologias Digitais, Robótica, Tecnologia de Inspeção, Corrosão, Eficiência 
Energética, Modelagem Geológica, Redução de Carbono, Catalisadores, Tratamento de Água 
Envio da proposta: 13 de julho de 2020. 

 
 

 

CHAMADA PÚBLICA CNPQ/ MCTIC/SEMPI Nº 01/2020 - EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES DE BASE 
TECNOLÓGICA NA ÁREA DE GRAFENO 
 
Envio da proposta: 17 de julho de 2020 

 
 

 

GLOBAL INNOVATION FUND (GIF) 
 

O GIF é um fundo de investimento híbrido exclusivo que apoia pesquisas e inovações destinadas a melhorar a 
vida das pessoas mais pobres nos países em desenvolvimento. 
 

Envio da proposta: Fluxo contínuo 

 

 

EMBRAPII ROTA 2030 
 

Envio da proposta: Fluxo contínuo 

 

FINEP - CONECTA – PROGRAMA DE APOIO À COOPERAÇÃO ICT-EMPRESA 
 

Envio da proposta: Fluxo contínuo 
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EMBRAPA - EMBRAPA INOVAAVI 
 
Envio da proposta: 16 de julho de 2020 

 

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT - Subvenção Econômica à Inovação – 04/2020 - Tecnologias 4.0 
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep tornam 
pública a presente Seleção visando o fomento e a seleção de projetos de inovação nas temáticas Agro 4.0, 
Cidades Inteligentes, Indústria 4.0 e Saúde 4.0. 
Tema (s): Agricultura Aplicada; Agricultura, agronegócio e saúde animal; Agritech; Cidades Sustentáveis; 
Healthtech; Inteligência Artificial; Internet das Coisas - IoT; Manufatura avançada; Mineração; Nanotecnologia; 
Papel e celulose; Petróleo, gás e etanol; Química; Realidade Aumentada, Realidade Virtual e Realidade Mista; 
Recursos hídricos; Recursos minerais; Saneamento; Saúde; Sustentabilidade; TICs - Tecnologia de Informação 
e Comunicação. 
Envio da proposta: 30 de julho de 2020. 
 

 

EDITAL FUNDAÇÃO GRUPOBOTICÁRIO CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIVIDADE 
 

Envio da proposta: Fluxo contínuo 
 

 

EMBRAPII/SEBRAE - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS QUE AUXILIEM NO COMBATE AO AVANÇO DO 
NOVO CORONAVÍRUS 
 

Envio da proposta: Fluxo contínuo 

 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA - CAMPANHA STARTUPSXCOVID19  
 
Envio da proposta: Fluxo contínuo 

 

CORONAVIRUS URGENT RESPONSE INITIATIVE 
 

A Draper Richards Kaplan Foundation está fomentando propostas que contribuam com a mitigação de 
problemas criados durante a pandemia de Covid-19. 
 

Envio da proposta: Fluxo contínuo 
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