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Em Destaque! 

Pesquisa e Inovação (pág. 08) 

Docentes dos Estudos Africanos finalizam trabalho de campo em Moçambique 

D ocentes do curso de Licenciatura em Estudos Africanos 

e Afro-Brasileiros (LIESAFRO) da UFMA retornam de 

Moçambique, continente africano, após a realização de traba-

lho de campo de dois projetos de pesquisas de cooperação 

internacional, financiados pela Fundação de Amparo à Pes-

quisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ma-

ranhão (FAPEMA). O primeiro foi “O ensino de História e Cul-

tura Africana no Brasil e em Moçambique: formação de pro-

fessores em uma perspectiva intercultural”, composto pelos professores Kátia Régis (coordenadora 

do projeto), Pollyanna Mendonça e Carlos Benedito da Silva. 

 Já o outro projeto “Questão agrária e precarização do trabalho em áreas de expansão de 

grandes projetos de desenvolvimento no Brasil e em Moçambique” foi composto pelos professores 

Sávio Dias, coordenador do projeto, Cidinalva Neris. 

 A comitiva também contou com a presença da professora Nilma Lino Gomes (UFMG), ex-

Ministra da Igualdade Racial e relatora das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Es-

colar Quilombola (2012), e da professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (UFSCar), relatora 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensi-

no da História Afro-Brasileira e Africana (2004). 

Continua na próxima página... 

Editais Abertos (pág. 11) 

http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/pppgi/index.jsf
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54240
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54240
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Em destaque! 

Projeto desenvolvidos 

 Foram 28 dias em Moçambique no qual as duas equipes desenvolveram diversas atividades 

como reuniões técnicas entre pesquisadores moçambicanos e brasileiros; visitas em escolas; reuni-

ões com integrantes do Instituto de Formação de Professores (IFP), do Instituto Nacional para o De-

senvolvimento da Educação (INDE), com o Observatório do Meio Rural (OMR); rodas de conversa 

com a Associação de Escritores Moçambicanos e com movimentos de mulheres moçambicanas. 

 Também foi realizado o Seminário “Estudos Africanos e Afro-Brasileiros: perspectivas intercul-

turais emancipatórias”, organizado por meio de parceria entre a UFMA e o Centro de Estudos Mo-

çambicanos e de Etnociências (CEMEC) da Universidade Pedagógica de Maputo (UPM). O evento 

contou com a participação pesquisadores do LIESAFRO, e com representantes da UFMG, da UFS-

CAR, da UPM, da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e da Universidade Pungue (UniPungue). 

 “Acreditamos que as ações desenvolvidas superaram as expectativas e contribuíram para a-

prendizados, reflexões e diálogos com os movimentos sociais de Moçambique e com docentes da 

UPM, da UEM, da UniPungue e da Universidade Rovuma. Destas interlocuções, emergiram propos-

tas de parcerias inovadoras, que contribuirão para ampliar e consolidar a internacionalização da Li-

cenciatura Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da UFMA”, afirmou Kátia Régis, coordenadora da 

LIESAFRO e integrante de um dos projetos. 

 Já o professor Sávio Dias, coordenador da outra pesquisa envolvida no trabalho de campo, 

ressaltou a grande integração da equipe da comitiva, que consentiu que o trabalho de campo tives-

se uma grande variedade de atividades. “As atividades realizadas permitiram uma série de articula-

ções para cooperações entre as diversas universidades envolvidas, além da aproximação com os 

movimentos sociais de Moçambique e com os departamentos e centros de pesquisa no país. Tam-

bém foi possível a divulgação da revista do curso, a Kwanissa – Revista de Estudos Africanos e Afro

-Brasileiros, que foi bem acolhida pelos pesquisadores moçambicanos, mostrando interesse em rea-

lizar publicações e organizar dossiês no periódico”. 

 A Kwanissa vai para sua quarta edição que deve sair em setembro e contará com resultados 

dessas articulações, segundo Sávio, que também é editor da revista. 

Aprendizado 

 Para a ex-Ministra da Igualdade Racial e relatora das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Quilombola, Nilma Lino Gomes, integrante da comitiva, o trabalho desenvolvido 

em Moçambique, com a equipe do curso de Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, 

foi realizado de forma intensa, produtiva e bem-sucedida. “A experiência consolidou a parceria entre 

a UFMA, UPM, UFMG e UFSCAR, e construiu novas cooperações com outras universidades públi-

cas e movimentos sociais. O aprendizado e a convivência em equipe nos trouxe amizade, fortaleci-

mento e trocas humanas e acadêmicas. A experiência de estar juntos, em Moçambique,  nos reedu-

cou ainda mais no conhecimento sobre esse país e sua realidade, trazendo conhecimentos novos e 

abrindo caminhos para os estudantes de ambos países na construção de um intercâmbio acadêmi-

co”, enfatizou. 

 A integrante do trabalho de campo em Moçambique, Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, 

lembrou que foi muito rica a visita. Nesse período, segundo ela, foi possível fazer colegas, como os 

professores Kátia Régis, Carlos Benedito, Cidinalva Neris,  Pollyana Mendonça, Sávio Dias, que são 

do curso de Licenciatura em Educação das Relações Étnico-Raciais da UFMA, e também a profes-

sora Nilma Lino Gomes, da UFMG. 

Leia a matéria na íntegra aqui! 

Fonte: Ascom/UFMA 

https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54135
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54135
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/kwanissa
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/kwanissa
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54240
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Em destaque! 

O  Conselho Nacional das Fundações Estaduais de 

Amparo à Pesquisa (Confap), no conjunto de suas 

Fundações, e o Conselho Britânico, no contexto do Fundo 

Newton, lançaram nesta segunda-feira, dia 3 de junho, a 

Chamada 2019-2020 do programa Researcher Links. O 

programa tem como objetivo apoiar a realização de work-

shops científicos que sirvam como plataformas para a co-

laboração entre cientistas brasileiros e britânicos. 

 Financiado com recursos das Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) participantes e do 

Fundo Newton, o programa Researcher Links oferece até 44 mil libras esterlinas para a realização 

dos workshops. Participam desta chamada as Fundações dos Estados de Alagoas (Fapeal), Ama-

zonas (Fapeam), Espírito Santo (Fapes), Goiás (Fapeg), Maranhão (Fapema), Minas Gerais 

(Fapemig), Paraná (Fundação Araucária), São Paulo (Fapesp) e do Distrito Federal (FAPDF). 

Acesse a chamada aqui: http://confap.org.br/pt/editais/29/researcher-links-workshops-2019-2020 

 Os workshops deverão ser coordenados por pesquisadores seniores de reconhecida compe-

tência nos seus campos de atividades. Os dois coordenadores (um pesquisador britânico e um bra-

sileiro) poderão identificar quatro outros pesquisadores líderes, dois de cada país, para participar 

como mentores, e os demais participantes deverão ser pesquisadores em início de carreira de am-

bos os países (entre 12 a 17 de cada país). Os workshops deverão ser em inglês e com duração 

entre 3 a 5 dias. A iniciativa busca servir como plataforma para a colaboração entre cientistas das 

duas localidades, de modo a dar suporte internacional às pesquisas e estabelecer novos links que 

se desenvolvam a longo prazo entre os dois países. 

Temas 

Os workshops devem abordar um dos seguintes temas: 

Agricultura – especialmente voltada à pequena propriedade; 

Água e saneamento; 

Alimentação e nutrição (incluindo segurança alimentar); 

Clima e meio ambiente (mudança climática, tecnologia verde, desenvolvimento sustentável, serviços 
de ecossistema, escassez de recursos); 

Crescimento econômico inclusivo; 

Desastres humanitários e emergências; 

Educação; 

Energia renovável e energia limpa; 

Governança, sociedade e conflito (transparência, accountability, instituições eficientes, big data: 
pesquisas sociais aplicadas, direito à terra e recursos naturais com foco em populações indígenas, 
justiça criminal, diminuição da pobreza, desenvolvimento social, desigualdades estruturais, proces-
sos de pacificação [peace building processes], sociedade civil); 

Índices de desenvolvimento – coleta, análise de qualidade e acesso a dados relevantes (incluindo 
informações administrativas e estatísticas macroeconômicas); 

Infraestrutura para desenvolvimento – foco em comunidades remotas; 

Mudança demográfica/migração/urbanização (foco em urbanização, direitos humanos e transforma-
ção urbana); 

Saúde (doenças negligenciadas). 

 Veja AQUI a matéria na íntegra! 

Fonte: Coordenação Comunicação Social do Confap, com informações do Conselho Britânico  

Confap e Conselho Britânico abrem chamada para workshops entre pesquisadores 
do Brasil e do Reino Unido 

http://confap.org.br/pt/editais/29/researcher-links-workshops-2019-2020
https://www.fapema.br/index.php/confap-e-conselho-britanico-abrem-chamada-para-workshops-entre-pesquisadores-do-brasil-e-do-reino-unido/
https://www.fapema.br/index.php/confap-e-conselho-britanico-abrem-chamada-para-workshops-entre-pesquisadores-do-brasil-e-do-reino-unido/
https://www.fapema.br/index.php/confap-e-conselho-britanico-abrem-chamada-para-workshops-entre-pesquisadores-do-brasil-e-do-reino-unido/
https://www.fapema.br/index.php/confap-e-conselho-britanico-abrem-chamada-para-workshops-entre-pesquisadores-do-brasil-e-do-reino-unido/C:/Users/UFMA/Documents/administra��o geral - estrategia concursos
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Notícias e Eventos 

F oi aprovado na quarta-feira (15/05), mais um Mestrado para a lista da UFMA. Dessa vez é 

o Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia em Rede 

(PROFNIT). Conheça mais sobre ele. 

Sobre o PROFNIT:  

 O PROFNIT® é um Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência 

de Tecnologia para a Inovação. stricto sensu, dedicado ao aprimoramento da formação profissional 

para atuar nas competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) e nos Ambientes Promo-

tores de Inovação nos diversos setores acadêmico, empresarial, governamental, organizações soci-

ais, etc. 

 É um programa presencial do FORTEC (www.fortec.org.br), em rede nacional de Pontos Fo-

cais, com Sede Acadêmica em um dos pontos focais, oferecido aos profissionais graduados que atu-

am em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia e Inovação Tecnológica dentro do âm-

bito das competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), servidores e membros de equi-

pes de Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), bem como em outras instâncias afins do Sistema 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI). 

 Os alunos não pagam anuidades e os professores não recebem pró-labore, sendo uma contri-

buição social da FORTEC (Associação Brasileira de Gerentes de Inovação e Transferência de Tec-

nologia www.fortec.org.br), e sendo co-financiado pelo governo brasileiro e por outras organizações. 

 Trata-se de uma contribuição social da Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação 

e Transferência de Tecnologia – FORTEC, em associação com Instituições de Ensino Superior, à 

formação de recursos humanos a nível de mestrado para atuar na áreas de Propriedade Intelectual 

e Transferência de Tecnologia para Inovação, tais como Núcleos de Inovação Tecnológicas, Centros 

de Inovação Tecnológica, Agências de Fomento à Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação, entre 

outros ambientes de inovação. 

 O Mestrado Profissional é oferecido nacionalmente, compreendendo todas as regiões do Bra-

sil e foi recomendado com nota 4 pelo Conselho Técnico-Científico da Educação Superior – CTC-ES 

da CAPES, em sua 159a reunião, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2015. 

 O Mestrado Profissional é também oferecido anualmente para alunos estrangeiros. 

 O PROFNIT é coordenado pelo Conselho Gestor (CG) e pela Comissão Acadêmica Nacional 

(CAN), que operam sob a égide do Diretório do FORTEC, tem um Ponto Focal Sede, e é executado 

pelas Comissões Acadêmicas Institucionais (CAIs) dos Pontos Focais 

Perfil do egresso: 

 Na sua atuação dentro das competências dos NITs, o mestrando deverá ter os conhecimentos 

básicos para o diálogo academia-empresa, estando habilitado a interagir propositivamente com os 

setores governamental, empresarial e acadêmico. 

Destacam-se: 

 Conhecer legislação e políticas públicas referentes à Propriedade Intelectual e à Transferência 

de Tecnologia e à Inovação Tecnológica; 

 Conhecer e propor políticas de estímulo à proteção das criações; 

 Avaliar a conveniência da proteção das criações e sua divulgação; 

 Processar pedidos e fazer a manutenção dos títulos de propriedade intelectual; 

Continua na próxima página... 

Conheça o novo mestrado da UFMA: Mestrado Profissional em Propriedade 
Intelectual e Transferência de Tecnologia 

http://www.profnit.org.br/wp-content/uploads/2015/12/2562015-Tabela-159-CTC-Web.xls
http://www.portalfortec.org/
http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/pppgi/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54154
http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/pppgi/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54154
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Notícias e Eventos 

 Atuar no licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; 

 Desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da pro-
priedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação das Instituições de Ciência e Tecnolo-
gia (ICTs); 

 Desenvolver estudos e estratégias para a transferência das inovações geradas pelas Instituições 

de Ciência e Tecnologia (ICTs); 

 Promover e acompanhar o relacionamento da Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) com 

empresas; 

 Negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologias oriundas das Instituições de Ciência 

e Tecnologia (ICTs). 

 Atividades rotineiras de diálogo e de ações academia-empresa, interagindo propositivamente 

com os diversos setores. 

Em breve será divulgado o edital com mais informações. 

Fonte: PROFNIT  

E studantes e professores da Universidade Federal do 

Maranhão, Universidade Estadual do Maranhão 

(UEMA) e Instituto Federal do Maranhão (IFMA), além de 

equipes das redes estadual e municipal, estiveram na ma-

nhã de quinta-feira (30/05), na Praça Deodoro, realizando a 

mostra científica “Ciência na Rua”, com exposição de resul-

tados de pesquisas e investigações em andamento realiza-

das para demonstrar à população a relevância e os ganhos 

obtidos do investimento em educação pública. No Brasil, 

90% das pesquisas são feitas em universidades e institutos 

públicos, segundo levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo. 

 Na ocasião, também foram feitos lançamentos de livros e prestados serviços à população, co-

mo aferição de pressão arterial e plantão psicológico por discentes e docentes do curso de Enferma-

gem da UFMA, além do carro Ciência Móvel, do Laboratório de Divulgação Científica Ilha da Ciên-

cia, pesquisadores do Colégio Universitário, a seção sindical da Apruma – Seção Sindical do Andes-

SN e diversos alunos de cursos de graduação da UFMA expondo os resultados de pesquisas por 

meio de banners. 

 A reitora Nair Portela exaltou a importância dos investimentos educacionais na construção e 

desenvolvimento de toda a economia, cultura e sociedade brasileiras. “A mobilização nacional refor-

ça que investir em educação é apostar no futuro do país, fortalecendo o desenvolvimento social, cul-

tural, tecnológico e humano”, declarou. 

 À tarde, houve concentração a partir das 15h, em frente à Biblioteca Pública Benedito Leite, 

para mais um ato em defesa da educação pública, que sairá da Praça Deodoro em direção à Praia 

Grande, com presença de alunos técnicos e professores da UFMA, IFMA e UEMA, além atos em 

cidades como Imperatriz, Bacabal, São Bernardo. 

 Leia a matéria na íntegra AQUI! 

 

Fonte: Ascom/UFMA 

Alunos e docentes apresentam resultados no "Ciência na Rua", ato em defesa da 
educação 

http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54244
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54244
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54244
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54244
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Notícias e Eventos 

O  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) abriu o prazo para 

recebimento das propostas de Bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ) e Produtividade em 

Pesquisa Sênior (PQ-Sr), com o lançamento das Chamadas Públicas N° 07/2019 e N° 06/2019. 

 Os pesquisadores interessados deverão consultar os critérios específicos de cada Comitê de 

Assessoramento (CA), disponíveis nas respectivas chamadas. A data de submissão das propostas 

para PQ-Sr vai até o dia 24 de julho de 2019 e para a bolsa PQ, até o dia 31 de julho de 2019. 

 A bolsa de Produtividade em Pesquisa existe desde 1976 e tem como objetivo valorizar os 

pesquisadores que possuam produções científicas, tecnológicas e de inovação de destaque em su-

as respectivas áreas do conhecimento. É concedida em cinco níveis: 1A, 1B, 1C, 1D e 2. 

 Já a bolsa de Produtividade em Pesquisa Sênior busca reconhecer e valorizar os pesquisado-

res que se destacam entre seus pares como líder e paradigma na sua área de atuação. Foi criada 

em 2005 como uma categoria de bolsa PQ e, a partir de 2011, se tornou uma modalidade de bolsa 

independente. Ela é destinada ao pesquisador bolsista PQ ou de Desenvolvimento Tecnológico e 

Extensão Inovadora (DT) na Categoria 1 por pelo menos 20 anos ou bolsista PQ ou DT na Categoria 

1, níveis A ou B, por pelo menos 15 anos. 

Veja as chamadas na íntegra: 

Chamada CNPq N º 06/2019 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa 

Chamada CNPq N º 07/2019 - Bolsas de Produtividade Sênior 

Fonte: Coordenação de Comunicação Social do CNPq  

A  Rede de pesquisa Girinos do Brasil, coordenada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (UNESP) de São José do Rio Preto (SP), acaba de lançar a Coleção Girinos do 

Brasil. Nos seis livros da coleção, crianças e adolescentes podem aprender mais sobre a diversida-

de dos girinos, ou seja, as larvas dos anuros (sapos, rãs e pererecas). A coletânea é fruto de uma 

grande base de dados sobre girinos produzida no âmbito do projeto "Girinos de anuros da Mata A-

tlântica, da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado e de Zonas de Transição: caracterização morfológi-

ca, distribuição espacial e padrões de diversidade". 

 Liderada pela bióloga Denise de Cerqueira Rossa-Feres, professora da UNESP, doutora em 

Ciências Biológicas - Zoologia pela mesma Instituição, a Rede Girinos do Brasil teve abrangência 

nacional e foi financiada no âmbito do Edital MCT/CNPq/MMA/MEC/CAPES/FNDCT-Ação Transve-

rsal/FAPs nº 47/2010 - SISBIOTA Brasil. Segundo a pesquisadora, bolsista de Produtividade em 

Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a base de 

dados que deu origem à coleção compreende a caracterização morfológica e informações padroni-

zadas sobre bioma, habitat e microhabitat de girinos de mais de 200 espécies. 

 "Os girinos foram obtidos em 1.127 corpos d'água, distribuídos em cinco diferentes biomas, 

zonas de transição e formações vegetais associadas. É a maior base de dados, obtida com amostra-

gens padronizadas, que se tem conhecimento para um grupo taxonômico", afirma Rossa-Feres, a-

crescentando que o conhecimento produzido pela Rede Girinos do Brasil vai ao encontro das Metas 

Nacionais da Biodiversidade, em especial a Meta 19, que estabelece ampliação e compartilhamento 

até 2020 de bases científicas e tecnologias necessárias para o conhecimento sobre biodiversidade, 

valores, funcionamento e tendências, e também as consequências de sua perda. 

Leia na íntegra AQUI! 

Fonte: Coordenação de Comunicação Social do CNPq  

Coleção leva conhecimento científico ao público infanto-juvenil  

CNPq recebe propostas de bolsas PQ e PQ-Sr 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8722
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8742
http://lattes.cnpq.br/6863776138321135
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=399
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=399
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/7262537
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/7262537
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/7255393
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N os dias 21 e 23 de maio, às 19h e 15h, respectivamente, 

ocorreu a exibição do primeiro filme do projeto Cinema e 

Imaginário, no auditório do Câmpus de São Bernardo. Para a 

primeira sessão foi escolhido o filme “Quanto vale ou é por qui-

lo”, do cineasta brasileiro Sérgio Bianchi, produção de 2005. O 

filme faz uma comparação com tráfico de escravos do século 

XVII, ao mesmo que critica ONGs e suas captações de recur-

sos junto ao governo e empresas privadas. 

 O Cinema e Imaginário é um projeto de extensão desen-

volvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Meio Ambiente, Desenvolvimento e Cultura 

(Gepemadec), sob a coordenação do professor Josenildo Campos Brussio, do Curso de Licenciatura 

em Ciências Humanas do Câmpus de São Bernardo e equipe de extensionistas voluntários, alunos 

dos cursos de Turismo e Ciências Humanas do Câmpus de São Bernardo. 

 O projeto visa a integração do Câmpus com a comunidade bernardense e adjacências - Maga-

lhães de Almeida, Santa Quitéria do Maranhão e Santana do Maranhão. As sessões ocorrem duas 

vezes por semana, de 15 em 15 dias, às terças-feiras (19h) e às quintas-feiras (15h), para contem-

plar toda a comunidade acadêmica.  

Saiba mais AQUI! 

Fonte: Portais UFMA 

O  Programa de Pós-Graduação 

em História da UFMA 

(PPGHIS) promoverá, no dia 13 de 

junho, a Aula Magna que marcará 

o início do ano letivo da turma de 

Doutorado do curso. A solenidade 

contará com a presença do profes-

sor e doutor Sidney Chalhoub, da 

Universidade de Harvard (EUA), com previsão para iniciar às 18h, no Auditório Central da UFMA. As 

inscrições poderão ser feitas no local, gratuitamente, a partir das 17h. 

 A aula inaugural, intitulada “O outro lado do silêncio: gênero e política na Literatura e na Histó-

ria”, será ministrada pelo professor e doutor Sidney Chalhoub, especialista na relação entre História 

e Literatura, e Cultura e Escravidão no Brasil do século XIX. Ele é formado em História pela Univer-

sidade Lawrence (EUA), possui mestrado pela Universidade Federal do Fluminense e doutorado 

pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atualmente é professor titular do Departamen-

to de História da Universidade de Harvard (EUA) e da Unicamp. 

 O curso de Doutorado em História da UFMA é o único do país direcionado à área de “História 

e Conexões Atlânticas: culturas e poderes” especializados nos campos da História Global e História 

Conectada, tendo sido recentemente aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes).  

Saiba mais, clique AQUI! 

Fonte: Portais UFMA 

Projeto "Cinema e Imaginário" do Câmpus de São Bernardo realiza doações a 
vítimas de enchentes 

Docente de Harvard ministrará Aula Inaugural do curso de Doutorado em História 
no dia 13 de junho 

http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54228
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54232
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54232
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54228
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54228
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54228
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54232
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Pesquisa e Inovação 

Edital internacional incentiva pesquisas em matemática 

A  CAPES publicou no Diário Oficial da União na quarta-feira, 15/05, o edital nº 9 de 2019, sobre 

o Programa MATH-AmSud, voltado para a cooperação internacional multilateral em ciência e 

tecnologia. O Math-Amsud busca promover e fortalecer a colaboração e a criação de redes de in-

vestigação e desenvolvimento no campo da matemática. 

 Serão financiados até cinco projetos conjuntos de pesquisa, com apoio para missões de tra-

balho e de estudo no exterior, para doutorado sanduíche e pós-doutorado. A duração dos projetos 

enviados deve ser de até dois anos. Participam do programa Argentina, Chile, Colômbia, Equador, 

França, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. 

 Cada proposta deve ser apresentada em conjunto por, no mínimo, uma instituição brasileira, 

uma sul-americana e uma francesa. 

Cronograma 

 As propostas devem ser inscritas até às 17h do dia 15 de junho de 2019. A análise será feita 

até o dia 31 de outubro de 2019 e a divulgação do resultado está prevista para 30 de novembro 

deste ano. O início das atividades dos projetos aprovados será a partir de janeiro de 2020. 

Confira aqui o edital. 

Fonte: Redação CCS/CAPES  

C riado no ano de 2000, por Larissa Nascimento Barreto, professora do 

departamento de Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal 

do Maranhão, o Projeto Queamar (Quelônios Aquáticos do Maranhão), em 

parceria com o Departamento de Biologia da UFMA, identificou, por meio de 

DNA coletado de tartarugas mortas encontradas na região dos Lençóis Ma-

ranhenses, as tartarugas híbridas, que são resultantes do cruzamento 

da Lepidochelys olivacea (tartaruga-oliva, tartaruga-olivácea ou tartaruga-

pequena) e Chelonia mydas (tartaruga-verde). 

 Segundo Larissa, o hibridismo pode acelerar o processo de extinção 

dessas espécies de tartarugas. “O que descobrimos foi o primeiro caso de 

hibridização de tartaruga-verde e tartaruga-oliva. Há registro na literatura de outros casos, entre a 

tartaruga-verde e a tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), mas não dessas duas espécies”, 

pontua. 

 Luís Fernando Carvalho Costa, professor do departamento de Biologia, reforça que, na natu-

reza, os híbridos não são muito bons em sobreviver nem reproduzir. “Em muitos casos, os híbridos 

são estéreis, e o mais clássico é o cruzamento entre o jumento e a égua, cuja fêmea resultante des-

se cruzamento é a mula, que é estéril. Isso para uma espécie que está em extinção é péssimo, pois 

não haverá descendentes para a conservação da classe”, explica.   

 Larissa destaca que isso pode estar ocorrendo pela alta taxa de mortalidade de uma espécie, 

ou seja, o macho de um determinado grupo acaba cruzando com a fêmea de outro, porque não e-

xiste a fêmea da mesma espécie dele para o cruzamento. “Isso é especulativo. Ainda não há confir-

mação desse fato por meio de estudos mais elaborados. A hibridização só foi confirmada pelas aná-

lises genéticas no laboratório de Genética e Biologia Molecular da UFMA, realizada pelo professor 

Luís Fernando”, frisa.  

Leia a matéria na íntegra aqui! 

Fonte: Portais UFMA 

Tartarugas híbridas são encontradas nos Lençóis por pesquisadores do projeto Queamar 

http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/pppgi/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54173
https://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-regional-math-amsud
https://www.capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/15052019_EDITAL_9_2019_-_MATH-AMSUD.pdf
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54221
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54221
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54221
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Pesquisa e Inovação 

Discentes de grupo de pesquisa da UFMA apresentam trabalhos em conferência em 
Portugal 

 Durante os dias 13 e 15 de maio, foi realizada, na ci-

dade de Braga em Portugal, a XI Conferência Internacional 

de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação 

(Challenges 2019), da qual participaram quatro alunos do 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias Digitais na 

Educação da UFMA (GEP-TDE). Sob orientação do profes-

sor João Batista Bottentuit e com apoio da Fapema, os dis-

centes apresentaram trabalhos com temática relacionada ao 

uso da tecnologia na educação. 

 Os trabalhos apresentados foram: “Inteligência Artifici-

al e Google Tradutor no processo de aprendizagem do idioma português: relatos de experiências de 

estudantes estrangeiros no Brasil”; “Letramento Digital e Formação Docente: o uso e perspectivas 

do Padlet em cursos de formação de professores durante o III SNTDE”; “Uma análise dos gêneros 

digitais presentes na base nacional comum curricular do ensino fundamental”; e “Desafios da forma-

ção de professores no século XXI: o papel do TPACK”. Um ex-participante do Grupo e atual douto-

rando na Universidade do Minho em Portugal, Nataniel Mendes, também participou do even-

to apresentando o trabalho “O uso do Padlet na aula de literatura: multimodalidade e aprendiza-

gens”. 

 O artigo cujo objeto de pesquisa foi o uso do Google Tradutor como aprendizagem do 

português, foi apresentado por Larize Kelly Garcia e apontou como estudantes estrangeiros 

da UFMA utilizam a ferramenta para fins acadêmicos. Com base em pesquisas de campo, com 

teor qualitativo, exploratório e descritivo, foi notado que o instrumento é mais efetivo para contextos 

informais do que acadêmicos. 

 “Na primeira situação, geralmente são solicitadas traduções de palavras soltas, enquanto, na 

segunda, é necessária uma tradução mais complexa de parágrafos, em que o contexto das pala-

vras faz toda a diferença na tradução, o que leva a alguns erros relacionados aos aspectos sintáti-

cos, semânticos e léxicais”, afirma a mestranda. 

 A aluna ainda completa sobre a vivência de apresentar-se em um evento internacional. “Foi 

riquíssimo para nós, enquanto estudantes, uma vez que tivemos a oportunidade de aprender 

com base nos relatos de experiências apresentados por outros estudantes e profissionais, 

principalmente no que diz respeito ao uso de variadas tecnologias digitais como ferramentas 

pedagógicas no processo de aprendizagem. Agradeço ao professor João por ter me inscrito em 

seu projeto para participar da seleção, à UFMA pela oportunidade e à Fapema pelo fomento”. 

 Já o mestrando Maurício José Morais apresentou um relato de experiência sobre o processo 

de letramento digital e formação de professores nos cursos de curta duração do Simpósio Nacional 

de Tecnologias Digitais na Educação (SNTDE). 

 “Parte-se da premissa de que o evento vai além de um espaço de comunicação científica, e 

assume-se um espaço onde os professores têm a oportunidade de adquirir conhecimentos e dar 

continuidade à sua formação. O estudo teve como objeto o curso sobre o Padlet, ferramenta que 

possibilita a criação de murais interativos, digitais e multimídia. Ao todo, participaram nove docentes 

do ensino médio e superior. Buscamos analisar as percepções dos participantes, as impressões 

sobre a ferramenta e como isso pode letrá-los digitalmente”, destacou. 

Leia na íntegra aqui! 

 

Fonte: Portais UFMA 

http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54181
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54181
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54181
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54181
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Pesquisa e Inovação 

"Ciência é importante para conhecer e usar sustentavelmente o mar”, afirma vice-
almirante da Marinha 

A  Universidade Federal do Maranhão, por meio do Instituto Ciências do Mar, promoveu, na tarde 

de quarta-feira, 22/05, uma palestra com o vice-almirante Antônio Fernando Garcez Faria, res-

ponsável pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha do Brasil. 

 Na ocasião, a palestra intitulada “A DHN nas ciências do mar no Brasil” apresentou um breve 

histórico sobre a Diretoria e a interação dela com as ciências oceânicas, tanto na parte de coleta e 

processamento de dados quanto na formação dos profissionais da área. 

 “Nosso público-alvo são os estudantes, porque o curso de oceanografia nasceu com base 

nos trabalhos pioneiros da Marinha. Dessa maneira, a interação entre a DHN e as instituições de 

ensino superior sempre foi muito intensa, pois você não pode proteger e usar sustentavelmente a-

quilo que você não conhece”, declarou Garcez Faria. 

 No geral, as discussões foram pontuadas em três grandes áreas: a missão da DHN, a-

 participação da Marinha no desenvolvimento das ciências oceânicas no Brasil e a interação da Di-

retoria com a sociedade civil. 

 “A missão da DHN é apoiar a Marinha na área de aplicação do poder naval, fomentar projetos 

científicos que beneficiem o país, além de contribuir para a segurança da navegação. Assim, é fun-

damental o estudo da oceanografia para que o povo brasileiro tenha a consciência marítima e en-

tenda a importância do mar e as necessidades de preservá-lo e explorá-lo sustentavelmente, garan-

tindo que as próximas gerações tenham acesso a esse patrimônio”, ressaltou o palestrante. 

 Para a estudante de graduação do curso de Oceanografia Maria Clara Moraes, a á-

rea vem crescendo no Maranhão, e discussões como essa enriquecem o currículo e abrem portas 

para o desenvolvimento de pesquisas. “A grade curricular de Oceanografia está em transição e se 

adaptando à área portuária, que acredito ser muito importante devido ao acesso ao Porto do Itaqui. 

No curso nos concentramos muito na parte biológica, e quem está dominando as áreas portuárias 

são os engenheiros, e não os oceanógrafos, que deveriam ser mais ativos e requisitados no depar-

tamento portuário”, disse. 

 Já o aluno do programa de pós-graduação em Oceanografia Erlik Quadros ressalta 

a importância dos conhecimentos compartilhados entre a academia e a Marinha. “A integração en-

tre a comunidade acadêmica e a Marinha viabiliza a difusão de dados hidrográficos que, em conjun-

to, podem contribuir na preservação ambiental pelos cientistas que produzem conhecimento 

em ciências do mar”, frisou. 

 O diretor do Instituto de Ciências do Mar, Audálio Torres Júnior, lembrou a aquisição do Navio 

Ciências do Mar II pela UFMA e a importância de promover discussões como esta entre os estudan-

tes, corpo docente e a Marinha do Brasil. 

 “A Marinha e a UFMA são parceiros dedicados ao projeto de ensino flutuante e em inici-

ativas que viabilizem a formação e conhecimentos técnicos, com o objetivo de atender às de-

mandas de profissionais qualificados no mercado profissional e realizar, com sucesso, as atividades 

práticas nos laboratórios flutuantes”, pontuou.  

 

Fonte: Portais UFMA 

Leia também:   

Instituto de Ciências do Mar da UFMA realiza o quarto embarque com o Navio Ciências do Mar II 

http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54205
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54205
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=52499
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=52499
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54226
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EDITAIS ABERTOS 

EDITAL FAPEMA Nº 010/2019 – GERAÇÃO CIÊN-

CIA (PRORROGADO) 

APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA 

E TECNOLÓGICA PARA O ENSINO MÉDIO E TÉC-

NICO 

Objetivo: estimular a juventude no processo de 

produção do conhecimento científico ao contribuir 

para o processo de formação acadêmica dos estu-

dantes das instituições públicas de ensino médio e 

técnico, sediadas no Maranhão. 

Data limite para inscrição on-line: 13/06/2019 

EDITAL FAPEMA Nº 009/2019 – JUVENTUDE 

COM CIÊNCIA (PRORROGADO) 

Objetivo: Contribuir para a formação de estudantes 

vinculados às instituições de ensino na rede públi-

ca, por meio da mobilidade acadêmica, para o de-

senvolvimento de projetos de caráter extensionista 

que contribuam para a melhoria dos indicadores 

sociais no Maranhão. 

Data limite para inscrição on-line: 13/06/2019 

 

EDITAL FAPEMA Nº 008/2019 – COM CIÊNCIA 

CULTURAL (PRORROGADO) 

APOIO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS 

NAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MARANHÃO 

Objetivo: promover a integração entre escolas e 

iniciativas culturais atuantes nas comunidades, a-

poiando a realização de projetos artísticos e cultu-

rais que contribuam para a formação de sujeitos de 

cidadania ativa, críticos e criativos. 

Data limite para inscrição on-line: 13/06/2019 

 

EDITAL FAPEMA Nº 001/2019 – EVENTOS CIEN-
TÍFICOS 

Objetivo: Apoiar a realização e participação em 
eventos científicos, tecnológicos e/ou de inovação. 

EDITAL FAPEMA N.º 011/2018 – CTC 

CRÉDITO DE PESQUISA PARA COMITÊS TÉCNICO-
CIENTÍFICOS 

Objetivo: apoiar com créditos de pesquisa o con-
sultor ad hoc que integrar Comitês de Julgamento 
ou emitir pareceres on-line, conforme solicitação 
da FAPEMA.  

EDITAL FAPEMA Nº 004/2019 – MESTRADO NO 
PAÍS 

Objetivo: contribuir para a qualificação de profes-

sores e pesquisadores do Maranhão por meio da 

concessão de bolsas para estudantes de progra-

mas de pós-graduação em nível de mestrado em 

Instituições de Ensino Superior (IES), fora do esta-

do. 

EDITAL FAPEMA Nº 005/2019 – DOUTORADO 
NO PAÍS E NO EXTERIOR 

Objetivo: Contribuir para a qualificação de profes-

sores e pesquisadores do Maranhão com a con-

cessão de bolsas para estudantes de programas 

de pós-graduação em nível de doutorado em Insti-

tuições de Ensino Superior (IES), fora do estado 

do Maranhão e no exterior. 

 

EDITAL FAPEMA Nº 006/2019 – PÓS-

DOUTORADO NO PAÍS E NO EXTERIOR 

EDITAIS FAPEMA 

https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0102019-geracao-ciencia/
https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0102019-geracao-ciencia/
https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0092019-juventude-com-ciencia/
https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0092019-juventude-com-ciencia/
https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0082019-com-ciencia-cultural/
https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0082019-com-ciencia-cultural/
http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0012019-eventos-cientificos/
http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0012019-eventos-cientificos/
http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-n-o-0112018-ctc/
http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-n-o-0112018-ctc/
http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-n-o-0112018-ctc/
http://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-mestrado-no-pais-edital-fapema-no-004-2019-mestrado-no-pais/
http://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-mestrado-no-pais-edital-fapema-no-004-2019-mestrado-no-pais/
http://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-doutorado-no-pais-e-no-exterior-edital-fapema-no-005-2019-doutorado-no-pais-e-no-exterior/
http://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-doutorado-no-pais-e-no-exterior-edital-fapema-no-005-2019-doutorado-no-pais-e-no-exterior/
http://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-pos-doutorado-no-pais-e-no-exterior-edital-fapema-no-006-2019-pos-doutorado-no-pais-e-no-exterior/
http://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-pos-doutorado-no-pais-e-no-exterior-edital-fapema-no-006-2019-pos-doutorado-no-pais-e-no-exterior/
http://www.fapema.br/index.php/category/editais/editais-em-aberto/
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EDITAIS ABERTOS 

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 excelên-

cia fora do estado do Maranhão e no exterior. 

Chamada CNPq N º 07/2019 - Bolsas de Produtivi-

dade Sênior 

Objetivo: reconhecer e valorizar pesquisador que 

se destaque entre seus pares como líder e paradig-

ma na sua área de atuação, apresentando produ-

ção científica e/ou tecnológica de relevância, pela 

concessão de bolsas de Produtividade Sênior (PQ-

Sr). 

Inscrições: 20/05/2019 a 24/07/2019  

 

Chamada CNPq N º 06/2019 - Bolsas de Produtivi-

dade em Pesquisa 

Objetivo: valorizar pesquisadores que possuam 

produção científica, tecnológica e de inovação de 

destaque em suas respectivas áreas do conheci-

mento e incentivar o aumento da produção científi-

ca, tecnológica e de inovação de qualidade.  

Inscrições: 20/05/2019 a 31/07/2019 

 

Chamada CNPq Nº 04/2019 - Auxílio à Promoção 
de Eventos Científicos, Tecnológicos e/ou de Ino-

vação - ARC 

Objetivo: apoiar a realização no Brasil de eventos 

de abrangência mundial, internacional, nacional ou 

regional relacionados a ciência, tecnologia e inova-

ção, tais como congressos, simpósios, workshops, 

seminários, ciclos de conferências e outros eventos 

similares, promovidos por sociedades ou associa-

ções científicas e/ou tecnológicas. 

ATENÇÃO PARA OS PRAZOS DE SUBMISSÃO:  

A data limite para submissão do Cronograma 1 

(eventos no período de 01/07/2019 a 30/06/2020) 

é o dia 10 de maio de 2019 e para o Cronograma 

2 (eventos no período de 01/07/2020 a 30/-

06/2021), o dia 26 de junho de 2019.  

Inscrições: 27/03/2019 a 26/06/2019 

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO ESTRATÉGICA 
COM O SUL GLOBAL COOPBRASS 

Objetivos: 

 expandir o conhecimento científico por meio 
da colaboração com o Sul Global; 

 estimular a formação de redes de pesquisa 
sustentáveis a médio e longo prazo e apoiar 
as já existentes entre o Brasil e os países par-
ceiros do Sul Global; 

 aprimorar a qualidade da produção acadêmica 
vinculada à pós-graduação; 

 contribuir para a busca de soluções de proble-
mas e, simultaneamente, promover a transfe-
rência de conhecimentos que sustentem o 
desenvolvimento científico e tecnológico; 

 estabelecer parcerias institucionais em todas 
as áreas do conhecimento, considerando as 
vocações, prioridades ou potencialidades das 
instituições envolvidas no Brasil e no exterior; 

 integrar outras ações de fomento da Capes no 
esforço de promover a cooperação científica 
internacional. 

 

Programa CAPES-FULBRIGHT - Master of Fine 
Arts (MFA) 

O Programa CAPES/FULBRIGHT de Mestrado 
Profissional de Formação de Roteiristas nos EUA, 
tem como objetivos: 

a) proporcionar a formação qualificada de profis-
sionais brasileiros, dando-lhes a oportunidade de 
vivenciar experiências educacionais voltadas para 
a qualidade, o empreendedorismo e a competitivi-
dade na área de conhecimento do Programa; 

b) complementar a formação técnica e especiali-
zada na área de formação de roteiristas para a 
produção audiovisual e o estreitamento das rela-
ções bilaterais entre os dois países nessa área; e 

c) identificar instituições e lideranças no exterior 
de interesse prioritário e/ou estratégico para o Bra-
sil, na área de formação de roteiristas para a pro-
dução audiovisual, para estabelecimento de novas 
parcerias institucionais e para o treinamento de 
recursos humanos com perfil compatível com o 
objetivo do programa, adequados à necessidade 
do atual momento de desenvolvimento do País. 

EDITAIS CNPq 

EDITAIS CAPES  

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8742
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8742
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8722
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8722
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8642
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8642
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8642
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pve/programa-de-cooperacao-brasil-sul-sul-coopbrass
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pve/programa-de-cooperacao-brasil-sul-sul-coopbrass
http://www.capes.gov.br/pt/cooperacao-internacional/estados-unidos/capes-mfa
http://www.capes.gov.br/pt/cooperacao-internacional/estados-unidos/capes-mfa
http://www.capes.gov.br/editais-capes
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EDITAIS ABERTOS 

Programa STIC AmSud/CAPES 

STIC AmSud é um programa de cooperação regio-

nal em ciência e tecnologia em que França, Argen-

tina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, 

Peru, Uruguai e Venezuela participam. O objetivo 

do programa é implementar projetos conjuntos, a 

fim de promover e fortalecer a colaboração e a cria-

ção de redes de investigação e desenvolvimento no 

domínio das tecnologias de informação e comuni-

cação (TIC). Os projetos aprovados têm uma dura-

ção de dois anos e envolvem pelo menos dois paí-

ses da região sul-americana e uma ou mais equipe

(s) de cientistas franceses.  

Programa MATH-AmSud 

MATH AmSud é um programa de cooperação regi-

onal em ciência e tecnologia em que França, Ar-

gentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Para-

guai, Peru, Uruguai e Venezuela participam. O ob-

jetivo do programa é implementar projetos conjun-

tos, a fim de promover e fortalecer a colaboração e 

a criação de redes de investigação e desenvolvi-

mento no campo da matemática. Os projetos apro-

vados têm uma duração de dois anos e envolvem 

pelo menos dois países da região sul-americana e 

um ou mais equipe(s) de cientistas franceses.  

 

Chamada Pública Bilateral Finep – CDTI para Pro-

jetos de Inovação Tecnológica entre Empresas do 

Brasil e da Espanha 

Chamada de projetos nos quais haja colaboração 

efetiva entre as empresas brasileiras e espanholas 

e que representem inovações para ambos os paí-

ses ou para o mundo. As empresas brasileiras se-

rão apoiadas por meio de crédito . 

Prazo para envio de propostas até: 30/06/2019 

 

 

EDITAIS FINEP  

http://www.capes.gov.br/pt/cooperacao-internacional/multinacional/programa-stic-amsud-capes
http://www.capes.gov.br/pt/cooperacao-internacional/multinacional/programa-regional-math-amsud
http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/611
http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/611
http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/611
http://www.capes.gov.br/editais-capes

