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Editais externos de fomento à Pesquisa – Posição de 10/03/2015

CAPES
CNPq

Agência Edital Inscrições Objetivo

Capes

Capes

Capes

Capes

Fluxo contínuo.

Capes

Acesso aos 
editais

http://www.capes.gov.br/editais/abertos 

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

Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração. 
Edital DRI/DCGI nº 58/2010 – Capes/DAAD

Fluxo contínuo, com, 
no mínimo, 03 (três) 

meses de 
antecedência da 

viagem.

O programa de Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração é realizado pela 
Capes em parceria com o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico – DAAD, e visa ao 
fortalecimento da cooperação acadêmica e científica entre os dois países. O programa prevê 
o financiamento de missões de professores de instituições brasileiras e alemãs por períodos 
de 1 a 3 meses. Os custos da viagem do pesquisador serão de responsabilidade do país de 
origem, enquanto os custos de hospedagem serão cobertos pelo país de destino.

Edital Capes 004/2012 (PAEP) Antecedência 
mínima de 90 dias da 

data de início do 
evento.

O Programa de Apoio a Eventos no País – PAEP – é um programa que visa impulsionar a 
realização de eventos científicos no Brasil e a formação de professores para a educação 
básica, através da concessão de auxílio financeiro às Comissões Organizadoras.

Edital DRI/DCGI nº 58/2010 – Capes/DAAD Fluxo contínuo, com, 
no mínimo, 03 (três) 

meses de 
antecedência da 

viagem.

O programa de Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração é realizado pela 
Capes em parceria com o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico – DAAD, e visa ao 
fortalecimento da cooperação acadêmica e científica entre os dois países. O programa prevê 
o financiamento de missões de professores de instituições brasileiras e alemãs por períodos 
de 1 a 3 meses.

Programa Geral de Cooperação Internacional O programa tem como objetivo apoiar projetos conjuntos de pesquisa e parcerias 
universitárias entre Instituições de Ensino Superior do Brasil e de países que promovam a 
formação em nível de pós-graduação (doutorado sanduíche e pós-doutorado), situadas em 
países com os quais o Brasil possui acordos internacionais, mas a CAPES não possui 
acordo específico, e o aperfeiçoamento de docentes e pesquisadores.

Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração       
           

Fluxo contínuo, com, 
no mínimo, 03 (três) 
meses de 
antecedência da 
viagem.

O programa de Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração é realizado pela 
Capes em parceria com o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico – DAAD, e visa ao 
fortalecimento da cooperação acadêmica e científica entre os dois países. O programa prevê 
o financiamento de missões de professores de instituições brasileiras e alemãs por períodos 
de 1 a 3 meses.

http://www.capes.gov.br/editais/abertos
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital58_Capes_DAAD2010.pdf
http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5173-programa-de-apoio-a-eventos-no-pais-paep
http://www.capes.gov.br/editais/abertos/4274-missoes-de-curta-duracao
http://www.capes.gov.br/editais/abertos/2477-programa-geral-de-cooperacao-internacional
http://www.capes.gov.br/editais/abertos/4274-missoes-de-curta-duracao
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PROGRAM
A BOLSAS PARA PESQUISA CAPES/HUMBOLDT
EDITAL Nº. 57/2014

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 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.

Programa Estágio Pós-Doutoral PCTI 2014- Parques 
Tecnológicos

Até 15 de março de 
2015

O programa visa a concessão de bolsas para estágio pós-doutoral no exterior, nas áreas e 
temas que compõem o Programa Ciência sem Fronteiras (Portaria Interministerial Nº1, de 9 
de janeiro de 2013), possibilitando dar maior visibilidade internacional aos ambientes de 
inovação brasileiros, em especial os Parques Científicos e Tecnológicos, e ampliar o 
potencial de desenvolvimento desses ambientes com o posterior retorno do bolsista. O 
referido estágio deverá ser realizado em ambientes de inovação internacionais de 
comprovada excelência, de acordo com as normas do Edital e da legislação aplicável à 
matéria.

Chamada de Projetos CNPq/CISB/SAAB N º 42/2014
Programa Ciência sem Fronteiras 08/12/2014 a 

15/05/2015

A presente chamada objetiva selecionar candidatos que queiram desenvolver parte de suas 
teses de doutorado ou projeto de pós-doutorado, dentro das áreas prioritárias do Programa 
Ciências sem Fronteiras e nas áreas de pesquisa de interesse da SAAB AB.

Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração       
           

 Fluxo contínuo, 
com, no mínimo, 90 
(noventa) meses de 
antecedência da 
viagem.

São objetivos do programa:
a) fomentar a pesquisa e estreitar vínculos entre cientistas brasileiros e alemães;
b) facilitar o acesso a bibliotecas e laboratórios especializados;
c) possibilitar a execução de pesquisas de campo;
d) incentivar publicações conjuntas;
e) preparar a cooperação entre grupos de pesquisa brasileiros e alemães

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_057_2014_Humboldt.pdf
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-estagio-pos-doutoral-pcti-2014-parques-tecnologicos
file:///C:/Users/2075943/Downloads/Minuta%20%20Chamada%20CNPq%20CISB%20SAAB%2042%202014_vers%C3%A3o%20Final%20(1).pdf
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/missoes-de-curta-duracao
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