
 

 

 

Editais – Oportunidades de Fomento em Pesquisa  

Fevereiro 2016 

 

 

Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP) 
Agência CAPES 
Objetivo 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. 
Inicialmente voltado apenas a eventos de curta duração, cujos vínculos se 
relacionavam unicamente à pós-graduação; desde 2010, o programa atende 
também àqueles eventos que prezem pela formação e melhoria do quadro 
docente da educação básica. 
 
 

Home page http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos/paep  

Inscrições Fluxo contínuo. 

 

Escola de Altos Estudos - EAE 
Agência CAPES 
Objetivo A Escola de Altos Estudos tem por objetivo apoiar os Programas de Pós-

Graduação de Instituições de Ensino Superior federais, estaduais, confessionais 
e comunitárias, por meio do fomento à cooperação acadêmica e do intercâmbio 
acadêmico internacional. Esse apoio se dará por meio da oferta de cursos 
monográficos intensivos de alto nível, ministrados por docentes e 
pesquisadores radicados no exterior de elevado conceito internacional. 

Home page http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/escola-de-altos-

estudos  

Inscrições Limite para submissão eletrônica das propostas: 31/05/2016 – Primeira 
Chamada. 
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Programa Geral de Cooperação Internacional - PGCI 
Agência CAPES 
Objetivo Selecionar projetos conjuntos de pesquisa e parcerias universitárias em todas 

as áreas do conhecimento, além de fomentar o intercâmbio entre Instituições de 
Ensino Superior e institutos ou centros de pesquisa e desenvolvimento 
brasileiros e estrangeiros. O programa também objetiva selecionar candidaturas 
individuais, para casos de candidatos academicamente excepcionais que não 
possam ser contemplados por editais específicos da CAPES para bolsas no 
exterior. 

Home page http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-geral-de-

cooperacao-internacional  

Inscrições Limite para submissão eletrônica das propostas: 31/05/2016 – Primeira 
Chamada. 

 

Programa de Bolsa Especial para Doutorado em Pesquisa Médica 
Agência CAPES 
Objetivo Fomentar o desenvolvimento para a formação em pesquisa médica, com a 

finalidade de estimular a produção acadêmica e a formação de pesquisadores, 
em nível de doutorado, por meio de financiamento específico, consolidando e 
ampliando o pensamento crítico estratégico para o desenvolvimento científico 
do país. 

Home page http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/pbe-dpm  

Inscrições Limite para submissão eletrônica das propostas: 05/08/2016. 
 

Programa Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt 
Agência CAPES 
Objetivo 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. 

Home page http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/humboldt  

Inscrições Chamada 09 – Até 29/07/2016 
 

BRICS 
Agência CAPES 
Objetivo Selecionar PPGs reconhecidos e recomendados pela Capes, com nota igual ou 

superior a 6 (seis), inscritos por IES brasileiras como candidatas a participar da 
Universidade em Rede do BRICS nas áreas prioritárias definidas. 

Home page http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/brics  

Inscrições Até às 18h do dia 4 de fevereiro de 2016. 
 



Edital Edição Temática: Ecossistemas Brasileiros: Potenciais de 
Desenvolvimento - RBPG 
Agência Capes 
Objetivo O presente edital tem por propósito a chamada para submissão de artigos para 

a publicação de um número especial da RBPG (Revista Brasileira de Pós-
Graduação) voltado à reflexão acerca das potencialidades dos ecossistemas 
existentes no Brasil para o desenvolvimento nacional, tendo como aporte 
científico os conhecimentos produzidos na pós-graduação e abrangendo as 
dimensões multi e interdisciplinar. 

Home page http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/16122015-Edital-23-2015-

RBPG-TEMATICO-Ecossistemas-Brasileiros.pdf  

Inscrições Data limite de submissão das propostas: 30/04/2016. 
 

Bolsas no País 

Agência CNPq 
Objetivo O CNPq concede bolsas para a formação de recursos humanos no campo da 

pesquisa científica e tecnológica, em universidades, institutos de pesquisa, 
centros tecnológicos e de formação de profissional, tanto no Brasil como no 
exterior. 
Bolsas no País 
Várias modalidades de bolsas são oferecidas aos jovens de ensino médio e 
superior, em nível de pós-graduaçao, interessados em atuar na pesquisa 
cientifica, e especialistas para atuarem em pesquisa e desenvolvimento nas 
empresas e centros tecnológicos, são elas: 
 
Pesquisador Visitante - PV 
Pós-doutorado Júnior - PDJ 
Pós-doutorado Sênior - PDS 
Pós-doutorado Empresarial - PDI 
Doutorado-Sanduíche no País - SWP 
Doutorado-Sanduíche Empresarial - SWI 
Pesquisador Visitante - PV (Pesquisador residente no exterior) 

Home page http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_

p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDi

vulgacao=6382&parentId=conta&breadcrumb=%3E%20Cronograma%202  

Inscrições Data limite de submissão das propostas: 22/04/2016 
 

Bolsas no Exterior 

Agência CNPq 
Objetivo O CNPq concede bolsas para a formação de recursos humanos no campo da 

pesquisa científica e tecnológica, em universidades, institutos de pesquisa, 
centros tecnológicos e de formação de profissional, tanto no Brasil como no 
exterior. 
As bolsas no exterior oferecidas pelo CNPq são destinadas à formação de 



estudantes e ao aprimoramento de pesquisadores em instituições estrangeiras 
conceituadas. São elas: 
 
Pós Doutorado no Exterior - PDE 
Doutorado Sanduíche - SWE 
Estágio Sênior no Exterior - ESN 

Home page http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_

p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDi

vulgacao=6402&parentId=conta&breadcrumb=%3E%20Cronograma%202  

Inscrições Data limite de submissão das propostas: 22/04/2016. 
 

Universal 01/2016 - Faixa A - até R$ 30.000,00 

Agência CNPq 
Objetivo 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, em qualquer área do 
conhecimento. As propostas devem observar as condições específicas 
estabelecidas na parte II - Regulamento, anexo a esta chamada pública, que 
determina os requisitos relativos ao proponente, cronograma, recursos 
financeiros a serem aplicados nas propostas aprovadas, origem dos recursos, 
itens financiáveis, prazo para execução dos projetos, critérios de elegibilidade, 
critérios e parâmetros objetivos de julgamento e demais informações 
necessárias. 

Home page http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_

p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&idDivulgacao=6282&filtro=abertas&detalha=cha

madaDetalhada&id=47-721-3978  

Inscrições Data limite de submissão das propostas: 26/02/2016. 
 

Universal 01/2016 - Faixa B - até R$ 60.000,00 

Agência CNPq 
Objetivo 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, em qualquer área do 
conhecimento. As propostas devem observar as condições específicas 
estabelecidas na parte II - Regulamento, anexo a esta chamada pública, que 
determina os requisitos relativos ao proponente, cronograma, recursos 
financeiros a serem aplicados nas propostas aprovadas, origem dos recursos, 
itens financiáveis, prazo para execução dos projetos, critérios de elegibilidade, 
critérios e parâmetros objetivos de julgamento e demais informações 
necessárias. 

Home page http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_



p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&idDivulgacao=6282&filtro=abertas&detalha=cha

madaDetalhada&id=47-722-3978  

Inscrições Data limite de submissão das propostas: 26/02/2016. 
 

Universal 01/2016 - Faixa C - até R$ 120.000,00 
Agência CNPq 
Objetivo 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, em qualquer área do 
conhecimento. As propostas devem observar as condições específicas 
estabelecidas na parte II - Regulamento, anexo a esta chamada pública, que 
determina os requisitos relativos ao proponente, cronograma, recursos 
financeiros a serem aplicados nas propostas aprovadas, origem dos recursos, 
itens financiáveis, prazo para execução dos projetos, critérios de elegibilidade, 
critérios e parâmetros objetivos de julgamento e demais informações 
necessárias. 

Home page http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&p_

p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&idDivulgacao=6282&filtro=abertas&detalha=cha

madaDetalhada&id=47-723-3978  

Inscrições Data limite de submissão das propostas: 26/02/2016. 
 

Newton Mobility Grants – CONFAP/British Academy/Royal Academy of 
Engineering/Royal Society 

Agência Fapeg 
Objetivo Em parceria com o CONFAP (Conselho Nacional das Fundações Estaduais de 

Amparo à Pesquisa), as Academias Britânicas lançaram chamadas para 
fortalecer parcerias de pesquisa entre brasileiros e britânicos.  As Chamadas 
envolvem diversas instituições do Reino Unido (UK Academies), por meio do 
Fundo Newton. 
As propostas devem ser submetidas às instituições do Reino Unido pelos 
pesquisadores brasileiros. Os selecionados as visitarão para desenvolver 
estudos em conjunto com um parceiro britânico (indicado no formulário de 
submissão). 
 

Home page http://www.fapeg.go.gov.br/newton-mobility-grants-confapbritish-academyroyal-

academy-of-engineeringroyal-society/  

Inscrições Data limite para inscrição dos projetos: 02/03/2016. 
 

Newton Advanced Fellowships – CONFAP/Academy of Medical 
Sciences/British Academy/Royal Society 
Agência Fapeg 
Objetivo Em parceria com o CONFAP (Conselho Nacional das Fundações Estaduais de 



Amparo à Pesquisa), as Academias Britânicas lançaram chamadas para 
fortalecer parcerias de pesquisa entre brasileiros e britânicos.  As Chamadas 
envolvem diversas instituições do Reino Unido (UK Academies), por meio do 
Fundo Newton. 
As propostas devem ser submetidas às instituições do Reino Unido pelos 
pesquisadores brasileiros. Os selecionados as visitarão para desenvolver 
estudos em conjunto com um parceiro britânico (indicado no formulário de 
submissão). 
 

Home page http://www.fapeg.go.gov.br/newton-advanced-fellowships-confapacademy-of-

medical-sciencesbritish-academyroyal-society/  

Inscrições Data limite para inscrição dos projetos: 02/03/2016. 
 

Newton International Fellowships – CONFAP/British Academy/Royal Society 

Agência Fapeg 
Objetivo Em parceria com o CONFAP (Conselho Nacional das Fundações Estaduais de 

Amparo à Pesquisa), as Academias Britânicas lançaram chamadas para 
fortalecer parcerias de pesquisa entre brasileiros e britânicos.  As Chamadas 
envolvem diversas instituições do Reino Unido (UK Academies), por meio do 
Fundo Newton. 
As propostas devem ser submetidas às instituições do Reino Unido pelos 
pesquisadores brasileiros. Os selecionados as visitarão para desenvolver 
estudos em conjunto com um parceiro britânico (indicado no formulário de 
submissão). 
 

Home page http://www.fapeg.go.gov.br/newton-international-fellowships-confapbritish-

academyroyal-society/  

Inscrições Data limite para inscrição dos projetos: 09/03/2016. 
 

Nº 02/16 - Realização de Eventos 

Agência Fapeg 
Objetivo Esta chamada tem por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro à 

realização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação que visem 
contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do 
Estado, abrangendo a realização de congressos, simpósios, workshops, 
seminários, ciclos de conferências e outros eventos similares. 

Home page http://www.fapeg.go.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/Edital-CP-N%C2%BA-2-

2016-REALIZA%C3%87%C3%83O-DE-EVENTOS_2-2.pdf  

Inscrições FLUXO CONTÍNUO 
 

Nº 01/16 - Participação em Eventos 

Agência Fapeg 
Objetivo Esta Chamada tem por objetivo apoiar a participação de doutores vinculados a 

IES ou ICTIs em eventos científicos e/ou tecnológicos no exterior (linha 01) ou 
no país (linha 02), por meio de auxílio financeiro, para apresentação de trabalho 



científico e/ou tecnológico. 
Home page http://www.fapeg.go.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/EDITAL-CP-N%C2%BA-01-

2016-PARTICIPA%C3%87%C3%83O-EM-EVENTOS_2-2.pdf  

Inscrições FLUXO CONTÍNUO 
 

 


