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11/03/2022

Empresa Brasileira de 

Inovação  e Pesquisa  – 

FINEP 

Seleção Pública MCTI/FINEP 02/2021 - tem como objetivo conceder 

recursos para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, em 

projetos que envolvam risco tecnológico para o diagnóstico e tratamento 

de pessoas com Doenças Negligenciadas, Tropicais e transmitidas por 

Vetores (DNTs) e outras doenças infecciosas afetando populações 

negligenciadas.

Linhas Temáticas: 

- Demandas Específicas 

- Inovação em Diagnóstico e 

- Abordagem terapêutica de DNTs.

 Fundação de Apoio, ICT pública e ICT privada; http://www.finep.gov.br/chamadas-

publicas/chamadapublica/664

17/03/2022

Empresa Brasileira de 

Inovação  e Pesquisa  – 

FINEP 

Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT/CT-INFRA - Infraestrutura de 

Pesquisa em Áreas Prioritárias - PROINFRA 2021:  visa selecionar 

propostas para concessão de apoio financeiro à aquisição de equipamentos, 

bem como às pequenas adaptações de instalação estritamente ligadas a 

estes equipamentos, em áreas prioritárias, como projetos de pesquisa 

básica que contribuam para o desenvolvimento das áreas de Tecnologias 

Estratégicas;Habilitadoras;De Produção;Para Desenvolvimento Sustentável 

e Para Qualidade de Vida.

Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) 

pública ou privada (vide edital) 
http://www.finep.gov.br/chamadas-

publicas/chamadapublica/667

10/03/2022

Empresa Brasileira de 

Inovação  e Pesquisa  – 

FINEP 

Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT/Programa Ambientes de 

Inovação - possui como objetivo selecionar propostas para concessão de 

recursos financeiros não reembolsáveis destinados a Centros de Inovação 

situados em Municípios que possuam universidades, centros de pesquisa e 

institutos federais, mas não possuam parques tecnológicos em operação ou 

em implantação.

Órgão ou entidade da Administração Pública direta ou 

indireta de qualquer esfera de governo responsável 

pela execução gerencial e financeira do projeto;

Entidade privada sem fins lucrativos responsável pela 

execução gerencial e financeira do projeto.  

http://www.finep.gov.br/chamadas-

publicas/chamadapublica/666

28/03/2022

Conselho Nacional de 

Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico 

(CNPq)

Chamada CNPq/MCTI/Associação ABELHA nº 27/2021 -  visa apoiar 

projetos de pesquisa que visem contribuir   à geração de conhecimento e ao 

desenvolvimento de produtos e serviços a partir de e para polinizadores.

Linhas temáticas:

Linha 1 – Produtos, insumos e serviços para apicultura e meliponicultura;

Linha 2 – Produtos advindos da apicultura e meliponicultura;

Linha 3 – Serviços de polinização em culturas de interesse econômico;

Linha 4 – Levantamento da biodiversidade e valoração dos serviços 

ecossistêmicos de polinizadores.

Proponente: currículo cadastrado na Plataforma 

Lattes, possuir o título de Doutor; 

ser o coordenador do projeto; ter vínculo com a 

instituição de execução do projeto.

Instituição de Execução do Projeto: estar 

cadastrada no Diretório de Instituições do CNPq, 

devendo ser uma Instituição Científica, Tecnológica e 

de Inovação (ICT)

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportl

et_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas/

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB

ASSESSORIA NA GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS INSTITUCIONAIS - AGESPI

OPORTUNIDADES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
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07/03/2022

Conselho Nacional de 

Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico 

(CNPq)

Chamada nº24/2021 - CNPq/DGITIS/SCTIE/MS - Inovação em Métodos e 

Aplicação da Avaliação de Tecnologias em Saúde no Brasil tem por objetivo 

apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o 

desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País na área de 

desenvolvimento e aprimoramento de métodos e aplicação da Avaliação de 

Tecnologias em Saúde (ATS) no Brasil.

Proponente: currículo cadastrado na Plataforma 

Lattes, possuir o título de Doutor; 

ser o coordenador do projeto; ter vínculo com a 

instituição de execução do projeto.

Instituição de Execução do Projeto: estar 

cadastrada no Diretório de Instituições do CNPq, 

devendo ser uma Instituição Científica, Tecnológica e 

de Inovação (ICT)

file:///D:/Usuario/Downloads/Chamada%20Inovacao%20ATS%

20FINAL.pdf

17/02/2022

Conselho Nacional das 

Fundações Estaduais 

de Amparo à Pesquisa 

(Confap)

ERAPerMed  iniciativa co-financiada pela Comissão Europeia (CE) e 

aderida pela FAPESB tem por objetivo apoiar projetos  colaborativos de 

pesquisa e inovação, para o desenvolvimento de estratégias específicas 

para a prevenção e progressão das doenças, em três níveis:

- medidas preventivas diminuindo a taxa de incidência (prevenção primária);

- detecção precoce para aumentar a eficácia de terapias preventivas, 

mesmo antes do desenvolvimento de sintomas (prevenção secundária); e

- intervenções para prevenir a recorrência da doença ou melhorar o 

atendimento e a qualidade de vida dos pacientes (prevenção terciária).

Instituições de Ensino Superior e Pesquisa públicas 

ou privadas (sem fins lucrativos), Instituições 

Científicas, Tecnologia e Instituições de Inovação, 

sediadas em estados brasileiros correspondentes às 

Agências de Financiamento dos Estados Brasileiros 

(FAPs) que participar da chamada.

https://confap.org.br/news/disponivel-chamada-transnacional-

conjunta-erapermed-2022/

11/03/2022

Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado da 

Bahia - FAPESB

EDITAL FAPESB N o 012/2021 -  Visa o apoio à pesquisa científica, tecnológica e/ou 

inovação em doenças e agravos prevalentes na população negra e dospovos de 

comunidades tradicionais, com ênfase em doença falciforme.    

- Linha 01: Doença Falciforme.

- Linha 02: Doenças Crônicas, outros Agravos e Impactos do Racismo na Saúde.

Instituições executoras localizadas no Estado da 

Bahia, como Instituições de Ensino Superior, públicas 

ou privadas sem fins lucrativos ou Institutos e Centros 

de Pesquisa e Desenvolvimento, públicos ou privados 

sem fins

lucrativos.

http://www.fapesb.ba.gov.br/wp-

content/uploads/2019/08/EDITAL.pdf

* 

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 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.
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