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Editais externos de fomento à Pesquisa – Posição de 16/09/2014

CAPES
CNPq

FAP-DF

Agência Edital Inscrições Objetivo
Capes Chamadas variáveis

Capes

Capes

Capes

Capes

Fluxo contínuo.

Acesso aos 
editais

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

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

http://www.fap.df.gov.br/

Edital n° 041/2012 - 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.

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.

http://www.capes.gov.br/editais/abertos
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas
http://www.fap.df.gov.br/
http://www.capes.gov.br/editais/abertos/5893-programa-bolsas-para-pesquisa-capeshumboldt
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
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CNPq

CNPq

CNPq

CNPq

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.

Chamadas graduação sanduíche Ciência sem Fronteiras
15 de agosto a 29 de 
setembro

O programa Ciência sem Fronteiras anuncia nesta sexta-feira, 15, as novas chamadas 
para graduação-sanduíche. Ao todo são 21 países de destino. Alemanha, Austrália, 
Áustria, Bélgica, Canadá, China, Coréia do Sul, Espanha, EUA, Finlândia, França, Holanda, 
Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Reino Unido e Suécia.

Chamada MCTI/CNPq/FINEP Nº 06/2014 – ARC       
18/08/2014 a 
02/10/2014

A presente Chamada tem por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro a 
realização, no Brasil, de congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclos de 
conferências e outros eventos similares, de abrangência nacional ou internacional, 
relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação, que venham a ocorrer no período de 1º de 
julho de 2014 a 30 de junho de 2016. 

Chamada CNPq-SETEC/MEC N º 17/2014 - Apoio a Projetos 
Cooperativos de Pesquisa Aplicada e de Extensão 
Tecnológica

25/08/2014 a 
23/10/2014

Tem por objetivo, apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica aplicada, de extensão 
tecnológica, que contribuam significativamente para o desenvolvimento científico e 
tecnológico do País.

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT/ SGEP/ DAGEP N º 
21/2014 – Saúde da População Negra no Brasil 

27/08/2014 a 
13/10/2014

Objetivo: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa que visem a 
contribuir significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação 
do País, com a realização de estudos de avaliação da Política Nacional da Saúde Integral da 
População Negra. 

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT Nº 26/2014 - Pesquisas 
sobre Distúrbios Neuropsiquiátricos

29/08/2014 a 
13/10/2014

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.

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECITN º 31/2014  Pesquisas 
sobre Doença de Chagas

01/09/2014 a 
16/10/2014

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.

http://www.capes.gov.br/editais/abertos/4274-missoes-de-curta-duracao
http://www.capes.gov.br/component/content/article/50-editais/editais-abertos/7120-chamadas-graduacao-sanduiche-ciencia-sem-fronteiras
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas;jsessionid=97A9E2E69C34FD7F40322EF24241A0EC?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4682
file:///C:/Users/2075943/Downloads/CHAMADA%20P%C3%9ABLICA%2017-2014%20FINAL%20(1).pdf
file:///C:/Users/2075943/Downloads/Chamada%2021_2014%20Sa%C3%BAde%20da%20Popula%C3%A7%C3%A3o%20Negra.pdf
file:///C:/Users/2075943/Downloads/Chamada%2026-2014%20-%20Pesquisas%20sobre%20Dist%C3%BArbios%20Neuropsiqui%C3%A1tricos.pdf
file:///C:/Users/2075943/Downloads/CHAMADA%20FINAL%20CHAGAS%20(1).pdf
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CNPq

CNPq

CNPq Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT/SVS/DST Nº 30/2014

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT Nº 33/2014- Criação da 
Rede Nacional de Pesquisas em Doenças Cardiovasculares

01/09/2014 a 
16/10/2014

A presente chamada pública tem por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro a 
projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico, 
tecnológico e de inovação do país. Objetiva atividades de pesquisa científica, tecnológica e 
inovação no tocante às doenças cardiovasculares mediante a formação da Rede Nacional de 
Pesquisa em Doenças Cardiovasculares (RNPDC) envolvendo instituições de pesquisa 
públicas e privadas de todas as regiões do Brasil, que possam gerar e executar projetos de 
pesquisa de interesse do Ministério da Saúde.

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT Nº 27/2014 - 
Pesquisas sobre Doenças Neurodegenerativas

03/09/2014 a 
17/10/2014

A presente Chamada tem por objetivo selecionar propostas de pesquisa que contribuam de 
modo efetivo para o avanço do conhecimento, a geração de produtos, a formulação, 
implementação e avaliação de ações públicas voltadas para a melhoria das condições de 
saúde da população brasileira e que visem contribuir significativamente para o 
desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação do País no tema doenças 
neurodegenerativas (DND). 

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT N º 28/2014 - Medicina 
Regenerativa

03/09/2014 a 
17/10/2014

É objetivo desta chamada a seleção pública de propostas para apoio financeiro a projetos 
que promovam a realização de estudos sobre novas tecnologias que poderão ser 
incorporadas ao sistema de saúde. 

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT Nº 32/2014 - Pesquisas 
sobre Leishmanioses

03/09/2014 a 
17/10/2014

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. São objetivos desta chamada: apoiar atividades de pesquisa científica, 
tecnológica e a inovação em leishmanioses, mediante a seleção pública de propostas para 
apoio financeiro a projetos que contribuam de modo efetivo para o avanço do 
conhecimento, a geração de produtos, a formulação, implementação e avaliação de ações 
públicas voltadas para a melhoria das condições de saúde da população brasileira e 
fortalecimento dos serviços de saúde à luz dos princípios e diretrizes do SUS. 

1/09/2014 a 
27/10/2014

São objetivos desta chamada: promover, estimular, e/ou expandir atividades de pesquisa 
colaborativa básica, translacional e aplicada entre pesquisadores estadunidenses e com 
pesquisas já em andamento no âmbito do “National Institutes of Health” (NIH) e 
pesquisadores brasileiros elegíveis nas áreas de câncer associado a infecções, alergia, 
imunologia, e/ou doenças infecciosas, incluindo HIV/AIDS e suas comorbidades. 

file:///C:/Users/2075943/Downloads/Chamada%20Cardiovasculares%2029%2008%202014%20(1).pdf
file:///C:/Users/2075943/Downloads/CHAMADA%2027%202014%20doen%C3%A7as%20Neurodegenerativas.pdf
file:///C:/Users/2075943/Downloads/CHAMADA%2028%202014%20Medicina%20Regenerativa.pdf
file:///C:/Users/2075943/Downloads/CHAMADA%2032%202014%20Leishmaniose.pdf
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FAP-DF

FAP-DF Datas variáveis

EDITAL - Nº 01/2014
Apoio à Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos

05/02/2014 a 
07/11/2014 

O programa tem como objetivos: apoiar a apresentação de trabalhos em eventos CTI, no 
País ou no Exterior; Apoiar cursos de curta duração em P&D e CTI, no País e no Exterior, 
no máximo de 15 (quinze) dias;Apoiar visitas técnicas à instituições de P&D e CTI, no País 
e no Exterior, no máximo de 30 (trinta) dias, visando o desenvolvimento CTI no Distrito 
Federal, por meio da aquisição de conhecimentos específicos.

EDITAL - Nº 02/2014
Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos
 

O presente Edital convida os Pesquisadores e Professores com vínculo com Instituições de 
Ensino e/ou Pesquisa, Pública ou Privada, sediadas no Distrito Federal a submeterem 
propostas de Apoio Financeiro à Realização, no Distrito Federal, de congressos, simpósios, 
workshops, seminários, ciclo de palestras e outros eventos, de abrangência Local, 
Regional, Nacional ou Internacional, relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação que 
venham a contribuir com o desenvolvimento do Distrito Federal. 

http://www.fap.df.gov.br/images/edital_01_2014_pdf.pdf
http://www.fap.df.gov.br/images/edital_02_2014_pdf.pdf
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