Porto Alegre, Edição nº 11 - Janeiro 2018

EDITAL DE PATROCÍNIO FINEP

Objetivo: A Finep lançou um edital de seleção de projetos para patrocínio, com o valor total de R$ 2,7 milhões. Podem ser apoiados
eventos, publicações do sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I), assim como eventos e publicações culturais, aderentes à
elegibilidade, restrições e demais regras explícitas na chamada. O objetivo geral da chamada é conceder apoio a projetos que contribuam
para a valorização da marca institucional da financiadora perante seus públicos, e que compreendam os seguintes pontos: tenham
aderência à missão da Finep e à sua imagem institucional; promovam a produção das expressões de cultura no país, bem como sua
disseminação e popularização; valorizem a diversidade étnica, cultural e regional, não admitindo qualquer tipo de discriminação; incentivem
ações vinculadas às políticas públicas do setor de Ciência, Tecnologia e Inovação, e do Governo Federal; e incentivem ações técnicocientíficas relacionadas ao aprimoramento direto ou indireto dos setores em que atua.
PRAZO: 25/01/2018
LINK: http://www.finep.gov.br/patrocinio-externo/edital/edital-2018
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHAMADA N.31/2017 - APOIO À INSERÇÃO DE PESQUISADORES NAS EMPRESAS INCUBADAS

ÚLTIMOS DIAS

Objetivo: Apoiar projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) que visem contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico e a
inovação no Brasil, nas áreas de inovação e empreendedorismo, por meio da inserção de pesquisadores em empresas privadas vinculadas às
incubadoras de empresas em operação no País, certificadas ou que estejam em processo de obtenção da Certificação Cerne
(http://anprotec.org.br/cerne/).
PRAZO: 26/01/2018
LINK: http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgac
ao=7822
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHAMADA CNPQ/MCTIC/IBAMA/ASSOCIAÇÃO ABELHA Nº 32/2017

Objetivo: A presente chamada pública tem por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do país.
PRAZO: 09/02/2018
LINK: http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulg
acao=7842
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL UFRGS EAD 25

Objetivo: A Secretaria de Educação a Distância (SEAD) publica o Edital UFRGS EaD 25, contemplando proposições de projetos em três
linhas de ação:
Linha A – Oferta de disciplinas na Modalidade a Distância em Cursos Presenciais de Graduação e de Pós-Graduação;
Linha B – Pesquisas em educação a distância;
Linha C – Recursos Educacionais Digitais.
SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS: 18/01/18
REALIZAÇÃO: 01/04/2018 – 28/02/2019
Link: https://plone.ufrgs.br/sead/servicos-ead/editais-1/edital-ufrgs-ead-25

EDITAL FAPERGS 07/2017 – AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS - APE

EM ANDAMENTO

Objetivo: Esta modalidade de auxílio destina-se a apoiar pesquisadores doutores, que sejam preferencialmente bolsistas de produtividade
em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, com expressiva produção científica, tecnológica,
artística ou cultural, avaliada por seu currículo, para participação em eventos científicos, nacionais e no exterior, com apresentação de
trabalhos.
Quem pode participar? O auxílio é concedido somente a pesquisadores vinculados a instituições de ensino e/ou pesquisa, públicas ou
privadas, sem fins lucrativos, sediadas no Estado do Rio Grande do Sul.
SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS: 17h59min DO DIA 02/01/18
REALIZAÇÃO: 15/03/2018 – 31/05/2018
Link: http://www.fapergs.rs.gov.br/upload/20171117114352edital_07_2017_ape_14_11_2017____versao_final_para_site.pdf
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL FAPERGS 06/2017 – AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS - AOE

Objetivo: Apoiar a realização de congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclos de conferências e outros eventos similares, de
âmbito nacional ou internacional, relacionados à ciência, tecnologia ou inovação e vinculados a programas de pós-graduaçãO no Estado
do Rio Grande do Sul.
SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS: 17h59min DO DIA 02/01/18
REALIZAÇÃO: 15/03/2018 – 31/05/2018
Link: http://www.fapergs.rs.gov.br/upload/20171117114146edital_06_2017_aoe_14_11_2017___versao_final_para_site_1.pdf

EDITAL DE INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA SENAI

FLUXO CONTÍNUO

Objetivo: Fomentar a inovação e competitividade na indústria brasileira, financiando o desenvolvimento de novos produtos, processos e
serviços inovadores.
Quem pode participar? Empresas do setor industrial brasileiro de todos os tamanhos, inclusive startups de base tecnológica.
Prazo: As empresas podem enviar propostas durante todo o ano. Os resultados são anunciados periodicamente e as ideias reprovadas
podem ser aprimoradas e reenviadas.
Link: http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/edital-senai-sesi-de-inovacao/
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHAMADA PÚBLICA BILATERAL FINEP – CDTI PARA PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA ENTRE EMPRESAS
DO BRASIL E DA ESPANHA
Objetivo: 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.
Link: http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/611

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMA BOLSAS PARA PESQUISA CAPES/HUMBOLDT

Objetivo: 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.
Link: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/humboldt

CURSO DE PRINCÍPIOS LEAN E MFV APLICADOS A SERVIÇOS DE SAÚDE

EVENTOS

Amplamente conhecido no meio industrial, o Sistema Lean demostra aplicabilidade e grandes resultados de melhoria operacional também
no setor de Saúde, como em clínicas e hospitais. Melhoria da taxa de ocupação de leitos e de salas de cirurgia, melhoria na qualidade do
serviço prestados e redução de estoques são apenas alguns dos resultados alcançados por quem já começou a aplicar o sistema Lean. Em
inglês, é chamado de Lean Healthcare e, está sendo implantado em centenas de hospitais nos Estados Unidos.
Este curso do Projeto de Capacitação em Produção Enxuta busca introduzir os conceitos de Lean na Saúde e também, a ferramenta de Mapa
de Fluxo de Valor neste ambiente.
INSCRIÇÕES: até 16/01/2018
REALIZAÇÃO: 18 e 19/01/2018
HORÁRIO: 08:30 - 12:00 e 13:30 – 17:30
LOCAL: PRÉDIO CENTENÁRIO DA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFRGS
MAIS INFORMAÇÕES: http://www.ufrgs.br/producao/noticia/12
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONGRESSO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO - CBPE

Objetivo: O evento, cujo tema central é “Desafios e oportunidades do Planejamento Energético diante das mudanças nos cenários
nacional e internacional”, possibilita reflexões sobre o setor energético brasileiro que vem passando por alterações que poderão ser
aprofundadas num futuro próximo. Particularmente no setor elétrico, o Ministério de Minas e Energia lançou as bases dessas mudanças
por meio da Consulta Pública CP 33. Tal conjunto de propostas apresentadas possuem o potencial de alterar de forma significativa a forma
como o país vem administrando seus recursos elétricos.
ENVIO DE RESUMOS: 14/01/18
REALIZAÇÃO: 11/09/2018 – 14/09/2018
LOCAL: CUIABÁ-MT
Link: https://www.xicbpe.com.br/
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