CONFIRA OS EDITAIS
JULHO 2019

EDITAL FAPEMA Nº001/2019–EVENTOS CIENTÍFICOS
Este edital tem por objetivo principal apoiar a realização em eventos científicos,
tecnológicos e/ou de inovação.

Inscrições da 3° chamada até: 12/07/2019
Acesse: https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0012019-eventos-

cientificos/

PROGRAMA MESTRADO PROFISSIONAL DE FORMAÇÃO DE
ROTEIRISTAS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (EUA)
EDITAL Nº 11/2019
O presente Edital selecionará bolsistas no âmbito do Programa Master of Fine Arts (MFA) in
Screenwri*ng, para fomentar a qualificação técnica e especializada na área prioritária de formação
de roteirista para produção cinematográfica a ser realizada nos Estados Unidos da América (EUA),
por meio da concessão de bolsas no exterior exclusivamente na modalidade Mestrado Pleno, nos
termos do Plano de Trabalho do Acordo de Cooperação para Implementação dos Programas de
Intercâmbio Acadêmico, assinado entre Capes e Comissão Fulbright, em 13 de março de 2019.
Inscrições até: 14/07/2019
Acesse:http://www.capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/28052019_EDITAL_11_2019__MFA.pdf

Chamada CNPq N º 07/2019 - Bolsas de Produtividade
Sênior
Esta chamada tem por objetivo reconhecer e valorizar 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).
Inscrições até: 24/07/2019
Acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abe
rtas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8742

Chamada CNPq/Petrogal Brasil S.A. Nº 10/2019
Esta Chamada visa oferecer formação internacional de alta qualidade em áreas de interesse
para a indústria de petróleo, gás e engenharias, por meio de bolsas de Mestrado Profissional
no Exterior ¿ MPE e de Doutorado Pleno no Exterior.

Inscrições até: 26/07/2019
Acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abe
rtas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8762

Chamada CNPq N º 06/2019 - Bolsas de Produtividade em
Pesquisa
Este edital tem como objetivo valorizar pesquisadores que possuam produção científica,
tecnológica e de inovação de destaque em suas respectivas áreas do conhecimento e
incentivar o aumento da produção científica, tecnológica e de inovação de qualidade.

Inscrições até: 31/07/2019
Acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abe
rtas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8722

Programa de Cooperação Acadêmica em Defesa Nacional
(Procad)
Este edital tem por objetivo estimular a realização de projetos conjuntos de pesquisa utilizando-se de
recursos humanos e de infraestrutura disponíveis em diferentes Instituições de Ensino Superior (IES),
Instituições Militares de Ensino e Pesquisa, Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), instituições
governamentais e setor produtivo, enquadráveis nos termos do Edital, possibilitando a produção de
pesquisas científicas e tecnológicas e a formação de recursos humanos pós-graduados em defesa,
contribuindo, assim, para desenvolver e consolidar o pensamento brasileiro nessa área.

Inscrições até: 19/08/2019
Acesse: http://www.capes.gov.br/pt/bolsas/programas-estrategicos/procad-defesa

EDITAL FAPEMA N.º 011/2018–CTC
Esta chamada tem por objetivo apoiar com créditos de pesquisa o consultor ad hoc que
integrar Comitês de Julgamento ou emitir pareceres on-line, conforme solicitação da
FAPEMA.

Inscrições da 2° solicitação até: 30/08/2019
Acesse: https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-n-o-0112018-ctc/

EDITAL FAPEMA Nº 004/ 2019–MESTRADO NO PAÍS
Esta chamada tem por objetivo contribuir para a qualificação de professores e
pesquisadores do Maranhão por meio da concessão de bolsas para estudantes de
programas de pós-graduação em nível de mestrado em Instituições de Ensino Superior
(IES),fora do estado.
Inscrições da 2° chamada de: 05/08 a 02/09/2019
Acesse: https://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-mestrado-no-pais-edital-fapema-no004-2019-mestrado-no-pais/

EDITAL FAPEMA Nº 005/ 2019–DOUTORADO NO PAÍS E NO
EXTERIOR
Esta chamada tem como objetivo contribuir para a qualificação de professores e
pesquisadores do Maranhão com a concessão de bolsas para estudantes de programas
de pós-graduação em nível de doutorado em Instituições de Ensino Superior (IES), fora
do estado do Maranhão e no exterior.
Inscrições da 2° chamada de: 05/08 a 02/09/2019
Acesse: https://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-doutorado-no-pais-e-no-exterioredital-fapema-no-005-2019-doutorado-no-pais-e-no-exterior/

EDITAL FAPEMA Nº 006/ 2019–PÓS-DOUTORADO NO PAÍS E
NO EXTERIOR
Esta chamada tem como objetivo fortalecer o ensino superior, a pesquisa científica,

tecnológica e de inovação, contribuindo para a formação de professores e pesquisadores
do Maranhão, com a concessão de bolsas pós-doutorado em Instituições de reconhecida
excelência fora do estado do Maranhão e no exterior.

Inscrições da 2° chamada de: 05/08 a 02/09/ 2019
Acesse: https://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-pos-doutorado-no-pais-e-noexterior-edital-fapema-no-006-2019-pos-doutorado-no-pais-e-no-exterior/

PROGRAMA CAPES/BRAFITEC
EDITAL Nº 13/2019
O presente Edital selecionará projetos de parcerias universitárias entre o Brasil e a França no âmbito do

Programa Capes/Brafitec, para fomentar a formação de recursos humanos e a pesquisa na área da Engenharia
por meio da mobilidade acadêmica e do intercâmbio cientifico entre Instituições de Ensino Superior (IES)
brasileiras e Instituições similares sediadas na França, nos termos do Convênio relativo ao Programa de
Formação Integrada de Graduandos em Engenharia entre França e Brasil, assinado entre a Conférence des
Directeurs des Ecoles Françaises d'Ingénieurs (CDEFI) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes), em 25 de abril de 2002

Inscrições até: 16/09/2019
Acesse: http://www.capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/11062019-EDITAL-13BRAFITEC.pdf
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