UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
ASSESSORIA NA GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS INSTITUCIONAIS - AGESPI
OPORTUNIDADES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
EDITAIS OUTUBRO 2018
Limite de Envio

Financiador

Descrição da Oportunidade

Quem pode Propor

Link do Edital

15/10/18

Os projetos deverão ser executados nos
Chamada CNPq/MCTIC/MDS nº36/2018 - Tecnologia
Territórios Prioritários, indicados segundo
Social- Visa apoiar projetos que visem contribuir
critério de densidade populacional de
significativamente para o desenvolvimento científico,
famílias em situação de vulnerabilidade.
Conselho Nacional de
tecnológico, econômico e social do País por meio de
O proponente, deve: Ter seu currículo
Desenvolvimento
Tecnologias Sociais que, em alinhamento com o
cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado
Científico e Tecnológico cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento
até a data limite para submissão da
- CNPq
Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas
proposta; Possuir o título de Mestre ou
(ONU), com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e
Doutor; Ser obrigatoriamente o coordenador
Inovação (ENCTI) e com o Plano Progredir, contribuam para
do projeto; Ter vínculo formal com a
o alcance das metas da Agenda 2030.
instituição de execução do projeto.

26/10/18

Chamada Pública CNPq Nº 23/2018 - Programa
Doutorado Acadêmico para Inovação - DAÍ - Visa
Conselho Nacional de
Os critérios de elegibilidade indicados são
selecionar propostas de Instituições Científicas, Tecnológicas
Desenvolvimento
obrigatórios e sua ausência resultará no
e de Inovação (ICTs), que
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Chamada23-2018.pdf
Científico e Tecnológico
indeferimento da proposta, como segue no
demonstrem capacidade para a execução do Programa DAI
- CNPq
Link.
– Doutorado Acadêmico para
Inovação, conforme definido nesta Chamada.

28/10/18

Chamada CNPq/SNSF nº29/2018 - Visa apoiar projetos
Conselho Nacional de
conjuntos de pesquisa e desenvolvimento que visem
Desenvolvimento
contribuir significativamente para o desenvolvimento
Científico e Tecnológico científico e tecnológico e a inovação do País no âmbito da
- CNPq
colaboração científico-tecnológica entre grupos brasileiros e
suíços, nos temas priorizados para colaboração.

21 a 25/10/2018

Ter currículo cadastrado na Plataforma
Lattes, atualizado até a data limite para
submissão;
Possuir o título de Doutor;
Ser obrigatoriamente o coordenador do
projeto;
Ter vínculo formal com a instituição de
execução do projeto.

EDITAL FAPESB 004/2018
SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 2018
Pesquisador/professor responsável pela
PROGRAMA DE POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS apresentação da proposta submetida ao
POPCIÊNCIAS - Tem o objetivo de promover a
presente Edital e que, em caso de
Popularização das Ciências e Tecnologias, por meio do
Fundação de Amparo à
aprovação, será o coordenador do Evento,
apoio financeiro à
Pesquisa do Estado da
responsabilizando-se pelas atividades da
realização de Eventos, vinculados ao tema - Ciência para
Bahia - FAPESB
equipe executora, pela aplicação dos
Redução das Desigualdades, em
recursos financeiros e prestação de contas
comemoração à 15a
(técnica e financeira) à Fundação.
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontecerá
no período
de 15 a 21 de outubro de 2018, no Estado da Bahia.

Chamada CNPq/MCTIC/MDS nº36/2018

Chamada CNPq/SNSF nº29/2018

http://www.fapesb.ba.gov.br/wpcontent/uploads/2016/03/Edital-SNCT-2018POPCIENCIAS.pdf

06/11/18

23/11/18

30/11/18

01/12/18

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nivel
Superior - CAPES

Vínculo empregatício permanente junto a
um programa de Pós-Graduação (PPG) em
nível de doutorado, recomendado e
Edital Capes/FCT nº34/2018 - Visa selecionar até dez
reconhecido pela Capes, não podendo estar
projetos conjuntos de pesquisa desenvolvidos por grupos
aposentado ou ter vínculo temporário
http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/9040brasileiros e portugueses vinculados a Instituições de Ensino
durante todo o período do Projeto;
abertos-editais-para-bolsas-em-programas-de-cooperacaoSuperior e/ou de Pesquisa, públicas ou privadas. O
Título de Doutor, obtido há pelo menos
internacional
Programa fomenta também o intercâmbio científico e a
cinco anos, contados da data de
formação de recursos humanos.
encerramento das inscrições do Edital;
Comprovar capacidade técnico-científica
adequada para o desenvolvimento do
projeto por meio de experiência prévia

O proponente deve ter seu currículo
cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado
até a data limite para submissão;
Chamada CNPq/SNSF nº29/2018 - Visa apoiar projetos
Possuir o título de Doutor;
Conselho Nacional de
conjuntos de pesquisa e desenvolvimento que visem
Ser obrigatoriamente o coordenador do
Desenvolvimento
contribuir significativamente para o desenvolvimento
projeto;
Científico e Tecnológico científico e tecnológico e a inovação do País no âmbito da
Ter vínculo formal com a instituição de
- CNPq
colaboração científico-tecnológica entre grupos brasileiros e
execução do projeto.
suíços, nos temas priorizados para colaboração.
A instituição de execução do projeto, com a
qual o proponente deve apresentar vínculo,
deve ser uma Instituição Científica,
Tecnológica e de Inovação (ICT).

Chamada CNPq/SNSF nº29/2018

Fundação Calouste Gulbenkian - Apoio a Projetos de
Instituições, públicas ou privadas, de
Investigação nos Domínios da Língua e da Cultura
Fundação Calouste Portuguesas 2018 - Visa conceder apoio a projetos no âmbito ensino superior, centros de investigação, ou
https://gulbenkian.pt/grant/projetos-investigacao/
Gulbenkian
outras entidades afins, portuguesas ou
da investigação e dos estudos avançados nos domínios da
estrangeiras.
Língua e da Cultura Portuguesas. Os projetos deverão incidir
em domínios específicos.
FazCultura - Programa Estadual de Incentivo ao Patrocínio
Cultural que tem como objetivo promover ações de patrocínio
http://www.cultura.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo
Secretaria de Cultura
tendo como base a renúncia de recebimento do Imposto de
Sem Especificação
.php?conteudo=240
da Bahia – SECULTBA Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS)
pelo Estado, em favor da aplicação direta em projetos de
qualquer segmento cultural.

30/06/19

Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social
(BNDES)

BNDES - Cinema Perto de Você – É uma linha de
financiamento para construção e ampliação de salas de
cinema em municípios e zonas urbanas prioritárias, com o
objetivo de ampliar, fortalecer e descentralizar o parque
exibidor brasileiro.

Empresas exibidoras nacionais.

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiam
ento/produto/cinema-perto-de-voce

08/03/19

Conselho Nacional de
Desenvolvimento
Científico e Tecnológico
- CNPq

Chamada CNPq nº22/2018 - Bolsas Especiais no País e
Exterior - Visa apoiar projetos de pesquisa que visem a
contribuir significativamente para o desenvolvimento
científico e tecnológico e a inovação do País, por meio da
concessão de bolsas no país e no exterior.

Serão consideradas as normativas vigentes
para cada modalidade de bolsa,
(Resoluções
Normativas 028/2015 e 007/2018).

Chamada CNPq nº22/2018

30/09/19

Ministério da Cultura

Edital MinC/SAV/FSA nº11/2018 - Apoio a Festivais,
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1474621/Edi
Empresas (pessoas jurídicas), com registro
Mostras e Eventos de Mercado - Visa fomentar a realização
tal+n%C2%BA%2011+2018+regular e classificadas como produtoras
de festivais, mostras, premiações, eventos de mercado e
+Festivais+SEl.pdf/149cf113-b525-4fce-8982brasileiras independentes na Ancine.
ações de promoção/difusão da produção audiovisual nacional
27e0bb7a3ae0

31/12/20

Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social
(BNDES)

BNDES - Programa de Títulos Híbridos de Apoio a
Médias-grandes e grandes empresas com
Inovação (BNDES THAI) – É um apoio por meio da
sede e administração no país ou suas
subscrição de debêntures participativas subordinadas,
voltado para projetos de inovação com risco tecnológico e de controladas com sede e administração no
país.
mercado, como o desenvolvimento de novos produtos e o
escalonamento de novos processos.

____

30/08/21

Banco do Nordeste BNB

Edital Fundeci 02 - 2018 - O presente Edital tem o objetivo
de fomentar o desenvolvimento de soluções e inovação
(PD&I) por meio da concessão de subvenção econômica a
empresas com recursos não reembolsáveis, transformando
ideias inovadoras em negócios de alto impacto.

CNPq/IEL - Programa Inova Global: Intercâmbio
Empresarial 2018 - Visa convidar empresas, institutos de
PD&I (pesquisa, desenvolvimento e inovação) públicos e
privados, órgãos de governo e entidades do terceiro setor a
Conselho Nacional de
apresentarem projetos de PD&I que visem ao aumento da
Desenvolvimento
competitividade das empresas e ao desenvolvimento
Científico e Tecnológico
científico e tecnológico no País, por meio do intercâmbio de
- CNPq
profissionais e pesquisadores, mediante a concessão de
bolsas de formação e capacitação no Brasil e no exterior, em
instituições científicas, tecnológicas e de Inovação (ICT) e
centros de P&D públicos ou privados.

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiam
ento/produto/bndes-thai

Ter o registro na Junta Comercial da
respectiva Unidade da Federação, b)
Enquadrar-se como micro ou pequena
empresa c) Encontrar-se sediada em
municípios localizados nos Estados da
Região Nordeste, no Norte do Espírito
https://www.bnb.gov.br/FUNDECI/Convenente.ProgramaConvenio.Detalhes.aspx?ProgramaConvenioID=20
Santo e no Norte de Minas
Gerais d) Ter
objeto social que contemple atividade
compatível com a que será desempenhada
no projeto e) Apresentar solicitação de
apoio a um produto, processo ou serviço
que se encontre em fase testes ou de
prototipagem.

Pesquisadores brasileiros e especialistas
estrangeiros que preencham os requisitos
de cada modalidade de bolsa,
considerando os projetos aprovados pelo
CNPq.

http://www.portaldaindustria.com.br/iel/canais/inovaglobal/#anchor-inicial

Órgão ou entidade da Administração
Pública direta ou indireta de qualquer esfera
de governo, por intermédio de Institutos,
A Chamada se
Centros, Unidades Organizacionais ou
caracteriza como
Órgãos Suplementares de Instituição
um programa de
SOS Equipamentos - Chamada Pública Finep/MCTI/Ação
Científica e Tecnológica - ICT, públicos ou
fluxo contínuo, com
Transversal - visa selecionar propostas para concessão de
Empresa Brasileira de
privados sem fins lucrativos;
http://www.finep.gov.br/images/chamadasavaliações
recursos financeiros para manutenção corretiva de
Inovação e Pesquisa –
Organizações Sociais (OS) qualificadas nos
publicas/2018/23_07_Edital_SOS_Equipamentos_2018.pdf
mensais, sendo a
equipamentos multiusuários de médio e de grande porte, que
FINEP
termos da Lei n°9.637/1998, cujas
data final para
tenham sido apoiados em projetos não reembolsáveis
atividades sejam dirigidas à pesquisa
recebimento das
financiados pela Finep
científica e ao desenvolvimento tecnológico;
propostas o 1º dia
Entidade privada sem fins lucrativos,
útil de cada mês.
qualificada como instituição/fundação de
apoio, responsável pela execução gerencial
e financeira do projeto.

Auxílios de Curta Duração: Auxílio Pesquisador
O candidato deverá ser pesquisador de
Conselho Nacional de
Visitante - Possibilita ao pesquisador brasileiro ou
comprovada qualificação e experiência
Noventa dias
Desenvolvimento
estrangeiro, de reconhecida competência, a colaboração com
antes do início da
com o currículo atualizado na Plataforma
Científico e Tecnológico grupos de pesquisa nacionais para o desenvolvimento de
atividade
Lattes e possuir o domínio no idioma do
- CNPq
projetos/planos de trabalho de natureza científica, tecnológica
evento, visita ou intercâmbio.
e/ou de inovação.
Produtores rurais: pessoas jurídicas e
pessoas físicas, inclusive empresários
registrados na junta comercial, inclusive
sociedades de propósito específico (SPE);
Associações formalmente constituídas: em
créditos diretamente aos associados;
Cooperativas de produtores rurais: em
créditos diretamente aos cooperados e em
créditos na modalidade "à própria".

http://www.cnpq.br/documents/10157/128ba920-77a74748-97f5-6cab3a4c6d40

FLUXO
CONTÍNUO

Banco do Nordeste do
Brasil – BNB

BNB - FNE Irrigação: Programa de Financiamento à
Agropecuária Irrigada - Visa promover o desenvolvimento
da agropecuária irrigada na área de atuação da Sudene,
visando à diversificação das atividades produtivas, adoção
de práticas sustentáveis, utilização de tecnologias modernas
e ecoeficientes e ao incremento da oferta de alimentos e
matérias-primas agroindustriais.

FLUXO
CONTÍNUO

Banco do Nordeste do
Brasil – BNB

BNB - FNE Água: Programa de Financiamento à Projetos
para o Uso Eficiente e Sustentável da Água – Trata-se de
Empresas de todos os portes e setores,
um crédito que financia projetos para o uso eficiente e
produtores rurais, agricultores familiares,
sustentável de água, com recursos do Fundo Constitucional cooperativas e associações são elegíveis.
de Financiamento do Nordeste (FNE)

FLUXO
CONTÍNUO

Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social
(BNDES)

O BNDES Finem - Conteúdos Culturais e Editoriais é
uma linha de financiamento para produção e distribuição de
conteúdos culturais e editoriais

Empresas sediadas no País;
Entidades e órgãos públicos.

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiame
nto/produto/bndes-finem-conteudos-culturais

Banco do Brasil - BBB

Banco do Brasil - Pronaf Eco - Com essa linha de crédito
é possível financiar investimentos para a implantação de
tecnologias de energia renovável, obras de irrigação e de
armazenamento hídrico, florestamento e reflorestamento,
proteção e recuperação do solo, entre outras atividades
relacionadas ao cultivo de árvores.

Produtores familiares que apresentem
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP),
exceto os enquadrados nos Grupos A, A/C
e B.

http://www.bb.com.br/pbb/paginainicial/agronegocios/agronegocio---produtos-eservicos/produtor-familiar/investir-em-suaatividade/pronaf-eco#/

FLUXO
CONTÍNUO

Ter currículo cadastrado na Plataforma
Lattes;
Ter domínio do idioma do evento, visita ou
intercâmbio;
Apresentar, no momento do envio da
proposta, carta convite ou de aceitação da
organização do evento, para os casos de
Conselho Nacional de CNPq - Auxílios de Curta Duração: Auxílio Participação
visitas, intercâmbios ou participação em
Noventa dias
em Eventos Científicos (AVG) - Tem o objetivo apoiar a
Desenvolvimento
congressos e similares na qualidade de
antes do início da
Científico e Tecnológico participação de pesquisador com desempenho destacado
palestrante, coordenador de sessão ou
atividade
em sua área de atuação em eventos científicos no exterior
- CNPq
outras atividades afins;
Manter em sua guarda carta de aceite do(s)
trabalho(s) apresentado(s) em congressos
e similares;
Cumprir interstício de dois anos para a nova
concessão, no caso de pesquisador que já
tenha usufruído de Auxílio Participação em
Eventos Científicos (AVG).

FNE Irrigação: Programa de Financiamento à Agropecuária
Irrigada

https://www.bnb.gov.br/fne-agua

http://www.cnpq.br/web/guest/auxilios2

FLUXO
CONTÍNUO

Banco Nacionl de
Desenvolvimento
Econômico e Social BNDES

FLUXO
CONTÍNUO

Agencia Especial de
Financiamento –
FINAME

FLUXO
CONTÍNUO

FLUXO
CONTÍNUO

FLUXO
CONTÍNUO

FLUXO
CONTÍNUO

FLUXO
CONTÍNUO

FLUXO
CONTÍNUO

FLUXO
CONTÍNUO

Braskem

BNDES Finem - Inovação - É uma linha de financiamento
para investimentos em: Inovações potencialmente disruptivas
ou incrementais de produto, processo e marketing e áreas
correlatas.
Financiamento Banrisul Linha Agronegócio – ModerFrota
- é um programa destinado ao financiamento para aquisição
de tratores novos e usados, bem como, implementos
agrícolas novos associados e colheitadeiras, credenciados
pela Finame.
Programa de Patrocínios – Visa apoiar projetos que
abrangem os seguintes temas: Química; Ciência e
Tecnologia; Cultura; Esporte; Imagem do plástico; Meio
ambiente; Responsabilidade social; Técnicos; Comerciais.

Empresas sediadas no País;
entidades e órgãos públicos.

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financia
mento/produto/bndes-inovacao

Produtores rurais, pessoas físicas ou
jurídicas e suas cooperativas.

http://www.banrisul.com.br/BOB/LINK/bobw11hn_conteu
do_detalhe2.aspx?secao_id=468

Mercado e/ou cadeias de atuação da
Braskem;
Comunidades e região do entorno; Meio
acadêmico; Sociedade; Formadores de
opinião

http://www.braskem.com.br/patrocinios

Programa Finep Conecta – Apoio à Cooperação ICTEmpresa - Visa Levar o conhecimento gerado nas ICTs para
as Empresas;
Empresas Brasileiras
Promover maior alinhamento dos objetivos da Ciência
Nacional às demandas empresariais;
Elevar os dispêndios em P&D e incentivar projetos de maior
risco tecnológico
Ciência Importa Fácil: Credenciamento de
Todos os pesquisadores, com título de
Conselho Nacional de
Pesquisadores para Importação - É um serviço de
doutor ou perfil científico e/ou tecnológico
Desenvolvimento
credenciamento pelo CNPq, de pesquisadores de todo o
equivalente, vinculados a instituições ou
Científico e Tecnológico
país, para facilitar e agilizar a importação de bens destinados
centros de pesquisa credenciados pelo
- CNPq
às pesquisas científicas e tecnológicas por eles coordenadas.
CNPq
Empresa Brasileira de
Inovação e Pesquisa –
FINEP

http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamentoexterna/programas-e-linhas/finep-conecta

http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao-importacaopara-pesquisa

Programa de Estágio – Produzir inovações com base no
O candidato deverá estar cursando
valor das ciências químicas, físicas e biológicas, ajudando a seguintes cursos: administração, ciências
Dow Chemical
http://www.dow.com/brasil/carreiras/trabalhedesenvolver soluções para os mais desafiadores problemas contábeis; comércio exterior; comunicação;
Company
conosco/programa-de-estagio.htm
mundiais, como a necessidade de água potável, a geração e
Economia; engenharias ; marketing;
conservação de energia limpa e o aumento da produção
química; relações internacionais; sistemas
agrícola.
de informação.
Popciências 2017 - Olimpíadas de Ciências – Visa
Pesquisadores/professores vinculados a
oportunizar a aproximação entre os estudantes do Ensino
Instituição de Ensino Superior, Instituto de
Fundação de Amparo à
Básico das escolas públicas e professores da área de
Ciência e Tecnologia, Escola Pública da http://www.fapesb.ba.gov.br/linha-de-fomento-olimpiadasPesquisa do Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. A iniciativa busca promover
de-ciencias/
Rede Municipal de Ensino ou Escola
Bahia - FAPESB
a popularização das Ciências no estado da Bahia, por meio
Pública da Rede Estadual de Ensino do
do apoio financeiro para a execução de Olimpíadas nas
estado da Bahia.
áreas de: Matemática, Física, Química, Biologia.
Thermo Fisher Scientific - Oferece estágios nas áreas de
exatas, humanas e biológicas, como: Ciência da
Thermo Fisher Scientific Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica,
Administração, Economia, Ciências Contábeis, Marketing,
Publicidade e Propaganda, entre outros.
Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social BNDES

BNDES Finem - Desenvolvimento Integrado dos
Municípios - É uma linha de financiamento para projetos
multissetoriais, sustentáveis e integrados alinhados ao
planejamento municipal.

Estudantes Universitários

https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/thermofisher/

Entidades e órgãos públicos;
Empresas com sede e administração no
país; Empresário individual com CNPJ
regularmente constituído.

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financia
mento/produto/bndes-finem-pmi

FLUXO
CONTÍNUO

FLUXO
CONTÍNUO

EMBRAPA - Oferece estágios de complementação
educacional para estudantes de nível médio e para
Entidades públicas ou privadas
estudantes universitários nas áreas de Comunicação Social; responsáveis por intermediar programas de https://www.embrapa.br/documents/10180/1368564/Nor
ma_Estagio_Embrapa.pdf/62d296d9-286d-40e1-af79Administração; Letras; Tecnologia da Informação;
estágio entre as instituições de ensino e as
065a5751ecd8
Biblioteconomia; Arquivologia; Artes Plásticas; Arte e
partes concedentes do estágio.
Educação; Desenho Industrial; Programação Visual e áreas
afins.
Finep Conecta - Programa de Apoio à Cooperação ICTEmpresas Brasileiras que tenham projetos
Empresa - Levar o conhecimento gerado nas ICTs e
Empresa Brasileira de
em parceria com Instituições Científicas,
Universidades para as Empresas;
http://finep.gov.br/apoio-e-financiamentoInovação e Pesquisa –
Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e que
Promover maior alinhamento dos objetivos da Ciência
externa/programas-e-linhas/finep-conecta
FINEP
possuam elevado grau de inovação e
Nacional às demandas empresariais;
potencial de geração de externalidades.
Elevar os dispêndios em P&D e incentivar projetos de maior
risco tecnológico.
Empresa Brasileira de
Pesquisa
Agropecuária –
Embrapa

FLUXO
CONTÍNUO

Banco Nacional do
DesenvolvimentoBNDES

BNDES Finem - Desenvolvimento Integrado dos
Municípios - É uma linha de financiamento para projetos
multissetoriais, sustentáveis e integrados alinhados ao
planejamento municipal.

Entidades e órgãos públicos;
Empresas com sede e administração no
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-pmi
país;

Empresário individual com CNPJ
regularmente constituído.
* (Caso tenha alguma dificuldade para abrir os editais copie o endereço do link e cole no navegador) *
Para mais informações: agespi@uesb.edu.br / (77) 3425-9304
Algumas das oportunidades aqui apresentadas foram pesquisadas com o auxílio de o Sistema Financiar, da Fundação Arthur Bernardes. O referido sistema é um software de busca, que divulga fontes de fomento

