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PRÊMIO 

 

Você desenvolve produtos de alto valor agregado no setor de alimentos e 
bebidas? 

Então o programa Produtos Premium te convida a participar do Casos de 
Sucesso de Inovação RS 2020! Até 24/10, as agroindústrias podem inscrever suas 
histórias de atuação na busca por soluções tecnológicas inovadoras e seus 
resultados na criação de produtos e processos mais competitivos. 

 
Envio da proposta: 24 de outubro de 2020. 

DEBATES / CAPACITAÇÃO/ DESAFIO 

 

O programa Inova RS, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia 
(SICT), avança em mais uma etapa da sua metodologia para transformar o Rio 
Grande do Sul em uma referência global em inovação como estratégia de 
desenvolvimento local. Após articulação dos atores relevantes nas oito regiões 
representativas do Estado, a equipe do programa agora inicia a formação das Mesas 
Inova RS, que oficializa a parceria entre os representantes da quádrupla hélice - 
governo, academia, setor empresarial e sociedade civil - na consolidação da visão de 
futuro e dos projetos prioritários de cada região. 

Reunindo os gestores de inovação e tecnologia do Inova RS, membros da 
SICT e atores das regiões, as Mesas serão formalizadas em eventos virtuais 
conforme o cronograma abaixo: 
13/10, às 14h - Vales 
14/10, às 10h - Fronteira Oeste e Campanha 
14/10, às 14h - Noroeste e Missões 
15/10, às 15h - Metropolitana e Litoral Norte 
16/10, às 14h - Central 
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MCTI COMEMORA O MÊS NACIONAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÕES COM MUITAS ATIVIDADES  

Vem aí um mês inteiro de atividades para mobilizar, inspirar e levar a Ciência, 
Tecnologia e Inovações para o seu dia a dia. 

Fique ligado nas redes sociais do MCTI! 
Em outubro começa o Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações 

Leia mais em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2020/09/mcti-
comemora-o-mes-nacional-da-ciencia-tecnologia-e-inovacoes-com-muitas-
atividades?fbclid=IwAR1GXwtsEDARSMcvqYj1BcEx0QhK63LqEJkDaztm_QZnAz3r8
YYk0_wNVkc 
 
 

EDITAIS 

PESQUISA 

 

O PPSUS é um Programa estruturado pelo DECIT/SCTIE/MS e parceiros, com a finalidade de 
apoiar e fortalecer o desenvolvimento de projetos de pesquisa que busquem soluções para as 
prioridades de saúde no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo desta chamada é 
fomentar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, que promovam a melhoria da 
qualidade da atenção à saúde em temas prioritários para o Estado do Rio Grande do Sul. 
 
Envio da proposta: 9 de outubro de 2020. 

https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2020/09/mcti-comemora-o-mes-nacional-da-ciencia-tecnologia-e-inovacoes-com-muitas-atividades?fbclid=IwAR1GXwtsEDARSMcvqYj1BcEx0QhK63LqEJkDaztm_QZnAz3r8YYk0_wNVkc
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2020/09/mcti-comemora-o-mes-nacional-da-ciencia-tecnologia-e-inovacoes-com-muitas-atividades?fbclid=IwAR1GXwtsEDARSMcvqYj1BcEx0QhK63LqEJkDaztm_QZnAz3r8YYk0_wNVkc
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2020/09/mcti-comemora-o-mes-nacional-da-ciencia-tecnologia-e-inovacoes-com-muitas-atividades?fbclid=IwAR1GXwtsEDARSMcvqYj1BcEx0QhK63LqEJkDaztm_QZnAz3r8YYk0_wNVkc
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2020/09/mcti-comemora-o-mes-nacional-da-ciencia-tecnologia-e-inovacoes-com-muitas-atividades?fbclid=IwAR1GXwtsEDARSMcvqYj1BcEx0QhK63LqEJkDaztm_QZnAz3r8YYk0_wNVkc
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Lançamento virtual do Edital 
Techfuturo - Foto: Felipe Dalla Valle 

 

EDITAL TECHFUTURO 
Com a finalidade de estimular a economia por meio da inovação, o governo do Estado lançou o 

edital Techfuturo. A iniciativa destinará R$ 5,6 milhões ao desenvolvimento de soluções inovadoras 
para empresas gaúchas. O financiamento é voltado tanto a novos produtos, processos ou serviços, 
desde que promovam o aumento de produtividade e competitividade e sejam desenvolvidos em 
parceria entre empresas e centros de tecnologia ou universidades – as chamadas instituições 
científicas e tecnológicas (ICTs). 

Os projetos devem abordar a aplicação de uma das Tecnologias Portadoras de Futuro, 
estabelecidas no documento “RS um Estado inovador: diretrizes estratégicas 2018/2028”, elaborado 
pelo Conselho de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul: Manufatura avançada; Computação em 
nuvem; Software e hardware, incluindo blockchain; Internet das coisas; Materiais avançados; Eletrônica 
e ótica avançada; Biotecnologia; Sistemas de energia; Dispositivos web e comunicação; Inteligência 
artificial e Conectividade. Estas tecnologias devem ser aplicadas a um ou mais dos seguintes setores 
estratégicos da matriz produtiva gaúcha: Agroindústria; Petroquímica, plástico e borracha; Metalurgia; 
Transportes (automotivo/implementos rodoviários e mobilidade urbana); Eletroeletrônica e automação; 
Saúde; Madeira, celulose e móveis; Couro e calçados; Varejo; Educação; Segurança; Games. 
 

Envio da proposta: 29 de outubro de 2020. 
 

 

 

 

CHAMADA CNPq/MCTI nº 17/2020 - FEIRAS DE CIÊNCIAS E MOSTRAS CIENTÍFICAS 
Promover eventos e ações de popularização da ciência e tecnologia que estimulem a curiosidade 
científica, o raciocínio científico e a capacidade de inovação, contribuindo para a divulgação do 
conhecimento, considerando as especificidades locais/estaduais. 
 

Envio da proposta: 26 de outubro de 2020 
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CHAMADA CNPQ/MCTI Nº 29/2020 - PROJETOS DE P,D&I QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTOS E PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS PARA MINIMIZAR OU SOLUCIONAR 
PROBLEMAS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA ATIVIDADE HUMANA 
Apoiar projetos de P, D&I que visem ao desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos para 
minimizar ou solucionar problemas ambientais causados pela atividade humana, tais como resíduos 
industriais, domésticos, agropecuários, entre outros. Apoiar projetos de P, D&I em Biotecnologia 
Ambiental, mais especificamente na temática: Recuperação de rios e lagoas: desenvolvimento de 
produtos e processos biotecnológicos para tratamento de esgoto e recuperação de águas superficiais, 
subterrâneas e residuais. 
 

Envio da proposta: 15 de outubro de 2020 
 

 

CHAMADA CNPq/MCTI nº 15/2020 - OLIMPÍADAS CIENTÍFICAS 
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: 26 de outubro de 2020 
 

 

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/AÇÃO TRANSVERSAL – SOS EQUIPAMENTOS 2020 
Seleção pública de propostas para o apoio financeiro à manutenção corretiva de equipamentos 

multiusuários. 
 

Envio da proposta: 1 de outubro de 2020 

 

PROGRAMA CONJUNTO DE BOLSAS DE DOUTORADO NA REPÚBLICA FEDERAL DA 
ALEMANHA - CAPES/DAAD 
 
Envio da proposta: 16 de outubro de 2020 
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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 

 

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) 
 

 

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 
 

 

GERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES - CENTELHA II  
 
 

Envio da proposta: 1 de outubro de 2020. 
 

 

TECNOLOGIA ASSISTIVA 
 
Envio da proposta: 6 de outubro de 2020. 
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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 

 

 

EDITAL REDES COOPERAÇÃO  
O Programa Redes de Cooperação teve início no ano 2000, sendo uma iniciativa do Governo 
do Estado para desenvolver a cultura associativa entre microempresas e empresas de pequeno e 
médio portes dos mais variados setores da economia. O Programa tem como objetivo fomentar a 
cooperação entre empresas, gerar um ambiente estimulador ao empreendedor e disponibilizar suporte 
técnico necessário à formação, consolidação e desenvolvimento de redes entre empresas. 
 

Envio da proposta: 30 de outubro de 2020. 
 

 

EMBRAPII ROTA 2030 
 
 

Envio da proposta: Fluxo contínuo 
 

 

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

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 
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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 

 


