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Chamada CNPq nº09/2017 - Bolsas de
Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e
Extensão Inovadora (DT) - Selecionar propostas de
pesquisadores com perfis e projetos voltados ao
desenvolvimento tecnológico, indução e disseminação de
inovação e empreendedorismo de base tecnológica com
vistas à concessão de apoio financeiro.

Proponente com currículo
cadastrado na Plataforma
Lattes,;
Possuir o título de doutor ou
perfil tecnológico equivalente;
Ter vínculo formal com a
instituição de execução do
projeto.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO - FUNASA Nº
2/2017 - Selecionas projetos de pesquisas com
08/09/2017

vistas à produção de soluções técnicas,
econômica e ambientalmente sustentáveis, que
possam ser aplicáveis na área de Saúde Ambiental em
benefício da população brasileira.

Edital Fapesb nº 004/2017 - Apoiar
financeiramente a realização de eventos que
11/09/2017

promovam a Popularização das Ciências e
Tecnologias, vinculados ao tema A
Matemática está em Tudo, em comemoração à
14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que
acontecerá no período de 23 a 29 de outubro de
2017, no estado da Bahia.

Instituição de ensino superior e
pesquisa pública ou Instituição
de estudos, pesquisas e
desenvolvimento pública

FINANCIADOR

LINK DO EDITAL

http://www.cnpq.br/web/g
uest/chamadas‐
resultados
publicas?p p id=resultados
Conselho Nacional de publicas?p_p_id
portlet_WAR_resultadoscn
Desenvolvimento
Científico e
pqportlet_INSTANCE_0ZaM
Tecnológico - CNPq &filtro=abertas&detalha=ch
amadaDivulgada&desc=cha
madas&idDivulgacao=7382

Fundação Nacional
de Saúde -FUNASA

http://sis.funasa.gov.br/pes
quisa/Edital_2017/Edital%2
0de%20Chamamento%20P
%C3%BAblico%202‐
2017%20DESAM.pdf

Professor/pesquisador, de uma
http://www.fapesb.ba.gov.
instituição
br/edital‐0042017‐semana‐
Fundação
de
de ensino superior pública ou
nacional‐de‐ciencia‐e‐
particular sem fins lucrativos, Amparo à Pesquisa
com parceria com pelo menos do Estado da Bahia tecnologia‐2017‐programa‐
01 (uma) Escola Pública da
de‐popularizacao‐das‐
- FAPESB
Rede Municipal ou da Rede
ciencias‐popciencias/
Estadual de ensino,

Presidente da comissão
organizadora ou presidente da
Coordenação de http://www.capes.gov.br/i
sociedade/associação científica
eventos científicos, tecnológicos e culturais
Aperfeiçoamento mages/stories/download/e
promotora do evento, com
de Pessoal de Nível ditais/10082017‐Edital‐35‐
de curta duração no país, com envolvimento de
título de doutor e
2017‐PAEP.pdf
Superior - CAPES
pesquisadores, docentes e discentes dos programas
Curriculum cadastrado e
de pós-graduação.
atualizado na Plataforma Lattes.

Edital Capes PAEP nº35/2017 - Selecionar
propostas para apoio financeiro à realização de

11/9/2017

Chamada Fapesb/Sesab/CNPq/MS
nº003/2017 - Apoiar financeiramente projetos
3/10/2017

de pesquisa que promovam a melhoria da
qualidade da atenção à saúde no estado da
Bahia, representando significativa contribuição
para o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e
Inovação para Saúde (CT&IS) no contexto do
Sistema Único de Saúde (SUS)

03/10/2017

03/10/2017

Doutor com currículo atualizado
http://www.fapesb.ba.gov.
na Plataforma Lattes; Ser o
br/edital‐0032017‐
Fundação de
coordenador da pesquisa; Ter
Amparo à Pesquisa programa‐pesquisa‐para‐o‐
anuência da instituição
executora;
do Estado da Bahia sus‐gestao‐compartilhada‐
ç científica ou
produção
Ter p
em
saude ppsusba
em‐saude‐ppsusba‐
- FAPESB
tecnológica relevante, dentre
fapesbsesabcnpqms/
outras - vide edital,

Chamada CNPq/Capes/MEC/MCTIC/Seped
Proponente com currículo na
nº25/2017 - Feiras de Ciências e Mostras
Plataforma Lattes, atualizado
Científicas - Selecionar propostas para apoio financeiro até a data limite para submissão
Conselho Nacional de
a projetos que visem contribuir significativamente para o
da proposta;
Desenvolvimento
desenvolvimento científico e tecnológico e inovação do
curso superior completo;
Científico e
País, bem como para o uso do conhecimento científico
coordenador do projeto;
Tecnológico - CNPq
como mecanismo de empoderamento e transformação
e vínculo formal com a
social, por meio da realização de Feiras de Ciências
instituição de execução do
projeto.
e Mostras Científicas .
Chamada CNPq/MCTIC/MEC nº15/2017 - Apoio a
projetos que visem contribuir significativamente para o
desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação
por meio da realização de Olimpíadas Cientificas de
âmbito nacional ou internacional sediada no Brasil.

Proponente com currículo
cadastrado na Plataforma
Lattes, ter
título de Doutor e ser o
coordenador do projeto;
Ter vínculo formal com a
instituição de execução do
projeto

http://www.cnpq.br/web/g
uest/chamadas‐
publicas?p_p_id=resultados
portlet_WAR_resultadoscn
pqportlet_INSTANCE_0ZaM
&filtro=abertas

file:///D:/Meus%20docume

Conselho Nacional de ntos/Downloads/Chamada
Desenvolvimento
%20Olimp%C2%BFadas%20
Científico e
2017%20_Minuta%20final_.
Tecnológico - CNPq

pdf

31/12/2017

31/12/2017

Edital CAPES nº 75/2014 - Oferta de vagas em
cursos superiores na modalidade a distância no âmbito
do Sistema Universidade Aberta do Brasil
Programa SICONV 2629120170003

Cadastramento e aprovação
prévia de proposta no Sistema
SISUAB

http://www.capes.gov.br/i
Coordenação de
Aperfeiçoamento de mages/stories/download/e
Pessoal de Nível
ditais/Edital‐075‐2014‐
Superior - CAPES
UAB.pdf

Proposta Voluntária/ Programa SICONV
Instituições de Educação
2629120170001O - PARFOR PRESENCIAL é um
Superior Públicas credenciadas
Coordenação de
Programa emergencial que visa induzir e fomentar a
ao Ministério da Educação, que
Aperfeiçoamento
oferta de vagas em cursos de educação superior
apresentam Índice Geral de
de Pessoal de Nível
gratuitos para professores em exercício na rede pública Cursos - IGC com conceito igual
de educação básica, a fim de que obtenham a formação ou superior a 3 e que realizaram Superior - CAPES
requerida na LDBEN
sua adesão formal ao Programa.

https://www.convenios.gov
.br/siconv/ConsultarProgra
ma/ResultadoDaConsultaDe
ProgramaDeConvenioDetal
P
D C
i D t l
har.do?id=34874

Para mais informações: agespi@uesb.edu.br / (77) 3425-9304

Algumas das oportunidades aqui apresentadas foram pesquisadas com o auxílio do Sistema Financiar, da Fundação Arthur Bernardes. O referido sistema é um
software de busca, que divulga fontes de fomento nacionais e internacionais, em todas as áreas do conhecimento. O Sistema é pioneiro em âmbito nacional por
divulgar editais para projetos de pesquisa, ensino, extensão, tecnologia, inovação, desenvolvimento social e meio ambiente. O acesso ao Sistema Financiar é
liberado por meio de assinaturas institucionais, para universidades, instituições de pesquisa, órgãos públicos, empresas e organismos não governamentais.

