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PROBRAL – CAPES/DAAD

Objetivo: Apoiar e fomentar o intercâmbio científico entre grupos de pesquisa brasileiros e alemães. Prevê a concessão de recursos para
a realização de missões de trabalho e aquisição de material de consumo para os projetos, bem como o financiamento de bolsas de
doutorado sanduíche e pós-doutorado na Alemanha.
PRAZO: 18/06/2018
Link: https://capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/probral
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMA CAPES/BRAFITEC

Objetivo: O programa consiste em projetos conjuntos de pesquisa em parcerias universitárias em todas as especialidades de Engenharia,
exclusivamente em nível de graduação, para fomentar o intercâmbio em ambos os países e estimular a aproximação das estruturas
curriculares, inclusive a equivalência e o reconhecimento mútuo de créditos.
PRAZO: 27/06/2018
Link: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/franca/brafitec
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHAMADA PÚBLICA BILATERAL FINEP – CDTI PARA PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA ENTRE EMPRESAS
DO BRASIL E DA ESPANHA
Objetivo: A Finep – Financiadora de Estudos e Projetos e o CDTI – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial convidam empresas
inovadoras de ambos os países a apresentar propostas de projetos a serem executados em cooperação sob as condições da presente
Chamada Pública. As propostas devem contemplar uma colaboração efetiva entre as empresas proponentes e devem ser inovadoras no
âmbito dos respectivos países ou em todo o mundo. Esta Chamada abrange propostas de qualquer setor de atividades.
PRAZO: 30/06/2018
Link: http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2017/07_11_2017_Chamada_Credito_Finep_CDTI_2017.pdf
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHAMADA MCTIC/CNPQ/FINEP Nº 06/2018 - AUXÍLIO À PROMOÇÃO DEEVENTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS
E/OU DE INOVAÇÃO – ARC
Objetivo: 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.

PRAZO: 06/07/2018
Link: http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulg
acao=7923

EM ANDAMENTO

CHAMADA MS—SCTIE-Decit/CNPQ nº12/2018 – PESQUISAS DE INOVAÇÃO EM SAÚDE

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. As propostas devem observar as condições específicas
estabelecidas na parte II - Regulamento, anexo a esta chamada pública, que determina os requisitos relativos ao proponente, cronograma,
recursos financeiros a serem aplicados nas propostas aprovadas, origem dos recursos, itens financiáveis, prazo para execução dos projetos,
critérios de elegibilidade, critérios e parâmetros objetivos de julgamento e demais informações necessárias.
PRAZO: 13/07/2018
Link: http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgaca
o=8062
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMA CONJUNTO DE BOLSAS DE DOUTORADO NA ALEMANHA (CAPES/DAAD) 2018/19

Objetivo: O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), juntos com a agência brasileira, CAPES, está lançando o programa de
bolsas de doutorado na Alemanha, baseado nos acordos de cooperação assinados entre a República Federativa do Brasil e a República
Federal da Alemanha em 20 de março de 1996, entre a CAPES e o DAAD, em 21 de outubro de 2008. O objetivo do programa é formar
docentes e pesquisadores de alto nível e consolidar a cooperação cientifica entre os dois países, em todas as áreas de conhecimento.
PRAZO: 20/07/2018
Link: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/doutorado-capes-daad
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMA DE INICIATIVA DE PESQUISA COLABORATIVA (PIPC) – CAPES-DFG

Objetivo: O Programa de Iniciativa de Pesquisa Colaborativa (PIPC) – CAPES-DFG 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.
PRAZO: 26/07/2018
Link: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/programa-de-iniciativa-de-pesquisa-colaborativa-capes-dfg
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHAMADA CNPQ nº 09/2018 – BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA - PQ

Objetivo: Valorizar pesquisadores que possuam produção científica, tecnológica e de inovação de destaque em suas respectivas áreas do
conhecimento e incentivar o aumento da produção científica, tecnológica e de inovação de qualidade.
PRAZO: 31/07/2018
Link: http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgaca
o=8022
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FINEP E CONSELHO NORUEGUÊS (RCN)

Objetivo: A chamada pública tem como objetivo aprimorar a cooperação baseada em investigação científica entre instituições de
pesquisa brasileiras e norueguesas, doravante também chamada Consórcio Internacional. A Finep e o RCN (representado pelo programa
de pesquisa PETROMAKS 2) desejam apoiar, com financiamento não reembolsável, projetos desenvolvidos de forma colaborativa em
ambos os países com ênfase na indústria de petróleo offshore.
PRAZO: 12/09/2018
Link: http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/616

FLUXO CONTÍNUO

EDITAL DE INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA SENAI

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
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA EM PARCERIA COM A SHELL – CATEGORIA C – EMPREENDEDORISMO
INDUSTRIAL

EVENTOS

Objetivo: Esta chamada, na categoria Empreendedorismo Industrial - Inovação na Cadeia de Valor, vai integrar o Shell Startup Challenge
Brasil, programa que busca selecionar startups, micro e pequenas empresas a fim de promover o crescimento das companhias baseadas
em tecnologia e desenvolver provas de conceito orientadas aos desafios da digitalização do setor.
O objetivo desta chamada é escolher projetos de empresas que apresentem soluções inovadoras em sistemas seguros de monitoramento,
controle, diagnóstico e prognóstico das operações de campo. Os projetos poderão, por exemplo, captar informações brutas dos sistemas
supervisórios de controle e aquisição de dados das plataformas de petróleo; monitorar e prover análises automáticas para a tomada de
decisões em plataformas e sistemas submarinos, assim como nas operações de perfuração de poços de petróleo e completação - processo
destinado a deixar um poço pronto para a produção.
Link 1: https://sebraeinteligenciasetorial.com.br/produtos/noticias-de-impacto/edital-de-inovacao-para-a-industria-em-parceria-com-ashell/5a901c625e3cff1a007c871f
Link 2: http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/edital-de-inovacao-para-industria/categorias/categoriac/

VIII CONGRESSO DE SISTEMAS LEAN

Nos dias 29 e 30 de junho será realizado o VIII CONGRESSO DE SISTEMAS LEAN, cujo tema é: "Em busca da excelência do fluxo de valor".
Estão convidados profissionais de empresas, empreendedores, executivos, professores, pesquisadores e alunos de graduação e pósgraduação com interesse na área. A programação do evento conta com palestras de experientes profissionais e acadêmicos do LEAN, mesa
redonda, e apresentação de artigos científicos e cases de empresas.
REALIZAÇÃO: 29 e 30/06/2018
LOCAL: Mercure Convention Hotel - Florianópolis
Link: http://congressolean2018.paginas.ufsc.br/
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4º ENCONTRO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA DE TECIDOS E MEDICINA REGENERATIVA

Fomentar a discussão sobre as pesquisas em andamento nas áreas de células-tronco, terapia celular e engenharia de tecidos, considerando
os projetos atualmente em desenvolvimento no Brasil e no exterior. Pretende, ainda, divulgar as mais recentes pesquisas, avanços e
inovações no desenvolvimento da ciência e da tecnologia na área; facilitar a troca de informações em relação às pesquisas com Célulastronco e engenharia de tecidos possibilitando o intercâmbio entre pesquisadores, estudantes e demais profissionais da área; gerar
conhecimento científico e competência tecnológica na área da medicina regenerativa; despertar o interesse de jovens pesquisadores para
enriquecer os recursos humanos especializados na área de células-tronco e engenharia de tecidos.
REALIZAÇÃO: 27/06/2018 a 01/07/2018
LOCAL: Diversos, acessar o link
Link: http://www.termisamerica2018.com.br/site/ipctevento2018/cursos

PRÊMIO JOVEM CIENTISTA

Estão abertas as inscrições para a 29ª edição do Prêmio Jovem Cientista (PJC). O tema deste ano será “Inovações para a conservação da
natureza e transformação social”. A partir do mês de fevereiro serão disponibilizadas web aulas no site do PJC, voltadas para o tema deste
ano, com o intuito de auxiliar os participantes no decorrer do prêmio. Instituído em 1981, o PJC incentiva a pesquisa científica e os
estudantes e jovens pesquisadores que buscam soluções inovadoras para os desafios do país.
INSCRIÇÕES: até 31/07/2018
Link: http://www.jovemcientista.cnpq.br/
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