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PROGRAMA DE INICIATIVA DE PESQUISA COLABORATIVA (PIBIC) –
CAPES-DFG
O Programa de Iniciava de Pesquisa Colaborava visa aprofundar a cooperação
acadêmica entre instituições de ensino superior e centros de pesquisa brasileiros e
alemães; aprofundar a cooperação entre pesquisadores e educadores de instituições de
pesquisa e ensino superior no Brasil e seus pares na Alemanha; contribuir para a
mobilidade de professores, pesquisadores e estudantes de pós- graduação entre as
universidades alemãs e as instituições de ensino superior brasileiras; apoiar projetos
conjuntos de pesquisa desenvolvidos por grupos brasileiros e alemães vinculados a
instituições de ensino superior e/ou pesquisa; incentivar a criação de redes de pesquisa.
Inscrições até: 28/02/2019
Acesse:
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/29112018_Edital_39_PIPC.
pdf

EDITAL FAPEMA N° 002/2019 – UNIVERSAL
A chamada tem por objetivo apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de
inovação nas diversas áreas do conhecimento, desenvolvidos em instituições de ensino
superior e/ou pesquisa públicas ou privadas sem fins lucrativos, sediadas no estado do
Maranhão.
Inscrições até 01/03/2019
Acesse:
http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-n-o-0022019universal/

SOS EQUIPAMENTOS – FLUXO CONTÍNUO
A presente Chamada Pública visa selecionar propostas para concessão de
recursos financeiros para manutenção corretiva de equipamentos multiusuários
de médio e de grande porte, que tenham sido financiados por instituições que
atuam no desenvolvimento científico e tecnológico e/ou por integrantes do
Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Esta Chamada se caracteriza como um
Programa de Fluxo Contínuo, com avaliações mensais.

Inscrições até 01/03/2019
Acesse: http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/627

EDITAL FAPEMA N° 001/2019 – EVENTOS CIENTÍFICOS
A chamada tem por objetivo apoiar a realização e participação em
eventos científicos, tecnológicos e/ou de inovação.
2° chamada de 04/03/2019 a 12/04/2019
Acesse: http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0012019eventos-cientificos/

CHAMADA CNPQ N° 22/2018 – BOLSAS ESPECIAIS NO PAÍS E
EXTERIOR
A chamada tem por objetivo principal apoiar projeto de pesquisa que visem a
contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a
inovação do País, por meio da concessão de bolsas no país e no exterior.
Inscrições até 08/03/2019
Acesse:
http://memoria.cnpq.br/chamadaspublicas;jsessionid=6F9D8D9003A1C7BE7A4BB541C9937BD8?p_p_id=resulta
dosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=8622
&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1296-6209

CHAMADA PÚBLICA MCTIC/ FINEP/ AÇÃO TRANSVERSAL 01/2018
PESQUISA E INOVAÇÃO EM SANEAMENTO
A chamada tem por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro a projetos
institucionais de pesquisa científica e tecnológico e de inovação, que contribuam para
superação de desafios na área de Saneamento Ambiental nos temas prioritários ora
definidos:
Tema 1: abastecimento de água potável;
Tema 2: esgotamento sanitário;
Tema 3: limpeza urbana e manejo de resíduos sólido; e
Tema 4: drenagem e manejo de águas pluviais.
Inscrições até: 11/03/2019
Acesse:
http://www.finep.gov.br/images/chamadaspublicas/2019/27_12_2018_AT_ChamadaPblica__Saneamento_Ambiental_01-2018.pdf

CHAMADA CNPQ/ GERÊNCIA REGIONAL DE BRASÍLIA – FIOCRUZ N°
41/2018
A chamada objetiva apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação na
área de saúde, que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento
científico, tecnológico e a inovação do País, por meio do Programa de Excelência em
Pesquisa em Saúde da Fiocruz Brasília mediante a seleção de propostas para
concessão de apoio financeiro a serem desenvolvidas na Gerência Regional de Brasília,
sob a coordenação de servidores vinculados a Grupos de Pesquisa desta instituição.
Inscrições até: 13/03/2019
Acesse:
http://memoria.cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_p_li
fecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&filtro=abertas

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA INTERCÂMBIO INTERNACIONAL EM
CURSOS DE ENGENHARIA NA FRANÇA/BRAFITEC
O presente edital visa expor as normas relativas à seleção de alunos do curso de
Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Maranhão para a realização de
intercâmbio internacional em Cursos de Engenharia na França, pelo Programa de
Mobilidade Acadêmica BRAFITEC.

Inscrições até: 13/03/2019
Acesse: http://www.ufma.br/portalUFMA/edital/aQ11zj8VaBfU9WI.pdf

CHAMADA CNPQ N° 01/2019 – APOIO À FORMAÇÃO DE DOUTORES EM
ÁREAS ESTRATÉGICAS
Visa Apoiar propostas institucionais que busquem o fortalecimento da pesquisa
científica e tecnológica por meio do intercâmbio e cooperação entre Programas de PósGraduação stricto sensu consolidados e não consolidados, de Instituições de Ensino
Superior (IES) e Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) para a
formação de recursos humanos na pesquisa científica e tecnológica em áreas
estratégicas com a concessão de bolsas de doutorado no país.
Inscrições até 22/03/2019
Acesse:
http://www.cnpq.br/documents/10157/6660402/Chamada+p%C3%BAblica.final_posd
ex_26.12.pdf/b2fc84d7-b54b-4c68-9618-c0374d783990

PRÊMIO BANCO DO NORDESTE DE JORNALISMO EM DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
O Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional é
promovido anualmente pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e tem por objetivo
potencializar a visibilidade de ações capazes de promover o desenvolvimento regional,
com sustentabilidade.

Inscrições até: 29/03/2019
Acesse:
https://www.bnb.gov.br/web/premio-banco-do-nordeste-dejornalismo/regulamento

PROGRAMA CAPES – FULBRIGHT DE DOUTORADO PLENO NOS EUA
O Programa tem como objetivos formar recursos humanos de alto nível nos EUA, como
alternativa complementar às possibilidades ofertadas pela pós-graduação no Brasil,
para candidatos com excelente desempenho acadêmico, e com propostas de pesquisa
que não possam ser realizadas total ou parcialmente no Brasil; fomentar a formação de
líderes que possam contribuir significativamente para a pesquisa no Brasil e no mundo
nas áreas relacionadas ao Programa; fortalecer as áreas de conhecimento em
consolidação no Brasil; ampliar o nível de colaboração e de publicações conjuntas entre
pesquisadores que atuam no Brasil e no exterior; ampliar o acesso de pesquisadores(as)
brasileiros(as) a universidades de excelência dos EUA; e proporcionar maior visibilidade
internacional à produção científica, tecnológica e cultural brasileira.
Inscrições até: 31/03/2019
Acesse:
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/02012018Edital_42_Doutorado_Pleno_CAPES_FULBRIGHT.pdf

ACÃO TRANSVERSAL/ PROJETOS INSTITUCIONAIS 02/2018
A chamada pública tem como objetivo selecionar propostas para concessão de apoio a
projetos institucionais de pesquisa científica que contemplem, pelo menos, uma das
seguintes linhas temáticas, que serão analisadas separadamente: Floricultura e
Fruticultura do Bioma Caatinga, Cirurgia Robótica em Hospitais Universitários,
Agropecuária Aplicada e Química Forense.

Inscrições até: 01/04/2019
Acesse:
http://www.finep.gov.br/images/chamadaspublicas/2019/27_12_2018_Chamada_Projetos_Institucionais_02_18.pdf

PROGRAMA DE DOUTORADO-SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE)
O Programa visa apoiar a formação de recursos humanos de alto nível por meio da
concessão de cotas de bolsas de doutorado sanduíche no exterior às Instituições de
Ensino Superior com cursos de Doutorado reconhecidos pela CAPES. O estágio no
exterior deve contemplar, prioritariamente, a realização de pesquisas em áreas do
conhecimento menos consolidadas no Brasil.
Inscrições até: 12/04/2019
Acesse: https://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-dedoutorado-sanduiche-no-exterior-pdse

EDITAL FAPEMA 011/2018
O edital 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: http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-n-o-0112018ctc/
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