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DATA LIMITE 
DE ENVIO

OBJETO QUEM PODE 
PROPOR

ÓRGÃO 
FINANCIADOR

LINK DO 
EDITAL

4  de 
novembro  de 
2013

O  objeto  do Concurso consiste  na  escolha  de,  no 
mínimo,  206  trabalhos  artístico-culturais,  relativos  à 
participação  de  artistas,  grupos,  coletivos  e  agentes 
culturais, para futura contratação, no intuito de promover 
a  cultura  brasileira  no  período da  Copa  do  Mundo  da 
FIFA Brasil  2014,  que ocorrerá nas seguintes  cidades-
sede:  Rio  de  Janeiro,  São  Paulo,  Belo  Horizonte, 
Curitiba,  Porto  Alegre,  Salvador,  Recife,  Natal,  Cuiabá, 
Brasília,  Manaus  e  Fortaleza. 

Pessoa física com idade mínima de dezoito 
anos,  completos  até  a  data  de 
encerramento  das  inscrições,  ou 
emancipado  na  forma  da  legislação  civil 
pertinente,  ou menor  de  idade autorizado 
na  forma do  subitem;  dentre  outros  itens 
previstos no edital.

MinC 
http://www.cultura.gov.
br/editais

09  de 
novembro  de 
2013

A Chamada MCTI/CNPq/MEC/Capes nº 43/2013     tem por 
objetivo  selecionar  propostas  para  apoio  financeiro  a 
projetos  que  visem contribuir  significativamente  para  o 
desenvolvimento  científico  e  tecnológico  e  para  a 
inovação  do  país  nas  áreas  de  Ciências  Humanas, 
Sociais e Sociais Aplicadas. 

Possuir o título de doutor e ter seu currículo 
cadastrado  na Plataforma  Lattes, 
atualizado até a data limite para submissão 
da  proposta;  Ser  obrigatoriamente  o 
coordenador  do  projeto;  dentre  outros 
requisitos, especificados no edital.

CAPES
http://www.capes.gov.b
r/editais/abertos/6540-
chamada-no-432013-
mcticnpqmeccapes 

11  de 
novembro  de 
2013

Idealizado pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF) 
do Ministério  do Planejamento,  Orçamento e Gestão o 
Prêmio tem a finalidade de estimular a pesquisa que te-
nha como objeto o orçamento público, seus problemas, 
desafios e perspectivas, reconhecendo trabalhos de qua-
lidade e de aplicabilidade na Administração Pública

Poderão concorrer trabalhos individuais ou 
coletivos de candidatos de qualquer nacio-
nalidade  e  formação  acadêmica  (gradua-
ção ou pós-graduação). Serão aceitas mo-
nografias de candidatos cursando o último 
ano de graduação.

Ministério da 
Fazenda (MF)

http://www.esaf.fazend
a.gov.br/premios/premi
os-1/vi-premio-sof-de-
monografias     

14  de 
Novembro

O Programa Capes/Nuffic,  se  caracteriza  pelo  apoio  à 
formação de recursos humanos de alto nível, com foco 
na área de Ciências Biológicas,  Engenharias,  Ciências 
Médicas (Ciências da Saúde), Ciências Agrícolas, Ciênci-

A proposta  deverá  estar  vinculada  a  um 
Programa de Pós-Graduação avaliado pela 
Capes, preferencialmente com conceitos 5, 

CAPES http://www.capes.gov.b
r/editais/abertos/6524-
programa-capesnuffic     
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as Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Artes, desti-
nando a apoiar projetos conjuntos de pesquisa, de até 
quatro anos, para promoção de intercâmbio de docentes 
e pesquisadores e estudantes entre Brasil e Holanda.

6 ou 7.

16  de 
novembro  de 
2013 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA divulga 
a  Chamada pública nº 12/2013 que  visa a seleção de 
entidades executoras de assistência técnica e extensão 
rural para promoção da agricultura familiar agroecológica, 
orgânica e agroextrativista.
As entidades competentes para prestação de Serviços de 
Assistência  Técnica  de  Extensão  Rural  -  ATER 
destinados a famílias de agricultores, inclusive da Bahia, 
visando consolidar e ampliar processos de promoção de 
desenvolvimento local  e territorial  e de seus processos 
organizativos.

Poderão participar desta chamada pública 
as  instituições  públicas  ou  privadas,  com 
ou  sem  fins  lucrativos,  credenciadas  na 
Unidade  Federativa  em que  pretendem 
prestar  o  Serviço,  na  forma  da  Lei  nº. 
12.188  de  11  de  janeiro  de  2010,  do 
Decreto nº. 7.215 de 15 de junho de 2010 e 
da Portaria MDA n° 35 de 16 de junho de 
2010.

Ministério do 
Desenvolvimento 

Agrário

http://portal.mda.gov.br
/portal/arquivos/view/C
hamada_Agroecologia
_12_2013_N_NE_CO.
pdf 

18  de 
novembro  de 
2013 

O  programa  de  Ensino  de  Inglês  como  Língua 
Estrangeira é resultado da parceria entre a Capes e o 
Instituto de Educação da Universidade de Londres (IOE) 
para  promover  a  capacitação  de  docentes  de  Língua 
Inglesa vinculados à rede pública de Educação Básica. 
Com  a  parceria,  a  Capes  pretende  oferecer  aos 
professores  da  Educação  Básica  a  oportunidade  de 
aperfeiçoamento  profissional  por  meio  de  ações  de 
cooperação  internacional,  uma  estratégia  já  adotada, 
com êxito, na qualificação de docentes e pesquisadores 
que  atuam  na  pós-graduação  stricto  sensu.  

Possuir  nacionalidade brasileira e não ter 
nacionalidade inglesa; Possuir  licenciatura 
em língua inglesa;Comprovar vínculo com 
a rede pública de educação básica ou que 
está  atuando  em programa  da  educação 
básica da Capes;Estar residindo no Brasil 
durante o processo seletivo; dentre outros 
requisitos previstos no edital.

CAPES http://www.capes.gov.b
r/editais/abertos/6561-
programa-ensino-de-
ingles-como-uma-
lingua-estrangeira 

18  de 
Novembro  de 
2013

A Chamada nº 01/2013 objetiva selecionar candidatos às 
modalidades de bolsa Pós-doutorado no exterior (PDE) 
ou Doutorado Sanduíche no exterior (SWE) que queiram 

Ter currículo  Lattes, de acordo com os se-
guintes requisitos: 1. Ser brasileiro ou es-

CNPq http://www.cnpq.br/web
/guest/chamadas-
publicas?
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participar de atividades de pesquisa no âmbito das unida-
des  do Centers  for  Disease  Control  and  Preventi-
on (CDC). As bolsas oferecidas se destinam ao âmbito 
da Saúde Pública, dentro das seguintes áreas de conhe-
cimento científico:  1.  Saúde e Ciências Biomédicas;  2. 
Produtos Farmacêuticos; 3. Biotecnologia;

trangeiro  com  situação  migratória  regular 
no Brasil; 2. Possuir formação profissional 
compatível  com o nível  e  a  finalidade do 
estágio ou curso; 3. Possuir conhecimento 
do idioma utilizado no curso/instituição de 
destino, a ser confirmado na carta de reco-
mendação concedida pelo CDC.

p_p_id=resultadosportl
et_WAR_resultadoscn
pqportlet_INSTANCE_
0ZaM&filtro=abertas&d
etalha=chamadaDivulg
ada&idDivulgacao=400
1

18  de 
Novembro  de 
2013

O  objetivo  da Chamada  Nº  18/2013  MCTI/CNPq/SPM-
PR/Petrobras é  selecionar  propostas  para  apoio 
financeiro a projetos que visem estimular a formação de 
mulheres  para  as  carreiras  de  ciências  exatas, 
engenharias  e  computação  no  Brasil,  combatendo  a 
evasão  que  ocorre  principalmente  nos  primeiros  anos 
destes cursos e despertando o interesse vocacional de 
estudantes  do  sexo  feminino  do  Ensino  Médio  e  da 
Graduação  por  estas  profissões  e  para  a  pesquisa 
cientifica e tecnológica.  

Título  de  doutor,  com  currículo  Lattes, 
atualizado.  Para  proponente  vinculado  à 
instituição  sediada  nas  regiões  Norte, 
Nordeste  ou  Centro-Oeste,  incluindo  as 
respectivas  áreas  de  abrangência  das 
Agências  de  Desenvolvimento  Regional, 
será  permitido  possuir  apenas o  título  de 
mestre;  Ser  obrigatoriamente  o 
Coordenador do projeto;

CNPq http://www.cnpq.br/web
/guest/chamadas-
publicas?
p_p_id=resultadosportl
et_WAR_resultadoscn
pqportlet_INSTANCE_
0ZaM&filtro=abertas 

29  de 
novembro  de 
2013 

O Edital Fapesb/Secti nº 26/2011 refere-se ao Programa 
de  Apoio  aos  Projetos  de  Empresas  e  de  Instituições 
Científicas e Tecnológicas, públicas e privadas, na forma 
de concessão de bolsas. Esse Edital tem por objetivo a 
atração  e  fixação  de  recursos  humanos  qualificados  e 
com  experiência  profissional  em  Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (P, D & I) para a execução 
de  Projetos  no  Parque  Tecnológico  da  Bahia.

Empresas  (selecionadas  para  o  Parque 
Tecnológico da Bahia) situadas, ou que se 
proponham  a  se  instalar,  no  Estado  da 
Bahia, e que realizem, ou se proponham a 
realizar,  atividades  de  P,  D  &  I  no 
Estado;Instituições  científicas  e 
tecnológicas,  públicas  e  privadas;  dentre 
outros previstos o edital.

Fapesb/Secti
http://www.fapesb.ba.g
ov.br/?page_id=7183 

3 de dezembro 
de 2013 

O Programa Capes/STINT é regido pelo interesse mútuo 
de  Brasil  e  Suécia  em  favorecer  a  colaboração  e  o 
intercâmbio acadêmico e científico. O programa objetiva 

Pesquisadores brasileiros. 
CAPES

http://www.capes.gov.b
r/editais/abertos/5929-
programa-capesstint-
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apoiar  o  desenvolvimento  de  projetos  conjuntos  de 
pesquisa e fomentar a mobilidade de pesquisadores e de 
estudantes de doutorado e pós-doutorado, em todas as 
áreas do conhecimento.  

projetos-conjuntos-de-
pesquisa 

Etapa  2:  Até 
29  de 
Novembro  de 
2013

Etapa  3:  Até 
29  de  Agosto 
de 2014

O Edital Fapesb/Secti nº 26/2011 refere-se ao Programa 
de  Apoio  aos  Projetos  de  Empresas  e  de  Instituições 
Científicas e Tecnológicas, públicas e privadas, na forma 
de concessão de bolsas. Esse Edital tem por objetivo a 
atração  e  fixação  de  recursos  humanos  qualificados  e 
com  experiência  profissional  em  Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (P, D & I) para a execução 
de Projetos no Parque Tecnológico da Bahia.

1.Empresas  2.  Instituições  científicas  e 
tecnológicas,  públicas  e  privadas;  3. 
Empreendimentos de base tecnológica, 4. 
Alianças  tecnológicas  e  arranjos  inter-
organizacionais tecnológicos.

Secti/BA http://www.fapesb.ba.g
ov.br/?page_id=7183     

Até  02  de 
Dezembro  de 
2013

O  Programa  Fazcultura  tem  o  objetivo  de  promover 
ações de patrocínio cultural por meio de renúncia fiscal, 
contribuindo para estimular o desenvolvimento cultural da 
Bahia,  ao  tempo  em  que  possibilita  às  empresas 
patrocinadoras  associar  sua  imagem  diretamente  às 
ações culturais que considerem mais adequadas.

Pessoa física ou jurídica, com atuação na 
área  cultural,  domiciliada  no  Estado  da 
Bahia,  diretamente  responsável  pelo 
projeto  cultural  a  ser  beneficiado  pelo 
programa

Secretaria de 
Cultura do Estado 

da Bahia
http://www.cultura.ba.g
ov.br/edital/fazcultura-
2013/ 

28  de 
Dezembro  de 
2013

O Edital nº 33/2012 - Programa Internacional de Apoio à 
Pesquisa e ao Ensino por meio da Mobilidade Docente e 
Discente  Internacional  (Pró-Mobilidade  Internacional) 
destina-se  à  estruturação,  fortalecimento  e 
internacionalização  dos  Programas  de  Graduação, 
Pesquisa  e  Pós-Graduação  das  universidades 
integrantes da Associação das Universidades de Língua 
Portuguesa (AULP).

Discentes  e/ou  docentes  que  estejam 
devidamente  matriculados  ou  que  façam 
parte  dos  quadros  das  universidades  e 
centros de ensino superior filiados à AULP 
e  situados  no  Brasil,  na  África  (Angola, 
Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e 
São  Tomé  e  Príncipe)  e  na  Ásia  (Timor 
Leste). Estudantes de mestrado/doutorado 
que tenham integralizado no mínimo 20% e 
no máximo 90% do currículo previsto para 
seu curso.

CAPES http://www.capes.gov.b
r/servicos/sala-de-
imprensa/36-
noticias/5592-edital-
seleciona-projetos-
para-mobilidade-
docente-e-discente-
entre-instituicoes-da-
aulp 

17  de  janeiro 
de 2014

O Serviço  Florestal  Brasileiro  (SFB)  lançou  a  primeira 
edição do Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em Estudos 
de Economia e Mercado Florestal, que tem por finalidade 

Poderão concorrer  trabalhos  individuais  e 
em  grupo  de  candidatos  de  qualquer 
nacionalidade,  idade  ou  formação 

Ministério da 
Fazenda (MF)

http://www.esaf.fazend
a.gov.br/premios/premi
os-1/i-premio-servico-
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estimular  estudos  de  Economia  e  Mercado  Florestal, 
focando  a  produção  sustentável  no  Brasil,  os  seus 
desafios e perspectivas socioeconômicas e ambientais, e 
criar  um  portfólio  de  estudos  que  contribuam  para  o 
avanço da capacidade do SFB

acadêmica.  O Prêmio será concedido em 
duas  categorias:  Graduandos  e 
Profissionais.

florestal-brasileiro-em-
estudos-de-economia-
e-mercado-florestal     

Cronograma 
3: Até 31 de 
janeiro de 
2014.

O  programa  Ciência  sem  Fronteiras  (CsF)  objetiva 
propiciar a inserção de recursos humanos nas melhores 
instituições  estrangeiras,  com  vistas  a  promover  a 
internacionalização da ciência e da tecnologia nacional, 
estimulando  estudos  e  pesquisas  de  brasileiros  no 
exterior  com  a  expansão  significativa  do  intercâmbio. 
A Chamada  CNPq/University  of  Manchester tem  por 
objetivo conceder bolsas de Doutorado Pleno (GDE) na 
Faculdade de Engenharia  e Ciências Físicas (EPS) da 
Universidade de Manchester - Reino Unido.

Candidatos de nacionalidade brasileira, de 
desempenho e potencial  acadêmico com-
provados,  com  proficiência  no  idioma  re-
querido  para  o  curso.  Áreas:  Astronomia; 
Ciência da Computação; Ciências Ambien-
tais;  Ciências  Atmosféricas;  Ciências  da 
Terra;  Engenharia Aeroespacial;  Engenha-
ria  Civil;  Engenharia  Elétrica;  Engenharia 
Eletrônica;  Engenharia  Mecânica;  Enge-
nharia Química; Física; Matemática; Materi-
ais e Biomateriais; Química.

CNPq http://www.cienciasem  f  
ronteiras.gov.br/docum
ents/214072/7b5668  d4  
-b1a8-4b42-9c02-
e6b44e57e838

Envio do 
Plano 
Esportivo para 
análise: de 1º 
de fevereiro a 
7 de março de 
2014.

Constitui objeto do Edital a seleção de atletas praticantes 
de  modalidades  individuais  que  compõem o  programa 
dos  Jogos  Olímpicos  ou  dos  Jogos  Paraolímpicos  os 
quais,  uma  vez  selecionados,  gozarão  dos  benefícios 
inerentes ao Programa Atleta Pódio, instituído pela Lei nº 
12.395,  de  2011,  no âmbito  do  Plano Brasil  Medalhas 
2016, durante o ciclo de 2013-2016

Atleta com idade mínima de catorze anos 
na data da inscrição (Demais requisitos cu-
mulativos devem ser observados no regula-
mento)

Ministério do 
Esporte (ME)

http://esporte.gov.br/as
com/noticiaDetalhe.jsp
?idnoticia=10818

90  dias  antes 
do  início  da 
atividade  ou 
evento.

O  objetivo  do  Programa  de  Auxílio  Participação  em 
Eventos  Científicos  (AVG)  é  apoiar  a  participação  de 
pesquisador com desempenho destacado em sua área 
de atuação em eventos científicos no exterior.

O  candidato  deverá  possuir  o  título  de 
doutor ou de livre docência.

CNPq http://www.cnpq.br/vie
w/-/journal_content/56
_INSTANCE_0oED/10
157/25480

90  dias  antes 
do  início  da 
atividade  ou 
evento

O  objetivo  do  Auxílio  Pesquisador  Visitante  (APV)  é 
possibilitar  ao pesquisador brasileiro ou estrangeiro,  de 
reconhecida competência, a colaboração com grupos de 
pesquisa,  de  instituições  públicas  ou  comunitárias 
nacionais, para o desenvolvimento de linhas de pesquisa 

O  solicitante  deve  ser  pesquisador  de 
comprovada  qualificação  e  experiência  e 
estar vinculado a instituição de pesquisa ou 
pesquisa/ensino no país.

CNPq http://www.cnpq.br/doc
uments/10157/128ba9
20-77a7-4748-97f5-
6cab3a4c6d40 
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ou desenvolvimento tecnológico.
Conforme 
cada 
regulamento

As Chamadas Públicas do CNPq tem por objetivo apoiar 
financeiramente Projetos de Pesquisa nas mais diversas 
áreas  do  conhecimento,  que  promovam  o 
desenvolvimento  Científico,  Tecnológico,  Econômico  e 
Social do país.

Pesquisadores  das  mais  diversas  áreas 
(critérios conforme cada regulamento)

CNPq http://www.cnpq.br/web
/guest/chamadas-
publicas 

Fluxo 
contínuo

Ciência Importa  Fácil  é  um serviço de credenciamento 
pelo  CNPq,  de  pesquisadores  de  todo  o  país,  para 
facilitar  e  agilizar  a importação de  bens destinados às 
pesquisas  científicas  e  tecnológicas  por  eles 
coordenadas.

Pesquisadores,  com  título  de  doutor  ou 
perfil  pelo  científico  e/ou  tecnológico 
equivalente,  vinculados  a  instituições  ou 
centros  de  pesquisa  credenciados  pelo 
CNPq para os efeitos da Lei nº 8.010/90.

CNPq http://www.cnpq.br/web
/guest/importacoes-
para-pesquisa 

Fluxo 
contínuo O  programa  Ciência  sem  Fronteiras  (CsF)  objetiva 

propiciar a inserção de recursos humanos nas melhores 
instituições  estrangeiras,  com  vistas  a  promover  a 
internacionalização da ciência e da tecnologia nacional, 
estimulando  estudos  e  pesquisas  de  brasileiros  no 
exterior  com  a  expansão  significativa  do  intercâmbio. 
A Chamada  CNPq/CIFRE/ANRT destina-se  a  formar 
doutores  no  exterior  em  instituições  francesas  de 
reconhecido  nível  de  excelência,  em  áreas  do 
conhecimento  consideradas  de  vanguarda  científico-
tecnológica.

Candidatos de nacionalidade brasileira, de 
desempenho e potencial  acadêmico com-
provados, e que tenham obtido seu diplo-
ma de mestrado há menos de três anos. 
Áreas: Engenharias e demais áreas tecno-
lógicas; Ciências Exatas e da Terra; Biolo-
gia,  Ciências  Biomédicas  e  da  Saúde; 
Computação e Tecnologias da Informação; 
Tecnologia Aeroespacial; Fármacos; Produ-
ção Agrícola Sustentável; Petróleo, Gás e 
Carvão Mineral; Energias Renováveis; Tec-
nologia Mineral; Biotecnologia; Nanotecno-
logia  e  Novos  Materiais;  Tecnologias  de 
Prevenção e Mitigação de Desastres Natu-
rais; Biodiversidade e Bioprospecção; Ciên-
cias do Mar; Novas Tecnologias de Enge-
nharia Construtiva.

CNPq http://www.cienciasemf
ronteiras.gov.br/web/cs
f/franca4     

Fluxo 
Contínuo

O Programa Nacional  de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar  (Pronaf)  destina-se  ao  apoio  financeiro  das 
atividades  agropecuárias  e  não-agropecuárias 

São  beneficiários  do  Pronaf  as  pessoas 
que  compõem  as  unidades  familiares  de 
produção  rural  e  que  comprovem  seu 

Ministério do 
Desenvolvimento 

Agrário (MDA)

http://www.mda.gov.br/
portal/saf/programas/pr
onaf     
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exploradas mediante emprego direto da força de trabalho 
da família produtora rural, entendendo-se por atividades 
não-agropecuárias os serviços relacionados com turismo 
rural, produção artesanal, agronegócio familiar e outras 
prestações  de  serviços  no  meio  rural,  que  sejam 
compatíveis com a natureza da exploração rural e com o 
melhor emprego da mão-de-obra familiar. A finalidade do 
Pronaf  é  o  financiamento  de  projetos  individuais  ou 
coletivos  de  agricultores  familiares  e  assentados  da 
reforma agrária.

enquadramento  mediante  apresentação 
da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). 
Confira todos os beneficiários do Pronaf na 
página 9 do Manual de Crédito Rural.

Fluxo 
Contínuo

A Escola de Altos Estudos visa fomentar a cooperação 
acadêmica e o intercâmbio internacional  em cursos de 
pós-graduação stricto  sensu, mediante  a  visita  de 
docentes e pesquisadores  de alto  nível,  em apoio aos 
programas  de  pós-graduação stricto  sensu ministrados 
no  País  e  tem  por  objetivo  apoiar,  com  recursos  da 
Capes,  a  realização  de  cursos  monográficos  de  alto 
nível,  inclusive  intensivos.  Em  todas  as  áreas  do 
conhecimento.

Projetos  de  cooperação  acadêmica 
internacional  em  nível  de  pós-graduação 
stricto  sensu:  1.  Cursos  e  programas  de 
pós-graduação  stricto  sensu;  2. 
Sociedades  de  pesquisa  científica 
credenciadas junto à Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC).  Os 
projetos individuais ou consorciados. 

CAPES http://www.capes.gov.b
r/editais/abertos/2291-
escola-de-altos-
estudos 

Fluxo 
Contínuo

O  Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Doutorado 
Sanduíche  no  Exterior  (PDSE)  é  um  programa 
institucional  da  Capes  com  o  objetivo  de  qualificar 
recursos humanos de alto nível por meio da concessão 
de  cotas  de  bolsas  de  doutorado  sanduíche  às 
Instituições  de  Ensino  Superior  brasileiras  (IES)  que 
possuam curso de doutorado com nota igual ou superior 
a 3 obtida na última Avaliação Trienal.

As  bolsas  serão  destinadas  aos  alunos 
brasileiros  regularmente  matriculados  nos 
cursos de doutorado das IES participantes, 
com  potencial  científico  para  o 
desenvolvimento dos estudos propostos no 
exterior.

CAPES http://www.capes.gov.b
r/bolsas/bolsas-no-
exterior/doutorado-
sanduiche-no-exterior-
pdse 

Fluxo 
contínuo

O  Programa  de  Doutorado  Sanduíche  destina-se  a 
oferecer  bolsas  para  estágio  em  universidades  no 
exterior  para  aprofundamento  teórico,  coleta  e/ou 
tratamento de dados ou desenvolvimento parcial da parte 
experimental de sua tese a ser defendida no Brasil. 

O  aluno  deve  estar  regularmente 
matriculado  em  curso  de  doutorado  no 
Brasil, não ter usufruído anteriormente, no 
curso  de  doutorado,  de  outra  bolsa  da 
Capes  de  estágio  de  doutorando  ou 

CAPES
http://www.cienciasemf
ronteiras.gov.br/web/cs
f/doutorado-
sanduiche1 
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doutorado  pleno  no  exterior  e  deve 
comprovar qualificação inequívoca. 

Fluxo 
contínuo

O  Programa  Estadual  de  Incentivos  à  Inovação 
Tecnológica (Inovatec)  tem como objetivos  promover  o 
desenvolvimento  da  economia  baiana  através  do 
conteúdo de ciência, tecnologia e inovação, incentivar os 
investimentos de base tecnológica e apoiar as atividades 
de pesquisa, desenvolvimento, produção e disseminação 
do conteúdo científico e tecnológico que venham a gerar 
impacto no mercado.

Poderão  se  beneficiar  do  Programa  as 
entidades  públicas  ou  privadas,  com  ou 
sem fins lucrativos.

Secretaria de 
Ciência, 

Tecnologia e 
Inovação do 

Estado da Bahia 
(Secti/BA)

http://www.secti.ba.gov
.br/programas-
projetos/inovatec-3     

OPORTUNIDADES DE INICIATIVAS PRIVADAS, ONG's, FUNDAÇÕES E OUTROS ÓRGÃOS DE FOMENTO

1º de maio de 
2015

O Programa  de  Apoio  à  Tradução  e  à  Publicação  de 
Autores  Brasileiros  no  Exterior,  criado  pela  Fundação 
Biblioteca  Nacional  (FBN),  instituição  vinculada  ao 
Ministério  da  Cultura,  objetiva  difundir  a  cultura  e  a 
literatura  brasileiras  no  exterior,  com  a  concessão  de 
apoio financeiro à Tradução e à Publicação, em língua 
estrangeira, de obras de autores brasileiros no exterior. O 
Programa  é  oferecido  a  editoras  estrangeiras  que 
desejam  traduzir  para  qualquer  idioma,  publicar  e 
distribuir,  no  exterior,em  forma  de  livro  impresso  ou 
digital,  obras  de  autores  brasileiros  anteriormente 
publicadas em português no Brasil

Editoras  estrangeiras  regularmente 
estabelecidas  em  seus  países  de  origem, 
em  pleno  gozo  de  seus  direitos  e 
responsabilidades,  diante  do  Estado  e  da 
sociedade

Fundação 
Biblioteca 

Nacional (FBN)

http://www.bn.br/portal/
index.jsp?
nu_pagina=162     

Fluxo 
contínuo

A Petrobras  desenvolveu um novo modelo  de parceria 
tecnológica com Universidades e Institutos de Pesquisa. 
A concepção  desse  novo  modelo  foi  coordenada  pelo 
Centro  de  Pesquisas  da  Petrobras  (Cenpes)  e 
desenhada  em  articulação  com  todas  as  áreas  da 
companhia  envolvidas  com  o  Sistema  Tecnológico  da 
Petrobras.

Poderá solicitar o credenciamento qualquer 
instituição (departamento,  laboratório e ou-
tros) pertencente a entidades como universi-
dades,  institutos tecnológicos e centros de 
pesquisa,  públicos  ou  privados  estabeleci-
dos no Brasil, de comprovada competência 
técnica e cientifica para prestação de servi-

Petrobrás

http://www.petrobras.c
om.br/minisite/comunid
ade_cienciatecnologia/
portugues/sobre.asp
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ços tecnológicos nas áreas de petróleo, gás 
natural e correlatas. 

 

Fluxo 
contínuo

A ação  do  BNDES  busca  associar  a  preservação  do 
patrimônio cultural e o desenvolvimento local, motivo pelo 
qual  a  abrangência  dos  projetos  pode  contemplar  o 
entorno  urbano  do  patrimônio  público.  São  priorizados 
projetos  relacionados  a  programas  de  revitalização 
(urbana,  turística,  econômica  etc.)  que  abram  novas 
oportunidades  às  cidades  históricas  brasileiras  e 
resultem em benefícios efetivos à população.  

BNDES
http://www.bndes.gov.b
r/SiteBNDES/bndes/bn
des_pt/Areas_de_Atua
cao/Cultura/Patrimonio
_Cultural_Brasileiro/ 

Fluxo 
contínuo

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social 
(BNDES),  órgão  do  Governo  Federal,  disponibiliza  o 
financiamento  para  o  Programa  de  Apoio  ao 
Reflorestamento,  Recuperação  e  Uso  Sustentável  das 
Florestas -  BNDES Florestal,  que  tem como objetivo o 
apoio ao reflorestamento, à conservação e à recuperação 
florestal de áreas degradadas ou convertidas, e ao uso 
sustentável  de  áreas  nativas  na  forma  de  manejo 
florestal.  

1.Empresários individuais;
2.Associações e fundações;
3.Pessoas jurídicas de direito público.
4.Sociedades  com  sede  e 
administração  no  País,  de  controle 
nacional ou estrangeiro;

      

BNDES
http://www.bndes.gov.b
r/SiteBNDES/bndes/bn
des_pt/Institucional/A  p  
oio_Financeiro/Produto
s/FINEM/BNDESflorest
al.html 

Fluxo 
contínuo

O  objetivo  do  programa  de Auxílio  Participação  em 
Eventos  Científicos  (AVG) é  apoiar  a  participação  de 
pesquisador com desempenho destacado em sua área 
de atuação em eventos científicos no exterior, tais como: 
Congressos  e  similares;Intercâmbio  científico  ou 
tecnológico;Visitas de curta duração, para aquisição de 
conhecimentos  específicos  e  necessários  ao 
desenvolvimento  da  pesquisa  científica  ou  tecnológica 
e/ou de inovação.

O candidato deverá possuir o título de dou-
tor ou de livre docência. 

CNPq  http://www.cnpq.br/vie
w/-/journal_content/56
_INSTANCE_0oED/10
157/25480

Fluxo 
contínuo

O  programa  Finep  Inova  Brasil  objetiva  o  apoio  aos 
Planos de Investimentos Estratégicos em Inovação das 
Empresas Brasileiras, detalhados em metas e objetivos 
pretendidos  durante  o  período  de  tempo  do 

Médias,  Médias-grandes  e  Grandes 
empresas

Finep http://www.finep.gov.br/
pagina.asp?
pag=25.35.10 
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financiamento, em consonância com o Plano Brasil Maior 
(PBM) do Governo Federal.

Fluxo 
Contínuo 

O Programa de Inovação em Tecnologia Assistiva é uma 
das  ações  do  Plano  Nacional  dos  Direitos  da  Pessoa 
com  Deficiência  –  Viver  sem  Limite.  Seu  objetivo  é 
financiar o desenvolvimento tecnológico e a inovação de 
produtos,  processos  e  serviços  voltados  para  pessoas 
com  deficiência,  pessoas  idosas  e  pessoas  com 
mobilidade reduzida. 

Universidades,  instituições  de  pesquisa  e 
empresas brasileiras.

Finep http://www.finep.gov.br/
pagina.asp?
pag=25.45#propostas

Fluxo 
Contínuo

O Programa Contínuo de Estágio do Banco Santander 
oferece oportunidade de treinamento para universitários 
com iniciativa, vontade de aprender, bons conhecimentos 
do idioma Inglês e Informática.

Universitários concluintes entre dez/2012 e 
dez/2013:  Administração  de  Empresas, 
Administração com ênfase em COMEX, em 
Finanças,  Ciências  Contábeis,  Ciências 
Econômicas,  Ciência  da  Computação, 
Comércio Exterior, Engenharias, Estatística, 
Física,  Marketing,  Matemática,  Tecnologia 
da Informação.

Banco Santander http://www.ciadetalento
s.com.br/santander/

Fluxo 
Contínuo

O  programa  de  estágio  da  Editora  Abril  oferece 
oportunidades para o desenvolvimento das competências 
e  habilidades  profissionais  dos  jovens  estagiários.  Ao 
término, o estagiário poderá ser efetivado na própria área 
onde  desenvolveu  o  estágio,  participar  de  processos 
seletivos nas diversas empresas do Grupo Abril ou ainda 
candidatar-se ao Programa de Trainee ou ao Curso Abril 
de Jornalismo.

Universitários  matriculados  no  penúltimo 
ano ou, no máximo, no início do último ano. 
Estudantes de nível técnico matriculados no 
início do último ano. 

Editora Abril 
S. A.

http://www.abril.com.br
/trabalheconosco/estag
io.html 

Fluxo 
contínuo

As operações de Investimento Direto Externo (IDE) têm 
por objetivo estimular a inserção e o fortalecimento de 
empresas de capital nacional no mercado internacional, 
através  do  apoio  a  investimentos  ou  projetos  a  serem 
realizados  no  exterior,  desde  que  contribuam  para  o 
desenvolvimento econômico e social do País.

Sociedades  empresárias  com  sede  e 
administração no país, de controle nacional, 
com  potencial  de  inserção  no  mercado 
internacional.  Empreendimentos  apoiáveis: 
investimentos relacionados à construção de 
novas  unidades,  aquisição,  ampliação  ou 
modernização  de  unidades  instaladas  e 

BNDES http://www.bndes.gov.b
r/SiteBNDES/bndes/bn
des_pt/Institucional/Ap
oio_Financeiro/Produto
s/FINEM/internacionali
zacao_empresas.html 
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participação  societária,  bem  como 
necessidades  de  capital  de  giro  (a  serem 
definidas durante a análise).

Fluxo 
contínuo

O  Proger  Urbano  Cooperfat  é  uma  linha  de  crédito 
especial  para  modernizar  ou  expandir  associações  ou 
cooperativas urbanas.

Associações e cooperativas urbanas e seus 
respectivos  associados  e  cooperados, 
formados por micro e pequenas empresas, 
com  faturamento  bruto  anual  de  até  R$5 
milhões, e pessoas físicas.

Banco do Brasil http://www.bb.com.br/p
ortalbb/page44,108,32
22,8,0,1,2.bb?
codigoNoticia=118&co
digoMenu=113&codigo
Ret=481&bread=3_9

Fluxo 
contínuo

O financiamento Proger Urbano Empresarial é uma linha 
de crédito para ampliar ou modernizar empresas. Com o 
financiamento  o  empreendedor  pode  expandir  seus 
negócios, com reformas de suas instalações, aquisição 
de máquinas, equipamentos ou veículos automotores, e 
manter sua Empresa sempre competitiva.

O  Proger  Urbano  Empresarial  financia 
investimentos  de  empresas  com 
faturamento  bruto  anual  de  até  R$7,5 
milhões.

BB (Banco do 
Brasil)

http://www.bb.com.br/p
ortalbb/page44,108,32
21,8,0,1,2.bb?
codigoNoticia=117&co
digoMenu=113&codigo
Ret=479&bread=3_8 

OPORTUNIDADES INTERNACIONAIS

30  de 
novembro  de 
2013

A  Fundação  Heinz  Kühn  é  uma  entidade  de  direito 
privado,  situada  na  Renânia  do  Norte-Vestfália 
(Nordrhein-Westfalen), um dos 16 estados da Alemanha. 
Fundada  em  1982,  tem  como  objetivo  apoiar  o 
desenvolvimento  profissional  de  jornalistas  em  uma 
sociedade democrática. A tarefa da fundação é fomentar 
a formação de jovens jornalistas estrangeiros no Estado 
da  Renânia  do  Norte-Vestfália,  além  de  permitir  o 
desenvolvimento  profissional  de  jornalistas  da  Renânia 
do Norte-Vestfália, oferecendo a eles a oportunidade de 
uma experiência no exterior. 

Podem  se  inscrever  jovens  jornalistas  do 
Estado da Renânia do Norte-Vestfália e de 
países em desenvolvimento. 1.Ter especial 
interesse em políticas de desenvolvimento; 
2.  Curso  superior  em  Jornalismo  e 
experiência na area; 3. Idade limite de 35 
anos;  4.Candidatos  estrangeiros  devem 
comprovar  conhecimentos  linguísticos 
básicos em alemão.

Fundação Heinz 
Kühn

http://www.heinz-
kuehn-
stiftung.de/index.php/pt
/quem-somos/o-que-
fomentamos 

31  de  janeiro 
de 2014

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 

Ter o título de doutor obtido no Brasil, ou no 
exterior com a devida revalidação oficial no 
Brasil, tendo por referência o último dia para 

Fundação 
Alexander von 

http://www.capes.gov.b
r/cooperacao-
internacional/alemanha
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objetivo  de  conceder  bolsas  para  pesquisadores 
altamente  qualificados,  que  possuam  vínculo, 
empregatício  ou  não,  em  Instituições  de  Ensino  ou 
Pesquisa  do  Brasil. 

inscrição no processo seletivo, conforme a 
modalidade:a)Pós-doutorado: há menos de 
quatro  anos; 
b)Pesquisador  experiente:  há  menos  de 
doze  anos;Apresentar  lista  de  suas 
publicações  em  conformidade  com  as 
normas  internacionais,  em  revistas  e/ou 
editoras;  dentre outros requisitos previstos 
no edital. 

Humbold /capes-humboldt

31  de  Janeiro 
de 2014

O European University Institute realiza pesquisas sobre 
uma  perspectiva  européia  abrangendo  as  áreas  de 
Economia, Direito, História e Civilização, como também 
Ciências Políticas e Sociais. O período do doutorado(Ph. 
D) corresponde a quatro anos, já o mestrado é feito em 
um ano.  São disponibilizadas bolsas e auxílios moradia, 
para os pesquisadores. 

Os candidatos devem atender aos requisi-
tos  mínimos  de  graduação  exigidos  pelos 
parâmetros nacionais, portar o diploma para 
a efetivação do requerimento e ter fluência 
na língua inglesa.

European 
University 

Institute (EUI)

http://www.eui.eu/Servi
cesAndAdmin/Academi
cService/DoctoralProgr
amme/Index.aspx 

Demanda 
Espontânea

Dedicado  à  conservação  do  patrimônio  biológico  e 
cultural  do  mundo,  Conservation  Trust  da  National 
Geographic  Society  apóia  soluções  inovadoras  para 
questões de interesse global. Visa financiar projetos que 
contribuam significativamente para a preservação e uso 
sustentável dos recursos biológicos, culturais e históricas 
da Terra.  Oferece oportunidades a bolsistas para fazer 
um impacto público amplo. 
Recomenda-se o envio com no mínimo oito meses antes 
do início dos trabalhos de campo.

Os candidatos devem fornecer um registro 
de  pesquisas  anteriores  ou  ações  de 
conservação  no  que  se  refere  ao  projeto 
proposto. Os  pesquisadores  que  planejam 
trabalhar  em  países  estrangeiros  devem 
incluir  pelo  menos  um  colaborador  local 
como parte de suas equipes de pesquisa. 

National 
Geographic 

Society (NGS)

http://www.nationalgeo
graphic.com/explorers/
grants-
programs/conservation
-trust-application/

Fluxo 
Contínuo

A  Fundação  Interamericana  (IAF)  é  um  órgão 
independente do governo dos Estados Unidos que auxilia 
organizações não-governamentais e de base comunitária 
da  América  Latina  e  do  Caribe. A  IAF  por  meio  do 
seu   Programa de Doações  ,   financia os esforços de auto-

A IAF somente financia projetos na América 
Latina e no Caribe.

Inter-American 
Foundation (IAF)

http://www.iaf.gov/inde
x.aspx?page=419
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ajuda de grupos de base para melhorar as condições de 
vida  dos  desfavorecidos  e  excluídos,  melhorar  sua 
capacidade  decisória  e  de  auto-gestão  e  desenvolver 
parcerias  com  o  setor  público,  empresas  e  sociedade 
civil.

Fluxo 
Contínuo

O Programa centra-se em doenças e condições de saúde 
que  são  responsáveispor  uma  parcela  significativa  de 
morte nos países em desenvolvimento. Ele também tenta 
resolver  problemas  de  saúde  historicamente 
negligenciadas ou subfinanciados e aplicar seus recursos 
em  lugares  onde  eles  poderiam  levar  a  avanços  de 
saúde.  

A Fundação Bill e Melinda aceita propostas 
organizações  isentas  de  tributação  e  tem 
parcerias  com  organizações  de  todo  o 
mundo  para  tratar  doenças  prioritárias  e 
condições de saúde

Bill & Melinda 
Gates Foundation

http://www.gatesfound
ation.org/global-
health/Pages/overview  .  
aspx
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