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ESPECIAL OPORTUNIDADES CAPTAÇÃO DE RECURSOS CNPq 

Agosto/2022 

 

A AGESPI (Assessoria na Gestão de Projetos e Convênios Institucionais), divulga especial 
CNPQ com diversas oportunidades recentemente abertas à submissão de propostas para 
captação de recursos para pesquisa e fomento à ciência. Após longo período sem abertura de 
novos editais, estão sendo oferecidos recursos para projetos em diversas áreas do 
conhecimento. A data limite para envio das propostas, em sua maioria é no mês de setembro.  

Esta assessoria se coloca à disposição dos interessados para auxílio na revisão das propostas, 
no que tange o atendimento ao edital, e fornecimento de documentos necessários para anexação 
quando da submissão.  

Confira as oportunidades: 

 

Ciências da Saúde 

 

Chamada CNPq/Decit-SCTIE-MS/COCAM-CGCIVI-DAPESSAPS/MS Nº 46/2022 – Saúde da 
Criança 

Visa o apoio à pesquisas que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação do País, na área da saúde da criança: cuidado neonatal, 
aleitamento materno e alimentação, puericultura e práticas parentais.   

Tema I: Rede de cuidado neonatal no Brasil. 

Tema II: Avaliação da implementação das ações do Programa Nacional de promoção, proteção 
e apoio ao aleitamento materno nas taxas de amamentação no Brasil. 
Tema III: Modelos de assistência na puericultura. 

Tema IV: Relação entre práticas parentais saudáveis e a violência contra crianças. 
Tema V: Saúde da criança indígena e padrões de consumo alimentar. 

Data Limite 

16 de setembro de 2022. 

Elegibilidade 

O responsável pela apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente: 

1. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta;  

2. Possuir o título de Doutor;  
3. Ser o coordenador do projeto;  
4. Ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto. 

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert

as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10922 

 

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10922
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10922
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10922
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Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT Nº 45/2022 - Política Nacional de Saúde Mental 

Tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o 
aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde Mental, com foco na Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS), transtornos mentais, suicídio e fatores associados ao desenvolvimento de 
sofrimentos psicossociais relacionados ao trabalho. 

Linha temática 1: Análise de custo dos serviços que compõem a Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS). 

Linha temática 2: Avaliação econômica de ações e programas prestados na Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS).  

Linha temática 3: Ações de enfrentamento à problemática das cenas abertas de uso de drogas 
em áreas urbanas no Brasil e no mundo. 
Linha temática 4: Estratégias de rastreio de transtornos mentais em serviços da Atenção 
Primária à Saúde (APS). 

Linha temática 5: Instrumentos de avaliação de risco para suicídio na população brasileira. 
Linha temática 6: Prevalência e fatores associados a transtornos mentais na população 
carcerária brasileira. 

Linha temática 7: Caracterização e levantamento de opções de políticas baseadas em 
evidências sobre sofrimento psíquico causado pelo esgotamento profissional (Síndrome de 
Burnout) no Brasil. 

Linha temática 8: Prevalência e fatores associados ao desenvolvimento de sofrimento 
psicossocial relacionado ao trabalho.  

Data Limite 

16 de setembro de 2022. 

Elegibilidade 

Quanto ao Proponente 

1. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta;  

2. Possuir o título de Doutor;  
3. Ser o coordenador do projeto;  

Link para acesso ao edital 

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert

as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10924 

 

Chamada CNPq/Decit/SCTIE/MS Nº 49/2022 - Vacinação 

O edital tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa que contribuam significativamente para 
o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação em vacinação no Brasil, com foco em 
vacinas desenvolvidas no país.  

Linha 1. Vacinas inéditas; 

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10924
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10924
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10924
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10932


 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

ASSESSORIA NA GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS 
INSTITUCIONAIS - AGESPI 

                                                                                                                                                            
Linha 2. Vacinas registradas na ANVISA e/ou incorporadas no SUS; 

Linha 3. Vacinas de RNAm ou DNA (Plataformas tecnológicas inovadoras); 

Linha 4. Vacinas para cães ou gatos com impacto na saúde humana. 

Data Limite 

19 de setembro de 2022. 

Elegibilidade 

Quanto ao Proponente 

O responsável pela apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente: 

1. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta;  

2. Possuir o título de Doutor;  
3. Ser o coordenador do projeto;  
4. Ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto. 

Link para acesso ao edital 

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert

as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10932 

 

Chamada CNPq/MCTI/CT-Saúde nº 52/2022 – Resistência Antimicrobiana 

Visa selecionar e classificar propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa relacionados 
ao enfrentamento da Resistência Antimicrobiana, de forma a contribuir com o avanço do 
conhecimento na área, além de gerar dados que possam servir de subsídio para seu 
enfrentamento da questão no âmbito do Sistema de Saúde brasileiro.  

Linha Temática I: Prevenção de infecções por microorganismos resistentes; 
Linha Temática II: Mecanismos que promovem o surgimento da resistência antimicrobiana e 
sua disseminação; 
Linha Temática III: Disseminação da RAM por meio dos sistemas de produção agropastoris; 
Linha Temática IV: Transmissão de RAM nos ambientes hospitalares; 
Linha Temática V: Ensaios clínicos de fase I para o desenvolvimento de novos antibióticos e/ou 
aprimoramento de antibióticos já existentes; 
Linha Temática VI: Redes de Pesquisa para identificação, monitoramento e sequenciamento 
genético de cepas resistentes em todo território nacional. 

Data Limite 

26 de setembro de 2022. 

Elegibilidade 

 
O proponente, responsável pela apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente: 

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10932
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10932
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10932
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11028
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1. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 

submissão da proposta; 
2. Possuir o título de Doutor; 
3. Ser o coordenador do projeto; 
4. Possuir vínculo formal com a instituição de execução do projeto/Instituição Científica, 

Tecnológica e de Inovação (ICT). 

Observações 

As Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados poderão participar da Chamada Pública co-
financiando propostas selecionadas cujas instituições-sede estejam em seus respectivos 
estados.  

Link para acesso ao edital 

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert

as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11028 

 

Chamada CNPq/MS-SCTIE-DECIT Nº 50/2022 - Testes Genéticos 

A chamada tem como objetivo apoiar Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) 
que visem o desenvolvimento de testes genéticos e de biópsia líquida aplicados à saúde 
humana. As propostas elegíveis para análise e julgamento deverão se enquadrar em uma das 
linhas de pesquisa descritas a seguir, relativas ao desenvolvimento de Testes Genéticos e de 
Biópsia Líquida: 

1. Testes Genéticos de Triagem Neonatal; 
2. Testes Genéticos Diagnóstico para Doenças Crônicas e Degenerativas; 
3. Testes Genéticos Pré-Natal; 
4. Testes Genéticos Preditivos e Pré-Sintomáticos; 
5. Testes Genéticos de Prognóstico; 
6. Testes Farmacogenéticos; 
7. Teste de Biópsia Líquida para Diagnóstico; 
8. Teste de Biópsia Líquida para Prognóstico; 
9. Teste de Biópsia Líquida para Monitoramento. 

Data Limite 

09 de setembro de 2022. 

Elegibilidade 

O responsável pela apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente: 

1. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta; 

2. Possuir o título de Doutor; 
3. Ser o coordenador do projeto; 
4. Ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto. 

Link para acesso ao edital 

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11028
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11028
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11028
http://resultado.cnpq.br/0770608674909616
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http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert

as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10805  

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10805
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10805
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10805
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Ciências Exatas e da Terra 

 

Chamada CNPq/CT-Mineral/CT-Energ Nº 27/2022 – Minerais Estratégicos 

Tem como objetivo apoiar projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) que visem 
contribuir significativamente para o desenvolvimento integral das cadeias produtivas dos 
minerais estratégicos, formar recursos humanos e capacitar infraestrutura laboratorial para o 
desenvolvimento de modelos de depósitos minerais estratégicos, laboratorial e piloto para 
caracterização tecnológica, processamento, produção e uso de minerais estratégicos em 
materiais avançados e produtos de alta tecnologia, visando agregar valor, adensar o 
conhecimento e promover a sustentabilidade e competitividade das cadeias produtivas desses 
minerais no Brasil.  

Linha Temática 1: Minerais Estratégicos com aplicação em produtos de alta tecnologia; 
Linha Temática 2: Minerais Estratégicos com Elevado Déficit Comercial: agrominerais; 
Linha Temática 3: PD&I em pesquisa mineral voltada para o estabelecimento de modelos 
de depósitos minerais com foco em Minerais Estratégicos; 

Data Limite 

14 de setembro de 2022. 

Elegibilidade 

O responsável pela apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente: 

1. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta;  

2. Possuir o título de Doutor;  
3. Ser o coordenador do projeto;  
4. Possuir vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto ou, se 

aposentado, comprovar manter atividades acadêmicos-científicas e apresentar 
declaração da instituição de execução do projeto concordando com a sua execução.  

Link para acesso ao edital 

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert

as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10849 

 

 

Chamada CNPq/CT- Mineral Nº 28/2022 – Transferência de Tecnologia Mineral 

Tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País, na área mineral, através da 
inserção e a transferência de tecnologias em micro, pequenas e médias empresas, 
cooperativas, sindicatos e associações de mineração e transformação mineral 
organizadas em Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral (APL) com prioridades para os 

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10849
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10849
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10849
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10849
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seguintes segmentos: agregados minerais para a construção civil; agrominerais; água mineral; 
calcário, cal e cimento; cerâmica de revestimento; cerâmica vermelha; gemas, joias, metais 
preciosos e afins; gesso; rochas e minerais em pegmatitos; rochas ornamentais; e sal marinho. 

Linhas temáticas: 

1. Desenvolvimento de equipamentos e de tecnologias para lavra, beneficiamento, 
transformação mineral e de agregação de valor aos produtos, processos e serviços 
adequados aos pequenos empreendimentos e as cooperativas nos segmentos 
priorizados; 

2. Desenvolvimento, difusão e transferência de tecnologias e metodologias de lavra, 
tratamento, aproveitamento, reciclagem e monitoramento ambiental de rejeitos, resíduos 
e efluentes e de recuperação ambiental de áreas mineradas, nos segmentos priorizados; 

3. Desenvolvimento, difusão e transferência de tecnologias para os segmentos priorizados 
baseado no conceito e abordagem da economia circular (EC), avaliação do ciclo de vida 
(ACV) e da avaliação do ciclo de vida social (ACVS); 

4. Aumento da eficiência energética e aprimoramento da matriz energética e sistema de 
queima para os segmentos de cerâmica vermelha e de revestimento, gesso, calcário e 
cal; 

5. Otimização de processos de beneficiamento, lavra, estudos de alterabilidade de rochas, 
caracterização tecnológica de produtos e avaliação de equipamentos e insumos 
utilizados na cadeia produtiva de rochas ornamentais; 

6. Desenvolvimento e otimização de equipamentos e tecnologia de lapidação de gemas e 
fabricação de joias, folheados e bijuterias; 

7. Capacitação de laboratórios de ensaios e análise para os segmentos priorizados; 
8. Extensionismo tecnológico e mineral nos segmentos priorizados; 
9. Desenvolvimento e aplicação de metodologias de planejamento de longo prazo, em base 

participativa e territorial, para elaboração de plano de ações estratégicas para o 
desenvolvimento sustentável dos APL nos segmentos priorizados; 

10. Desenvolvimento de sistemas de gestão da informação e conhecimento envolvendo 
banco de dados e indicadores de caracterização de desempenho dos APL nos 
segmentos priorizados; 

11. Formação e capacitação de recursos humanos nos níveis médio, superior e pós-
graduação nos segmentos priorizados. 

Data Limite 

13 de setembro de 2022. 

Elegibilidade 

Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para submissão 
da proposta; 

1. Possuir o título de Doutor ou ser graduado na área e ter realizado, por pelo menos seis 
anos, atividades de gestão, planejamento e infraestrutura em ciência, tecnologia e 
inovação ou pesquisa e desenvolvimento tecnológico ou gestão tecnológica, extensão 
tecnológica nos segmentos priorizados; 

2. Ser o coordenador do projeto;  
3. Possuir vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto ou, se 

aposentado, comprovar manter atividades acadêmicos-científicas e apresentar 
declaração da instituição de execução do projeto concordando com a sua execução; 

4. O vínculo com a instituição executora deve perdurar durante toda a vigência do projeto. 

Link de acesso ao Edital 
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http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert

as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11085 

 

 

Chamada Nº43/2022 - Combate à poluição no mar e ambientes marinhos causada pelo 
plástico e seus subprodutos 

Tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País em consonância com o Plano 
Nacional de Combate ao Lixo no Mar (PNCLM). Serão selecionados projetos integrados ou redes 
de pesquisa em três distintas Linhas de Pesquisa: 

1. Linha 1: Quantificação e tipificação do plástico; 
2. Linha 2: Tecnologias para decomposição, tratamento e substituição do plástico; 
3. Linha 3: Redes de monitoramento da cadeia produtiva do plástico incluindo descarte e 

reciclagem.  

Data Limite 

05 de setembro de 2022. 

Elegibilidade 

Quanto ao Proponente e Equipe: 

 
O responsável pela apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente: 

1. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta; 

2. Possuir o título de Doutor; 
3. Ser o coordenador do projeto; e 
4. Possuir vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto ou, se 

aposentado, comprovar manter atividades acadêmicos-científicas e apresentar 
declaração da instituição de execução do projeto concordando com a sua execução. 

Link para acesso ao Edital 

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert

as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10745 

 

 

  

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11085
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11085
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11085
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11085
http://file/C:/Users/amanda.gonzaga/Downloads/Chamada_43_2022%20(2).pdf
http://file/C:/Users/amanda.gonzaga/Downloads/Chamada_43_2022%20(2).pdf
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10745
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10745
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10745
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Engenharias 

 

Chamada CNPq/AEB/MCTI/FNDCT Nº 20/2022 – PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO 

Tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País, na área espacial, assim como 
incentivar a criação de ambiente favorável à inovação e ao empreendedorismo, atendendo as 
prioridades do Programa Espacial Brasileiro (PEB). 

Linhas de pesquisa: 

Linha 1: Propulsão: Sistemas de propulsão híbrida, Sistemas de propulsão aspirada, Sistemas 
de propulsão líquida, Sistemas eletromagnéticos, Sistemas de propulsão por vela solar. 

Linha 2: Controle do sistema espacial.  

Linha 3: Materiais e processos para tecnologias espaciais.  

Linha 4: Detritos espaciais.  

Linha 5: Sistema de energia para satélites.  

Linha 6: Sistemas de estações e redes de solo 

Linha 7: Sistemas de dados de bordo. 

Linha 8: Ciências físicas e da vida aplicados a missões espaciais: Instrumentação de apoio às 
ciências da vida aplicados a missões espaciais, Tecnologia de ciências da vida aplicadas a 
missões espaciais e Tecnologias de ciências físicas aplicadas a missões espaciais. 

Data Limite 

01 de setembro de 2022. 

Elegibilidade 

Quanto ao Proponente  

1. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta;  

2. Possuir o título de Doutor;  
3. Ser o coordenador do projeto;  
4. Ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto. 

Link para acesso ao edital 

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert

as/ 

 

 

 

 

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10902
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas/
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas/
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas/
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas/
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Chamada MCTI/CNPq/CT-AGRO Nº 32/2022 – Agro sustentável 

Tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) que visem 
contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País 
nas seguintes áreas: fontes alternativas de fertilizantes, bioinsumos e defensivos agrícolas 
sustentáveis. 

Linha Temática 1: Pesquisa, desenvolvimento, avaliação e validação de fontes alternativas de 
nutrientes para a agricultura e de processos de produção de fertilizantes a partir de fontes 
alternativas, com foco em sustentabilidade econômica e ambiental; 
Linha Temática 2: Pesquisa e desenvolvimento de bioinsumos com foco em bioestimulantes, 
biofertilizantes, biocondicionadores de solo e inoculantes; 
Linha Temática 3: Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e/ou processos para controle 
fitossanitário, incluindo biodefensivos, que apresentem baixo impacto para o meio ambiente e 
para a saúde humana. 

Data Limite 

08 de setembro de 2022. 

Elegibilidade 

Quanto ao Proponente 

O responsável pela apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente: 

1. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta;  

2. Possuir o título de Doutor;  
3. Ser o coordenador do projeto;  
4. Ter vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto.  

Link para acesso ao edital 

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert
as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11005 
 

 

Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 014/2022 - Transporte Aquaviário 

Tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País, na área de Transporte Aquaviário 
e Construção Naval.  

Linha 1 – Construção, montagem e logística em atividades offshore (adequação da infraestrutura 
portuária, navios especiais e plataformas marítimas para a exploração energética), incluindo o 
planejamento portuário e conjugação porto-indústria (formação de clusters industriais associados 
aos portos); 
Linha 2 – Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para as Atividades Aquaviárias (IoT, 
redes de sensores, 5/6G, aplicações de IA, estruturação de bases de dados), automação e 
robótica integrada ao processo produtivo naval (indústria 4.0, manufatura aditiva, novos 
materiais, descomissionamento, desmonte e reciclagem); 

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11005
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11005
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11005
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11005
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11005
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10918
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Linha 3 – Veículos de superfície ou submersíveis, autônomos ou operados remotamente, para 
atividades offshore, incluindo monitoramento ambiental; 

Linha 4 – Digitalização da navegação e e-navigation; 

Linha 5 – Segurança da navegação e do transporte aquaviário na região amazônica; 
Linha 6 – Prevenção do escalpelamento no transporte aquaviário na Amazônia: estudos de 
ocorrências e desenvolvimento de soluções de baixo custo. 

Data Limite 

31 de agosto de 2022. 

Elegibilidade 

O responsável pela apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente: 

1. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta;  

2. Possuir o título de Doutor;  
3. Ser o coordenador do projeto;  
4. Ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto.  

Link para acesso ao edital 

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert
as&buscaChamada=&ano=&startPage=0 
 

 

Programa MCTI de Inovação em Grafeno 

O InovaGrafeno visa apoiar a realização de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e a 
implementação de iniciativas de aplicação na sociedade de soluções tecnológicas e empresariais 
utilizando o Grafeno e materiais 2D à base de carbono, nas fronteiras da física, química, ciências 
da saúde e engenharias que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento 
científico e tecnológico, a inovação e o empreendedorismo do país.  

Linha 1: Projetos de pesquisa básica e aplicada, com nível de maturidade tecnológica 
(TRL) entre 1 e 3, realizados por Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT); 
Linha 2: Projetos de desenvolvimento tecnológico, com nível de maturidade tecnológica 
(TRL) entre 4 e 7, realizados por Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) 
obrigatoriamente em conjunto com empresas de qualquer porte com, no mínimo, 5 anos 
de constituição; 

Linha 3: Geração de Startups em DeepTech. 

As temáticas elegíveis para esta chamada serão: 

1. Temática 1 - Saúde; 
2. Temática 2 - Agropecuária; 
3. Temática 3 - Mobilidade Urbana; 
4. Temática 4 - Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs); 
5. Temática 5- Fronteiras em Tecnologias Habilitadoras; 
6. Temática 6 - Projetos provenientes das Unidades de Pesquisa do MCTI; 
7. Temática 7 - Projetos de Integração com as Iniciativas Ministeriais. 

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&buscaChamada=&ano=&startPage=0
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&buscaChamada=&ano=&startPage=0
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&buscaChamada=&ano=&startPage=0
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&buscaChamada=&ano=&startPage=0
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10928
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10928
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Data Limite 

19 de setembro de 2022. 

Elegibilidade 

Quanto ao Proponente e à Equipe 

1. O responsável pela apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente: 
2. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 

submissão da proposta; 
3. Ser o coordenador da proposta; 
4. Ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto, devidamente indicado no 

Currículo Lattes e enquadrar-se em uma das seguintes opções: 

• No caso das Linhas 1 e 2, ter vínculo formal com a Instituição Científica, Tecnológica e 
de Inovação (ICT); 
• Para a Linha 3, ser integrante da Equipe Empreendedora ou da Startup em estágio inicial, 
com foco no desenvolvimento do produto e do negócio, ou focado no desenvolvimento da 
tecnologia. 

Quanto ao Ambiente de Execução do Projeto 

A proposta deverá ser desenvolvida em uma das opções a seguir: 

1. Linhas 1 e 2: em um laboratório de pesquisa da Instituição Científica, Tecnológica e de 
Inovação (ICT) que possua infraestrutura, equipamentos e recursos humanos 
qualificados para atuação na área da proposta. 

2. Linha 3: em uma aceleradora; em uma incubadora de empresas; nas dependências da 
própria Startup; ou em um laboratório de pesquisa da ICT. 

Link para acesso ao edital 

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert

as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10928 

 

Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 24/2022 – Laboratórios de Hidrogênio 

A chamada visa apoiar projetos de pesquisa com objetivo de solucionar gargalos e consolidar a 
base tecnológica das cadeias de valor na área da economia do hidrogênio, alinhado a Iniciativa 
Brasileira do Hidrogênio (IBH2) do MCTI e as diretrizes do Programa Nacional de Hidrogênio. O 
escopo dos projetos submetidos deve ser aderentes a um dos seguintes temas de pesquisa: 

1. Rotas tecnológicas para a produção de hidrogênio a partir de fontes renováveis; 
2. Sistemas de armazenamento, transporte e segurança do hidrogênio; 
3. Uso energético do hidrogênio; e 
4. Uso industrial do hidrogênio, em especial no setor de transportes, combustíveis, 

siderúrgico, cimenteiro, de fertilizantes, de processos químicos/industriais e de energia 
elétrica. 

Data Limite 

15 de setembro de 2022. 

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10928
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10928
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10928
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11065
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Elegibilidade 

Quanto ao Proponente: 
O proponente, responsável pela apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente: 

1. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta; 

2. Possuir o título de Doutor; 
3. Ser o coordenador do projeto; 
4. Possuir vínculo formal com a instituição de execução do projeto/Instituição Científica, 

Tecnológica e de Inovação (ICT). 

Link de acesso ao edital 

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert

as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11065 

 

 

  

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11065
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11065
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11065
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Transversal 

 

Chamada Nº 42/2022 - Apoio a Projetos Cooperativos em Nanotecnologia no Âmbito do 
Centro Brasileiro Argentino de Nanotecnologia  

Visa apoiar propostas que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico 
e tecnológico e a inovação do País na área de Nanotecnologia, por meio da seleção de projetos 
de pesquisa visando expandir o conhecimento básico e aplicado em temas avançados de 
Nanotecnologia, de interesse do Brasil e da Argentina, no âmbito do Centro Brasileiro-Argentino 
de Nanotecnologia – CBAN. 

As propostas deverão estar vinculadas à projetos de pesquisa científica, tecnológica e/ou de 
inovação obrigatoriamente em colaboração com equipes da Argentina nos temas de 
Nanotecnologia aplicada às áreas estratégicas: 

1. Energia; 
2. Saúde; 
3. Ambiente; ou 
4. Agricultura. 

Data Limite 

22 de agosto de 2022. 

Elegibilidade 

Quanto ao Proponente: 

O responsável pela apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente: 

1. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta; 

2. Possuir o título de Doutor; 
3. Ser o coordenador do projeto; 
4. Possuir vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto ou, se 

aposentado, comprovar manter atividades acadêmicos-científicas e apresentar 
declaração da instituição de execução do projeto concordando com a sua execução. 

Link para acesso ao Edital 

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert

as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10765    

  

 

Chamada CNPq nº 12/2022 - Programa Editorial  

Tem por objeitvo apoiar propostas que visem incentivar a editoração e publicação de periódicos 
científicos brasileiros de alta especialização em todas as áreas de conhecimento, de forma a 
contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação do País.  

http://file/C:/Users/amanda.gonzaga/Downloads/2022.07.05%20Chamada%20CBAN%2042%20de%202022.pdf
http://file/C:/Users/amanda.gonzaga/Downloads/2022.07.05%20Chamada%20CBAN%2042%20de%202022.pdf
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10765%20%20%20
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10765%20%20%20
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10765%20%20%20
http://resultado.cnpq.br/5843893209129137
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Data Limite 

13 de setembro de 2022. 

Elegibilidade 

Proponente e Equipe:  

1. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta;  

2. Possuir o título de Doutor;  
3. Ser obrigatoriamente o editor-chefe do periódico e coordenador do projeto; 
4. Ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto.  

Proposta:  

1. Ser mantido e editado por instituição, associação ou sociedade científica brasileira sem 
fins lucrativos; 

2. Apresentar periodicidade de pelo menos 2 (dois) fascículos por ano;  
3. Ser disponibilizado obrigatoriamente sob o formato eletrônico. Não serão apoiadas 

revistas apenas em formato impresso;  
4. Ter sido disponibilizado de forma regular nos 2 (dois) anos imediatamente anteriores à 

data da solicitação (2019/2020);  
5. Estar, obrigatoriamente, indexado em pelos menos 2 (duas) bases de dados entre as 

nominadas a seguir: SciELO, SCOPUS, Web of Science (Todas as bases), PubMED e 
RedALyC;  

6. Possuir abrangência nacional ou internacional quanto à procedência institucional dos 
autores e do corpo editorial; Estar classificado no Qualis na área de escopo da revista;  

7. Adotar política editorial estrita de revisão por pares;  
8. Ter mais de 80% de artigos científicos e/ou técnico-científicos gerados a partir de 

pesquisas originais, não divulgadas em outras revistas. 

Link de acesso ao edital 

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert

as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10825 

 

 

Chamada CNPq/Decit/SCTIE/MS/ DESID/SE/MS N° 44/2022 - Qualidade Gastos SUS 

Tem como objetivo apoiar pesquisas que contribuam significativamente para o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação do Brasil, com foco na área de Economia da Saúde, no 
intuito de melhorar a qualidade dos gastos em saúde e sua distribuição no âmbito do Sistema 
Único de Saúde – SUS. 

Linha temática I: Estudos que analisem a eficiência vinculada ao princípio da equidade de 
estabelecimentos da Atenção Primária à Saúde (APS). 
Linha temática II: Estudos que analisem a eficiência vinculada ao princípio da equidade de 
estabelecimentos da Atenção Especializada à Saúde. 
Linha temática III: Construção/Proposta de Índice Global de Eficiência dos estabelecimentos de 
saúde. 
Linha temática IV: Avaliação do impacto orçamentário na saúde diante de mudanças de 
tributação (PIS, Cofins e ISS) no âmbito do SUS. 

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10825
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10825
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10825
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10865
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Linha temática V: Elaboração de análise de impacto orçamentário das deduções tributárias com 
saúde no IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) e IPPJ (Imposto sobre a renda das pessoas 
jurídicas) sobre os recursos aplicados no SUS, considerando as mudanças demográficas, os 
repasses de recursos e a inflação (poder de compra). 

Linha temática VI: Estudos de custo das doenças crônicas cardiovasculares no âmbito do SUS. 

Linha temática VII: Estudos de custo de Covid-19 no âmbito do SUS. 
Linha temática VIII: Estudos que analisem a influência das estruturas de mercado de 
medicamentos brasileira na formação dos preços de medicamentos no âmbito do SUS. 

Data Limite 

12 de setembro de 2022. 

Elegibilidade 

Quanto ao Proponente e Equipe 

 
O responsável pela apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente: 

1. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta;  

2. Possuir o título de Doutor;  
3. Ser o coordenador do projeto;  
4. Possuir vínculo formal com a instituição de execução do projeto/Instituição Científica, 

Tecnológica e de Inovação (ICT), conforme definição pelo inciso V do caput do art. 2º da 
Lei nº 10.973 de 2004;  

Link para acesso ao edital 

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert
as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10865 
 

 

Chamada CNPq/MCTI/CT-BIOTEC Nº 31/2022  

Tem como objetivo apoiar projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) que visem 
contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do 
País, na área de Biotecnologia e aplicados aos temas atuais de saúde humana, 
agropecuária, meio ambiente e indústria.  

Linhas de pesquisa: 

Linha 1: Pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação (PD&I) em Biotecnologia em 
Saúde. 
Linha 2: Pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação (PD&I) para a Agropecuária 
utilizando ferramentas da biotecnologia. 
Linha 3: Pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação (PD&I) em Biotecnologia 
Ambiental e Marinha. 
Linha 4: Pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação (PD&I) em Biotecnologia 
Industrial. 

Data Limite 

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10865
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10865
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10865
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10865
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10930
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05 de setembro de 2022. 

Elegibilidade 

 
O responsável pela apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente: 

1. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta;  

2. Possuir o título de Doutor;  
3. Ser o coordenador do projeto;  
4. Ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto. 

Link para acesso ao edital 

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert
as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10930 
 

Chamada CNPq/MCTI/FNDCT nº 39/2022 – Espaços científicos-culturais 

Tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa, revitalização, expansão, manutenção e 
fortalecimento institucional de espaços científico-culturais – como centros e museus de 
Ciência e Tecnologia, planetários, jardins botânicos, zoológicos, centros de visitantes em 
unidade de conservação, parques de ciência e instituições similares – nas diversas regiões do 
País, que visem contribuir para a popularização e divulgação científica, tecnológica e de 
inovação, junto a distintos públicos, em todas as áreas do conhecimento. Os projetos deverão 
ser inseridos em uma das seguintes linhas: 

Linha 1: Aquisição e adaptação de veículos para projetos de ciência móvel/ciência itinerante; 

Linha 2: Revitalização da infraestrutura dos espaços científico-culturais; 

Linha 3: Divulgação científica e educação museal em espaços científico-culturais 
Linha 4: Pesquisas sobre Divulgação de Ciência em Espaços Científicos-Culturais.  

Data Limite 

12 de setembro de 2022. 

Elegibilidade 

 
O responsável pela apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente: 

1. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta; 

2. Possuir formação em nível superior; 
3. Ser o coordenador do projeto; 
4. Ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto. 

Quanto à Instituição de Execução do Projeto 

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10930
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10930
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10930
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10930
http://resultado.cnpq.br/6927272380356583
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1. A instituição de execução do projeto deverá estar cadastrada no Diretório de Instituições 

do CNPq, devendo ser uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), com 
sede e foro no Brasil; 

2. A instituição de execução do projeto é aquela com a qual o proponente deve apresentar 
vínculo. 

Link para acesso ao edital 

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert

as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10827 

 

 

Chamada CNPQ/MCTI/FNDCT nº 41/2022 - Olimpíadas Científicas  

O edital tem por objetivo apoiar projetos que visem contribuir para o desenvolvimento científico 
e tecnológico e de inovação no País, por meio da realização de Olimpíadas Cientificas, em 
âmbito regional, nacional e internacional, em todas as áreas do conhecimento. As propostas 
deverão ser submetidas a uma das seguintes linhas: 

Linha 1 - Olimpíadas Nacionais; 

Linha 2 - Olimpíadas Internacionais; 

Linha 3 - Olimpíadas Nacionais em suas Primeiras Edições ou Olimpíadas Regionais. 

Data Limite 

11 de setembro de 2022. 

Elegibilidade 

O responsável pela apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente: 

1. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta; 

2. Possuir formação em nível superior; 
3. Ser o coordenador do projeto; 
4. Ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto. 

Quanto à Instituição de Execução do Projeto 

1. A instituição de execução do projeto deverá estar cadastrada no Diretório de Instituições 
do CNPq, devendo ser uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), 
organização da sociedade civil sem fins lucrativos, Instituição Pública Municipal, 
Estadual ou Federal de Educação ou Ciência e Tecnologia ou uma entidade 
administrativa responsável pela execução de políticas públicas de educação, ciência e 
tecnologia e correlatos, como, por exemplo, secretarias municipais, estaduais ou 
distritais;  

2. A instituição de execução do projeto é aquela com a qual o proponente deve apresentar 
vínculo. 

Link para acesso ao edital 

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10827
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10827
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10827
http://resultado.cnpq.br/2793235902395726
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http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert
as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10826 
 

 

Chamada CNPq/MCTI/CT-Biotec Nº 30/2022 apoio a  Projetos de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (PD&I)  

Tem por objetivo apoiar projetos que visam contribuir significativamente para o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação do País, com aplicação de novas tecnologias e ferramentas 
de Bioinformática em Biotecnologia. 

Linhas de pesquisa: 

 
Linha 1: Novas ferramentas de Bioinformática - Pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação 
(PD&I) para desenvolvimento e aplicação em Biotecnologia; 
Linha 2: Novas tecnologias em Biotecnologia - Pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação 
(PD&I) para desenvolvimento e aplicação em Biotecnologia, com foco em novas tecnologias 
para: I-edição genômica, II- “drug delivery” e III- sequenciamento genético. 

Data Limite 

02 de setembro de 2022. 

Elegibilidade 

Quanto ao Proponente 

 
O responsável pela apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente: 

1. Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 
submissão da proposta;  

2. Possuir o título de Doutor;  
3. Ser o coordenador do projeto;  
4. Ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto. 

Link de acesso ao edital 

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert

as&startPage=0&buscaChamada=&ano= 

 

  

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10826
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10826
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10826
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10903
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&startPage=0&buscaChamada=&ano=
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&startPage=0&buscaChamada=&ano=
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&startPage=0&buscaChamada=&ano=
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&startPage=0&buscaChamada=&ano=
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Ciências Humanas 

 

CHAMADA CNPQ/MCTI/FNDCT Nº 40/2022 - PRÓ-HUMANIDADES  

A chamada tem por objetivo apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas 

grandes áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e 

Artes, orientados à produção de conhecimento científico inovador para o enfrentamento de 

grandes desafios e problemas nacionais e para o desenvolvimento social, econômico, científico, 

político e cultural da sociedade brasileira, em especial de populações em situação de 

vulnerabilidade. 

 
Data limite: 02/10/2022 
 

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert

as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11125 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11125
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11125
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=11125

