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Cursoem Gestão eFiscalização deContratos

A ESAF está oferecendo cursos de Gestão e Fiscalização de
Contratosparaservidorespúblicos.
As vagas são, majoritariamente, para funcionários da esfera
federal.

Inscriçõesaté17 demaio
Acesse:bit.ly/ 2IfWEqN🇧🇧 🇧🇧



EDITAL FAPEMA Nº 008/ 2018 –ARTIGOS

Apoiar apublicação de artigos científicos, tecnológicos ou de
inovação em periódicos nacionais e internacionais de todas
asáreasde conhecimento, produzidos por pesquisadores de
instituiçõessediadasnoMaranhão.

Inscrições1° chamadaaté21demaio de2018
Acesse: http:/ / www.fapema.br/ index.php/ edital-no-
008-2018-artigos/

http://www.fapema.br/index.php/edital-no-008-2018-artigos/
http://www.fapema.br/index.php/edital-no-008-2018-artigos/


EDITAL FAPEMA Nº 012/ 2018 –PATENTES

Visa apoiar o registro e manutenção de patentes das invenções ou
novas tecnologias (produtosou processos tecnológicos) resultantesdas
atividades e realizar o depósito de pedidos de patente no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial – INPI e/ ou no exterior, através PCT
(Patent CooperationTreaty).

Inscriçõesaté22 demaio de2018
Acesse: http:/ / www.fapema.br/ index.php/ edital-fapema-no-

0122018-patentes/

http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0122018-patentes/
http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0122018-patentes/


EDITAL FAPEMA Nº 013/ 2018 –NÚCLEOS DE INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA (NITs)

Tem como objetivo apoiar a implantação e/ ou manutenção
dos Núcleos de Inovação Tecnológica das instituições
públicassediadasnoMaranhão.

Inscriçõesaté29 demaio de2018
Acesse: http:/ / www.fapema.br/ index.php/ apoio-aos-
nucleos-de-inovacao-tecnologica-edital-fapema-no-
0132018-nucleos-de-inovacao-tecnologica/

http://www.fapema.br/index.php/apoio-aos-nucleos-de-inovacao-tecnologica-edital-fapema-no-0132018-nucleos-de-inovacao-tecnologica/
http://www.fapema.br/index.php/apoio-aos-nucleos-de-inovacao-tecnologica-edital-fapema-no-0132018-nucleos-de-inovacao-tecnologica/
http://www.fapema.br/index.php/apoio-aos-nucleos-de-inovacao-tecnologica-edital-fapema-no-0132018-nucleos-de-inovacao-tecnologica/


CHAMADA CNPQ/ SESCOOP Nº 07/ 2018 - DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO EM COOPERATIVISMO

A presente chamada pública tem por objetivo selecionar propostas para
apoio financeiroaprojetosquevisem contribuir significativamenteparao
desenvolvimentocientíficoetecnológicodopaís.

Inscriçõesaté06 de junhode2018
Acesse: http:/ / cnpq.br/ chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANC
E_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=7962

http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=7962
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=7962
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=7962


EDITAL FAPEMA Nº 010 /  2018 – INFRAESTRUTURA

Tem o objetivo de apoiar implantação, recuperação e/ ou
modernização da infraestrutura para o desenvolvimento da
pesquisa das instituições de ensino superior (IES) sediadas no
Maranhão.

Inscriçõesaté12 de junho de2018
Acesse: http:/ / www.fapema.br/ index.php/ edital-fapema-no-
010-2018-infraestrutura/

http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-010-2018-infraestrutura/
http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-010-2018-infraestrutura/


Programa de Apoio a Eventos no Exterior

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) lançou o novo edital do Programa de Apoio à
Participaçãoem EventosnoExterior (Paex),queapoiaráaté300
professores ou pesquisadores para apresentação de trabalhos
em eventosforadoBrasil.

Inscriçõesaté06 de junho
Acesse:http:/ / www.capes.gov.br/ apoio-a-eventos/ aex

http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos/aex


CAPES/ PROBRAL BRASIL –ALEMANHA

Instituições de ensino superior (IES) brasileiras interessadas em
realizar projetos de pesquisa em conjunto com a Alemanha
podeminscrever noProgramaCAPES/ PROBRAL.

Inscriçõesaté18 de junho
Acesse:
http:/ / capes.gov.br/ images/ stories/ download/ editais/ 0305201
8-Edital-13-2018-PROBRAL.pdf

http://capes.gov.br/images/stories/download/editais/03052018-Edital-13-2018-PROBRAL.pdf
http://capes.gov.br/images/stories/download/editais/03052018-Edital-13-2018-PROBRAL.pdf


CCSST UFMA
ASCOM UFMA Imperatriz

UFMA Imperatriz
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