
BOLETIM INFORMATIVO

Oportunidades de
fomento

     O NEXT disponibiliza periodicamente o Boletim Informativo: oportunidade 
de fomento,uma relação das principais fontes e oportnidades de fomento 
disponível para projetos de extensão e de pesquisa. Trata-se e uma 
iniciativa que oferece à comunidade acadêmica possiblidades de 
articulação com o setor produtivo e com o governo. São informações, dados 
e notícias sobre recursos reembolsáveis, não reembolsáveis, incentivos 
fiscais e outras oportunidades de fomento provinientes de instituições 
públicas e privadas, nacionais e internacionais, que têm o intuito de 
inentivar a pesquisa, a extensão e a inovação.



Oportunidades

Nome
Programa Bolsa para Pesquisa Humboldt

Data: Até 31 de dezembro de 2014

Descrição:
O Programa  tem o objetivo de conceber bolsas para pesquisadores 
altamente qualificado, que possuem vínculos, empregatício ou não, 
em Instituiçôes de Ensino ou Pesquisa do Brasil em todas as áreas do 
conhecimento.
 

Site/Edital
  Site
http://www.capes.gov.br/cooperação-internacional/alemanha/humboldt
 Edital
http://www.capes.gov.br/imagens/stories/download/editais/edital-0572014humboldt 

Nome
Programa Cátedra CAPES/Universidade de Harvard
Professor Visitante Sênior no EUA

Data: Até 30 de dezembro de 2014

Descrição:
A CAPES, por meio de Coordenação Geral de Programas de sua 
Diretoria de relações Internacionais, e a Universidade de Harvard 
tornam pública a realização de seleção de bolsista para a Cátedra
CAPE/Universidade de Havard - Professor Visitante Sênior nos EUA.
 

Site/Edital
  Site
http://www.capes.gov.br/cooperação-internacional/estados-unidos/catedra-capes-h
arvard
 Edital
http://www.capes.gov.br/imagens/stories/download/editais/edital/2872014-052014-
catedra-universidade-de-harvard.pdf 



Nome
Prêmio Jovem Cientista - Segurança Alimentar e nutricional

Data: Até 19 de dezembro de 2014

Descrição:
O Prêmio Jovem Cientista, do CNPq, visa revelar talentos, 
impulsionar a pesquisa no país e investir em estudantes e jovens 
pesquisadores que procuram inovar na solução dos desafios da 
sociedade.
 

Site/Edital
  Site
http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2014/pjc/index.html
 Edital
http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2014/pjc/regulamento.html 

Nome
Bolsa e auxílios a Pesquisa do CNPq

Data: Contínuo

Descrição:
O CNPq concede bolsas para a formação de recursos humanos no 
campo da pesquisa científica e tecnológica, um universidades, 
institutos de pesquisa, centros tecnológicos e de formação de 
profissional, tanto no Brasil como no exterior
 

Site
  
http://www.cnpq.br/web/-guest/apresentação13



Nome
Programa de Bolsa Especial para Doutorado em Pesquisa 
Médica -CAPES

Data: Até 06 de março de 2015

Descrição:
O Programa de bolsa especial da CAPES tem como 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
 

Site/Edital
  Site
http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/pbe-dpm
 Edital
http://www.capes.gov.br/images/stories/downloads/editais/3112014-edital-062-201
4-Programa-de-Bolsa-Especial-para-Doutorado-em-pesquisa-Médica.pdf

Nome
Concurso Fundação Mi Sangre - Nexso - Jovenes Creativos 
2014

Data: Até 25 de novembro

Descrição:
O   objetivo da fundação Mi Sangre é contribuir para a construção de 
um ambiente onde os adolescentes e jovens possam se tornar 
embaixadores da paz ativos em susa comunidades e que atuam por 
meio da arte e de atividade lúdicas.
 

Site
 
http://www.nesxo.org.br/pt-br/jovenes-creatives2014pt



Nome
Fundação Waterloo - Financiamento a Projetos de 
Preservação das Florestas Tropicais

Data: Até 01 de dezembro

Descrição:
A Fundação Waterloo, com sede no País de Gale, está recebendo 
prpostas para financiar projetos à florestas tropicais, com foco na sua 
importância para o clima, comunidade e biodiversidade, 
principalemente pelo combate ao desflorestamento.
 

Site
  
http://www.waterloofoundation.org.br.uk/EnvironmentAboutTheProgramme.html

Nome
Fundação Interamericana

Data: Contínuo

Descrição:
A Fundação Interamericana (AF) financia iniciativas de grupos de 
base na América Latina e no Caribe e de organizações 
não-governamentais que realizam projetos para promover o 
desenvolvimento econômico, melhorar as condições de vida e 
incentivar a participação de pessoas desfavorecidas e excluídas da 
comunidade.
 

Site
  
http://www.iaf.gov.br (Em português: http://www.iaf.gov/index.aspx?page=1505)
 



Nome
SeaWorld & Brush Garden Conservation Fund

Data: Até 01 de dezembro

Descrição:
O SeaWorld & Brush Garden Conservation Fund está recebendo 
proposta para apoio de projetos de preservação animal e da 
natureza.
 

Site
  
http://www.swbg-conservationfund.org/grantInfo.htm

Nome
Fundação ONCE - Apoio a Projetos voltados a pessoas 
com deficiência visual

Data: Até 31 de dezembro

Descrição:
A Fundação ONCE (FOAL), com sede na Espanha, mantém processo 
aberto de recebomento de propostas de organizações da sociedade 
civil de pessoas com deficiência visual ou que tenham como foco esta 
público. O apoio pode ser financeiro, humano, tecnlógico e/ou 
material.    
 

Site
   
http://foal.es/es/content/convocatoria-a-bierta-y-permanente-de-foal



Nome
World Wide Web Foundation - A internet Que Queremos 
(The Web We Want)

Data: Contínuo

Descrição:
A W3 foundation apoia esforços no mundo todo para uma internet 
universal gratuita e aberta. A Fundação recebe pedidos de 
financiamento para projetos e ações que tenham como obejetivo a 
universialização da internet gratuita e aberta.
 

Sites
 
http://webfoundation.org
http://webwewant.org/take_action
http://webwewant.org

Nome
Fundo de Ação Urgente - Proposta para a Defesa dos 
Direitos Humanos das Mulheres

Data: Contínuo

Descrição:
O Fundo de Ação Urgente apoia projetos nas áreas de políticas 
sociais,proteção de direitos conquistados pela sociedade, promoção 
e defesa dos direitos das mulheres e seu acesso aos recursos 
naturais e meio ambiente.
 

Site
 
http://www.fondoaccionurgente.org.br/#apoyos?c15



Nome
Youthpolicy.org

Data: Contínuo

Descrição:
A Organização Youth policy financia o desenvolvimento e a 
hospedagem de sites que tenham a temática de políticas públicas de 
juventude.
 

Site
 
http://www.youthpolicy.org/work-with-us/thematic-curation/

Nome
Fundação Abilis - Financiamento a projetos de apoio a 
pessoas com deficiência 

Data: Contínuo

Descrição:
A fundação Abilis financia projetos que tenha foco nas pessoas com 
deficiência. Os projetos apresentados podem ser apoiados com 
recursos que variam de 500 a 10 mil euros, algo em torno de R$ 
1.5000 a R$ 30 mil.
 

Site
 
http://abilis.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=1&lang=pt



Nome
Global Innoovation Fund

Data: Contínuo

Descrição:
O Fundo de inovação Global recebe propostas de soluções 
inovadores que abordam os principais desafios do desenvolvimento e 
tenham um impacto maior que as abordagens atuais, principalmente 
para pobres e grupos vulneráveis
Site
 
http://www.globalinnovation.fund/

Nome
Fundação Nippon

Data: Contínuo

Descrição:
A Fundação Nippon recebe propota de financiamento para projetos 
de desenvolvimento de recursos humanos, promoção de cooperação 
internacional e necessidades humanas básicas.
Site
 
http://www,nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/



Nome
Fundação AIDS Elizabeth Taylor

Data: Contínuo

Descrição:
A Fundação AIDS Elizabeth Taylor está recebendo propostas de 
organizações da sociedade civil que atuem na área de HIV/AIDS e 
proporcionem serviços a pessoas que tenham HIV/AIDS ou que 
ofereçam educação às pessoas sobre o vírus e a presença à doença.
 

Site
 
http://elizabethtayloraidsfoundation.org/grants/

Nome
Open Society Foundations

Data: Contínuo

Descrição:
A Fundação Open Society mantém um programa de apoio a 
entidades da América latina, com financiamento para iniciatibas na 
área de transparência e accountabilty; debate e doálogo sobre 
políticas públicas; direitos humanos e segurança dos cidadões.
Site
 
http://www.opensocietyfoundation.org/grants/latin-america-program


