
                                                                                                                                                 

 

1 

 

PRÊMIO 

 

Já estão abertas as inscrições para o PRÊMIO PESQUISADOR GAÚCHO 2020 
DA FAPERGS, em parceria com a SICT.  
A premiação celebra 10 anos de reconhecimento ao trabalho dos pesquisadores e 
suas contribuições para o desenvolvimento do Estado, com o tema que acompanha 
a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia definido pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações: Inteligência Artificial: a nova fronteira da Ciência Brasileira.  
Confira o regulamento e participe: www.premiopesquisadorgaucho.rs.gov.br/ 

DEBATES ON-LINE 

 

Compartilhe custos e riscos com empresas da mesma cadeia ou concorrentes! 
Venha conhecer as oportunidades de PD&I com a parceria entre a EMBRAPII e 
ABIMAQ. Inscrição: https://bit.ly/2DhsAKM 

http://www.premiopesquisadorgaucho.rs.gov.br/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2DhsAKM%3Ffbclid%3DIwAR0LhTQinKzj_Zmoz55yd8EtRYLstKpjvlginuXYEXZ5Qfej7bFFdpVLeyE&h=AT3HftYnWI4EfeVZ_-mzwiqNy3rxIqd62zC-rgG4ZL8b3gemM5XuMVcITs3GuGCwH1YYoyR2GTGNnmGrtfKfilaNMxjBEtxZuoA7021BQXAkZuBCP5UsL7I707YDLpay&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT1O-vunzec9RBCUgJhKAnrgHl586gX2ndBwaTInRpoYGUgp1YPRw_kzIBm6JM6foHvXzrtYj2PRQvV9sqm0Zi6GtEqU2DWiCPc_1zDkN3YgSCKoPDmX8cCJ9sNklteL49BQIA33Zm8BbsVMqWJqvsOhfOlTBb_-_uSyb8Wara0qXCqhPdetiuHJTdajKxG9_KbHB2eCk4Fbyk132qGjqzQZYe3rql4
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1º Webinario dos Programa Centelha RS e Dr. Empreendedor 
De 30 de julho a 20 de agosto 
Ciclo de troca de conhecimento - Aberto a Comunidade Gaúcha - Confira a 
Programação 
Link para as inscrições em: https://cutt.ly/vaFSbuX 
 

https://cutt.ly/vaFSbuX
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Nesta terça-feira, 28, às 19h30 o ministro do #MCTI, Marcos Pontes, apresenta mais 
um Bate Papo Ciência e Tecnologia no Dia a Dia que terá como tema "Olimpíada 
Nacional de Ciências (ONC)". O convidado da 21ª edição será o coordenador geral da 
ONC, e diretor da Associação Brasileira de Química (ABQ), Jean Carlos. 
Se inscreva no canal: https://www.youtube.com/mctic 
 

 

Na próxima terça-feira (04), às 17h, a SICT, através do programa TechFuturo, realiza 
um webinar sobre as soluções do INPI Brasil para as Instituições de Pesquisa 
Científica e Tecnológica (ICTs). O portfólio de serviços da instituição será 
apresentado pela chefe do escritório regional do INPI, Maria Isabel Cunha. Não perca! 
O webinar será transmitido através do link: tinyurl.com/y34eeszv 
 
 

EDITAIS 

PESQUISA 

 

 

 

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 agosto de 2020 

https://www.youtube.com/mctic


                                                                                                                                                 

 

4 

 

 

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/INFRAESTRUTURA NB-3 

Selecionar propostas para apoio financeiro à execução de projetos institucionais para 
adequação/implantação de infraestrutura física de Laboratórios e Biotérios de Nível de Biossegurança 
3 (NB-3) OMS destinados à PD&I para o desenvolvimento de vacinas, tratamentos e estudos da 
patogênese do vírus SARS-CoV2 e outras viroses emergentes e reemergentes. 
Envio da proposta: 13 de agosto de 2020 

 

CHAMADA CNPQ/MCTI/CONFAP-FAPS/PELD Nº 21/2020 - PROGRAMA: PROGRAMA DE 
PESQUISA ECOLÓGICA DE LONGA DURAÇÃO – PELD 
Apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem contribuir 
significativamente para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do Programa de Pesquisa Ecológica 
de Longa Duração - PELD, regulamentado pela Resolução Normativa nº 23/2011. 
Envio da proposta: 14 de setembro de 2020 

 

CHAMADA CNPQ/MCTI/CONFAP-FAPS - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE PESQUISAS 
PARA A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TAXONOMIA BIOLÓGICA 
- PROTAX N.º 22/2020 
Apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e 
tecnológico e a inovação do País, através da formação de recursos humanos especializados na área 
da Taxonomia Biológica envolvendo grupos botânicos, zoológicos ou microbiológicos. 
Envio da proposta: 14 de setembro de 2020 

 

Chamada CNPq Nº 25/2020 - APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO: 
BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO 
Apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação propostos por Programas de Pós-
Graduação stricto sensu, por meio da concessão de bolsas de Mestrado e Doutorado, visando a 
capacitação de pesquisadores em todas as áreas do conhecimento. 
Envio da proposta: 27 de agosto de 2020 

 

CHAMADA 4 BRICS STI COVID-19 

A presente chamada pública 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: 28 de agosto de 2020 
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CHAMADA CNPQ/MCTI 06/2020 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA ENFRENTAMENTO 
DE DERRAMAMENTO DE ÓLEO NA COSTA BRASILEIRA - PROGRAMA CIÊNCIA NO MAR 
Apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação relacionados ao derramamento de 
óleo ocorrido a partir de agosto de 2019 na costa brasileira e que visem contribuir significativamente 
para o programa ciência no mar. 
Envio da proposta: 21 de agosto 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 

 

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 
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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: 1ª FASE (UNIVERSIDADES FEDERAIS) 
 

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

Envio da proposta: Aberto 
 

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PD&I) 
 

 

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT - SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO – 04/2020 - 
TECNOLOGIAS 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: 31 de julho de 2020 

 

ACELERADORA P&G SOCIAL 
Plataforma que busca catalisar conexões e acelerar ideias inovadoras focadas nas necessidades 
geradas pela pandemia da Covid-19 e suas consequências para toda a sociedade e a economia. 
Envio da proposta: Fluxo contínuo 
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SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO – 05/2020 MATERIAIS AVANÇADOS 

Esta Seleção Pública visa conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento de 
produtos, processos e/ou serviços inovadores no âmbito dos materiais avançados, como por exemplo, 
aqueles materiais com propriedades superlativas derivadas das aplicações do Grafeno, Nióbio e Terras 
Raras. 
Envio da proposta: 14 de setembro de 2020 

 

PROJETOS DE VENTILADORES PULMONARES MECÂNICOS 
O Eldorado lança edital para seleção de projetos de ventiladores pulmonares mecânicos, a chamada 
pública visa atender à encomenda transversal FINEP para tratamento da Covid-19. Envio da 
proposta: 3 de agosto 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. 
 

 

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 
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EMBRAPII ROTA 2030 
 

Envio da proposta: Fluxo contínuo 

 

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

Envio da proposta: Fluxo contínuo 
 

 

EDITAL FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIVIDADE - TEIA DE 

SOLUÇÕES: BIODIVERSIDADE PARA PROMOVER O TURISMO EM ÁREAS NATURAIS 
 
Envio da proposta: 16 de agosto 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 

 

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 

 


