CONFIRA OS EDITAIS
MAIO 2019

Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP)
As inscrições para o Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP) vão até 14 de maio. O edital
nº7/2019 abrange os eventos que acontecem entre 1º de agosto de 2019 e 31 de janeiro de 2020
com a participação de pesquisadores, professores e alunos dos programas de pós
graduação.
Inscrições até: 14/05/2019
Acesse: http://www.capes.gov.br/paep

Chamada CNPq/SNSF Nº 29/2018
Esta chamada tem por objetivo apoiar projetos conjuntos de pesquisa e desenvolvimento
que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a
inovação do País no âmbito da colaboração científico-tecnológica entre grupos brasileiros e
suíços, nas áreas priorizadas para colaboração
Inscrições até: 17/05/2019
Acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abe
rtas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8462

EDITAL FAPEMA N.º 007/2019 –STARTUPS
Esta chamada tem por objetivo 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 .
Inscrições até: 22/05/2019
Acesse: https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0072019-startups/

Chamada MCTIC/CNPq Nº 05/2019 - Programa Ciência na
Escola
Constitui objeto desta Chamada o apoio a projetos que visem contribuir significativamente
para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País, na temática do ensino
de ciências na educação básica, em consonância com o Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável - ODS 4: Educação de Qualidade
Inscrições até: 27/05/2019
Acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abe
rtas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8682

Edital Nº 119/2019 RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA-PROEN
A PRÓ-REITORA DE ENSINO da Universidade Federal do Maranhão, no uso de suas

atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estarão abertas
as inscrições para FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA de alunos-residentes do curso
de licenciatura de PEDAGOGIA Câmpus-IMPERATRIZ para atuarem no Programa Residência
Pedagógica – CAPES, instituído pelo Edital CAPES Nº 06-2018.
Inscrições até: 31/05/2019
Acesse: http://www.ufma.br/portalUFMA/edital/k9vwotne8G876mM.pdf

Chamada CNPq/MCTIC/BRICS-STI Nº 03/2019
Esta chamada tem por objetivo apoiar projetos conjuntos de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação (P&D&I) que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico
e tecnológico e a inovação do País, no âmbito da cooperação CNPq/Finep/BRICS-STI.

Inscrições até: 31/05/2019
Acesse: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abe
rtas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8702

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_Programa_
Sul_Sul_Sul_Global_COOPBRASS.pdf

Programa Bolsas para Pesquisa CAPES/Humboldt
O Programa Bolsas para Pesquisa CAPES/Humboldt é uma iniciativa da CAPES em cooperação

com a Fundação Alexander von Humboldt (AvH) da Alemanha com o objetivo de conceder bolsas
para pesquisadores altamente qualificados, que possuam vínculo, empregatício ou não, em
Instituições de Ensino ou Pesquisa do Brasil em todas as áreas do conhecimento. A parceria visa à

internacionalização de forma mais consistente, o aprimoramento da produção e qualificação
científicas e o desenvolvimento de métodos e teorias em conjunto com pesquisadores, de
reconhecido mérito científico, alemães ou estrangeiros residentes na Alemanha.

Inscrições da 15° chamada até: 31/05/2019
Acesse: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/humboldt

PRÊMIO CAPES DE TESE - EDIÇÃO 2019
EDITAL Nº 6/2019
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 Instuto Serrapilheira e
com o Instuto 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 FAPEMA Nº 010/2019 – GERAÇÃO CIÊNCIA
Esta chamada tem por objetivo estimular a juventude no processo de produção do
conhecimento científico ao contribuir para o processo de formação acadêmica dos
estudantes das instituições públicas de ensino médio e técnico, sediadas no Maranhão.

Inscrições até: 03/06/2019
Acesse: https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0102019-geracao-ciencia/

EDITAL FAPEMA Nº 009/2019 – JUVENTUDE COM CIÊNCIA
Esta chamada tem por objetivo contribuir para a formação de estudantes vinculados às
instituições de ensino da rede pública, por meio da mobilidade acadêmica, para o
desenvolvimento de projetos de caráter extensionista que contribuam para melhoria dos
indicadores sociais do Maranhão.
Inscrições até: 03/06/2019
Acesse: https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0092019-juventude-com-

ciencia/

EDITAL FAPEMA Nº 008/2019 – COM CIÊNCIA CULTURAL
Esta chamada tem por objetivo promover a integração entre escolas e iniciativas culturais
atuantes nas comunidades, apoiando a realização de projetos artísticos e culturais que
contribuam para a formação de sujeitos de cidadania ativa, críticos e criativos .

Inscrições até: 03/06/2019
Acesse: https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0082019-com-cienciacultural/

SOS Equipamentos - Fluxo Contínuo
Este edital 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: 03/06/2019
Acesse: http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/627

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

Inscrições da 3° chamada de: 04/06 a 12/07/2019
Acesse: https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0012019-eventos-cientificos/

Chamada Pública Bilateral Finep – CDTI para Projetos 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 países ou para o mundo. As

empresas brasileiras serão apoiadas por meio de crédito .
Inscrições até: 30/06/2019
Acesse: http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/611

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 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 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 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 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/

EDITALFAPEMA N.º 011/2018–CTC
Esta chamada tem por objetivo apoiar com créditos de pesquisa o consultor ad hocque
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/
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