Confira os Editais
Abril 2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTAS INSTITUCIONAIS
NA MODALIDADE DE PROFESSOR IsF PARA ATUAR NO NÚCLEO DE
LÍNGUAS (NucLi-IsF) DO PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS
(IsF)

O processo seletivo simplificado regulado pelo presente Edital é subordinado ao
Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) da Secretaria de Educação Superior
(SESu) do Ministério da Educação (MEC), instituído pela Portaria nº 30, de 26 de
janeiro de 2016, com a finalidade de propiciar a formação inicial e continuada e a
capacitação em idiomas de estudantes, professores e corpo técnicoadministrativo das instituições de ensino superior (IES), de professores de idiomas
da rede pública de Educação Básica, bem como a formação e a capacitação de
estrangeiros em língua portuguesa, contribuindo para o desenvolvimento de uma
política linguística para o país.
Inscrições até 18/04/2019
Acesse: http://www.ufma.br/portalUFMA/edital/icUfWsiCXNSfXCi.pdf

1ª Chamada Pública Finep – Autoridade Nacional de Inovação
Tecnológica do Estado de Israel (IIA) – 01/2018
Esta Chamada Pública tem como objetivo geral promover maior colaboração
entre empresas e pesquisadores brasileiros e israelenses em projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação industrial que permitam: criar relações de
trabalho estreitas e diretas entre as agências de inovação de Brasil e Israel;
beneficiar as economias de ambos os países; gerar alianças frutíferas e de longo
prazo entre organizações e empresas envolvidas em pesquisa e inovação no Brasil
e em Israel; destacar os pontos fortes complementares do Brasil e de Israel para o
benefício mútuo de ambas as partes; ajudar ambas as agências a alcançarem seus
respectivos objetivos estratégicos.
Inscrições até 18/04/2019
Acesse:
http://www.finep.gov.br/images/chamadaspublicas/2019/02_01_2019_PrimeiroEditalFinepIsraelInnovationAuthority.pdf

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: 30/04/2019
Acesse:
https://www.bnb.gov.br/web/premio-banco-do-nordeste-dejornalismo/regulamento

CHAMADA CNPQ/GERÊNCIA REGIONAL DE BRASÍLIA - FIOCRUZ Nº
41/2018
Esta chamada tem por objetivo 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: 30/04/2019
Acesse:
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=
abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=8582

Edital Nº 91/2019 RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA-PROEN
O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional
de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento do estágio
curricular supervisionado nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do
licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso,
destinado aos alunos-residentes dos cursos de licenciaturas dos campi Bacabal, Cidade
Universitária Dom Delgado-Bacanga, Codó, Grajaú, Imperatriz, Pinheiro e São Bernardo,
para atuarem no Programa Residência Pedagógica – CAPES, instituído pelo Edital
CAPES Nº 06- 2018.
Inscrições ate: 02/05/2019
Acesse: http://www.ufma.br/portalUFMA/edital/G2A3p8trFRv85sX.pdf

EDITAL FAPEMA N° 004/2019 – MESTRADO NO PAÍS
A 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 até 03/05/2019
Acesse:
http://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-mestrado-no-paisedital-fapema-no-004-2019-mestrado-no-pais/

EDITAL FAPEMA N° 005/2019 – DOUTORADO NO PAÍS E NO EXTERIOR
A chamada tem por 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 até 03/05/2019
Acesse: http://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-doutorado-no-pais-eno-exterior-edital-fapema-no-005-2019-doutorado-no-pais-e-no-exterior/

EDITAL FAPEMA N° 006/2019 – PÓS-DOUTORADO NO PAÍS E NO
EXTERIOR
A chamada tem por 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 até 03/05/2019
Acesse: http://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-pos-doutorado-no-paise-no-exterior-edital-fapema-no-006-2019-pos-doutorado-no-pais-e-no-exterior/

EDITAL FAPEMA N°007/2019 - STARTUPS
O edital visa apoiar projetos voltados para a criação de soluções de base tecnológica com
potencial de escalabilidade e replicabilidade por parte de empresas emergentes
(doravante denominadas startups), que busquem contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico do Estado do Maranhão por meio da aplicação da inovação.

startups/

Inscrições até: 13/05/2019
Acesse:
http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0072019-

EDITAL CAPES N°7/2019 - PROPOSTAS DE EVENTOS CIENTÍFICOS NO
ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS NO
PAÍS – PAEP
A presente chamada tem por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro à
realização de eventos de caráter científico e tecnológico de curta duração no país, com
envolvimento de pesquisadores, docentes e discentes dos programas de pósgraduação.

Inscrições até: 14/05/2019
Acesse:
http://www.capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/12042019_EDITAL_7_201
9_-_PAEP.pdf

Chamada MCTIC/CNPq Nº 05/2019 – PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA
O objetivo desta chamada é financiar projetos de pesquisa, intervenção e avaliação, nas
diversas áreas do conhecimento, em questões relacionadas ao ensino de ciências na
educação básica (anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio) das redes públicas
de ensino, no âmbito do Programa Ciência na Escola.
Inscrições da Linha 1 e 2 até: 27/05/2019
Inscrições da linha 3 até: 20/08/2019
Acesse:
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=
abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=8682

Chamada CNPq/SNSF Nº 29/2018
O objetivo desta chamada é selecionar projetos conjuntos de pesquisa e
desenvolvimento com colaboração de grupos brasileiros e suíços nos temas de mútuo
interesse priorizados por CNPq e SNSF.

Inscrições até : 30/05/2019
Acesse:
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=
abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=8462

EDITAL CAPES/COOPBRASS Nº 05/2019
O presente Edital selecionará projetos conjuntos de pesquisa no âmbito do Programa de
Cooperação Científica Estratégica com o Sul Global/COOPBRASS, para fomentar o
intercâmbio científico e a mobilidade acadêmica entre Instituições de Ensino Superior
(IES) ou Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) brasileiras, sejam
públicas ou privadas sem fins lucrativos, que possuam programas de pós-graduação em
nível de doutorado com nota igual ou superior a quatro na Avaliação Quadrienal 2017 e
Instituições similares sediadas em países em desenvolvimento com o qual o Brasil
mantenha Acordo ou Memorando de Entendimento na área de Cooperação
Educacional, Cultural ou de Ciência e Tecnologia.
Inscrições até: 31/05/2019
Acesse:
http://www.capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/06032019_Edital_5_Prog
rama_Sul_Sul_Sul_Global_COOPBRASS.pdf

EDITAL CAPES N° 6/2019 - PRÊMIO CAPES DE TESE
O Prêmio CAPES de Tese – Edição 2019 será outorgado para as melhores teses de
doutorado defendidas em 2018, selecionadas em cada uma das quarenta e nove áreas
de avaliação reconhecidas pela CAPES nos Programas de Pós-Graduação adimplentes
no Sistema Nacional de Pós-Graduação. Serão concedidos prêmios especiais para áreas
pré-determinadas em parceria com a com a Fundação Carlos Chagas, com a Comissão
Fulbright, com o Instituto Serrapilheira e com o Instituto Ayrton Senna.
Inscrições até: 31/05/2019
Acesse:
http://www.capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/11042019_Edital_6__Pr%C3%AAmio_CAPES_de_Tese_Edi%C3%A7%C3%A3o_2019.pdf

EDITAL CAPES Nº 36/2017 - PROGRAMA DE BOLSAS PARA PESQUISA
CAPES/HUMBOLDT
O Programa de Bolsas para Pesquisa CAPES/Humboldt é uma iniciativa da CAPES em
cooperação com a Fundação Alexander von Humboldt (AvH) com o objetivo de
conceder bolsas para pesquisadores altamente qualificados que possuam vínculo,
empregatício ou não, em Instituições de Ensino ou Pesquisa no Brasil; promover o
aprimoramento profissional/acadêmico por meio do desenvolvimento de atividades de
pesquisa em Instituição de Ensino e Pesquisa estrangeira, por pesquisadores doutores;
entre outros.

Inscrições da chamada 15 até: 31/05/2019
Acesse: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/14082017-Edital36-2017-HUMBOLDT.pdf

CHAMADA CNPQ Nº 04/2019 - AUXÍLIO À PROMOÇÃO DE EVENTOS
CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS E/OU DE INOVAÇÃO – ARC
Esta chamada tem por objetivo apoiar a realização no Brasil de eventos de abrangência
mundial, internacional, nacional ou regional relacionados a ciência, tecnologia e
inovação, tais como congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclos de
conferências e outros eventos similares, promovidos por sociedades ou associações
científicas e/ou tecnológicas.
Inscrições até: 26/06/2019
Acesse:
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=
abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=8642

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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