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DEBATES ON-LINE  
O Teias da Inovação, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação (MCTIC) em parceria com o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD) retornam 
com eventos gratuitos e traz debates on-line para incentivar o empreendedorismo na quinta- feira (4/6) das 16h às 17h30, com o tema "Os 
Possíveis Cenários de Inovação Para os Ecossistemas Brasileiros". 
https://teiasdainovacao.com.br/evento/os-possiveis-cenarios-de-inovacao/ 
 

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 DA ÁGUA MOSAIC FERTILIZANTES 
 

Tem por objetivo incentivar ações que melhorem a qualidade e a gestão dos recursos hídricos. 
 

Envio da proposta: 26 de junho de 2020 
 

 

EDITAL PIBIC-Af N° 14/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NAS 
AÇÕES AFIRMATIVAS 2020 - 2021 
O objetivo do edital é de selecionar Instituições de Ensino Superior (IES) públicas que tenham política de 
pesquisa científica institucionalizada e que tenham implementadas políticas de ação afirmativa para o ingresso 
de estudantes de grupos historicamente excluídos no Ensino Superior. 
Envio da proposta: 24 de junho de 2020 
 

https://teiasdainovacao.com.br/evento/os-possiveis-cenarios-de-inovacao/
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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 
 
 

 

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 

 

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 
 

 

EDITAL CNPQ/MCTIC Nº 04/2020 - AUXÍLIO À PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS 
E/OU DE INOVAÇÃO 
Apoiar a realização no Brasil de eventos de grande porte, de abrangência mundial, internacional ou nacional 
relacionados a ciência, tecnologia e inovação, tais como encontros, congressos e outros eventos similares, 
promovidos por sociedades ou associações científicas e/ou tecnológicas. 
Envio da proposta: 25 de junho de 2020 
 

 

EDITAL CNPq/MCTIC Nº 03/2020 - SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
O edital tem por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir 
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. 
 

Envio da proposta: 22 de junho de 2020 
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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 
 

 

EDITAL FAPERGS 05/2020 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS GIT - INOVA-RS. SANTIAGO = 
REGIÃO CENTRO  
 
Envio da proposta: 16 de junho de 2020 

 
 

 

EDITAL EQUIDADE RACIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA: PESQUISA APLICADA E ARTIGO CIENTÍFICO 
 

O objetivo deste edital é identificar e apoiar pesquisas, bem como selecionar e reconhecer artigos que apontem 
soluções para os desafios da construção da equidade racial na Educação Básica. 
 

Envio da proposta: 13 de junho de 2020 
 

 

 

MATERNAL AND NEWBORN HEALTH 
 

Promover soluções para desafios globais na área da saúde. 
 

Envio da proposta: 18 de junho de 2020 
 

 

AUXÍLIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS – AOE 
 

Envio da proposta: 19 de junho 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 
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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 
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. 
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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. 
Envio da proposta: 31 de julho de 2020. 
 

 

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. 
 

 

MITSUBISHI CORPORATION FOUNDATION FOR THE AMERICAS: APPLICATION FOR GRANT. 
BIODIVERSITY CONSERVATION, ENVIRONMENTAL EDUCATION, ENVIRONMENTAL JUSTICE E 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Envio da proposta: Fluxo contínuo 
 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA EMPRESAS DE TI, STARTUPS E GRUPOS DE PESQUISA PROGRAMA IA² 
MCTIC 02/2020 
Objetiva apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento orientados ao desenvolvimento de soluções em 
Inteligência Artificial. O programa possui abrangência nacional e cria importante oportunidade para apoiar 
investimentos em projetos de P&D 
Envio da proposta: 28 de junho 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 

 



                                                                                                                                                 

 

6 

 

 

EMBRAPII ROTA 2030 
 

Envio da proposta: Fluxo contínuo 

 

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

Envio da proposta: Fluxo contínuo 
 

 

SELEÇÃO PÚBLICA MCTIC/FINEP/FNDCT SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO – 02/2020 
Esta Seleção Pública objetiva conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento de soluções 
inovadoras, que envolvam risco tecnológico, com foco em ventiladores pulmonares, testes e diagnósticos, 
máscaras, filtros e equipamentos para descontaminação, desinfecção e esterilização, visando o combate à 
pandemia da COVID-19. 
Envio da proposta: 21 de junho de 2020 
 

 

EDITAL FUNDAÇÃO GRUPOBOTICÁRIO CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIVIDADE 
 

Envio da proposta: Fluxo contínuo 
 

 

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

 

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 
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BRDE - LABS  
 

Seleção e aceleração de 10 startups, em fase de validação e início de crescimento, que possam impactar no 
desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio Grande do Sul. 
 

Envio da proposta: 7 de junho de 2020 
 

 

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 

 


