
Boletim Informativo: oportunidades de fomento 

O NEXT disponibiliza periodicamente o Boletim Informativo: oportunidades de fomento, uma 
relação das principais fontes e oportunidades de fomento disponível para projetos de extensão 
e de pesquisa.  Trata-se de uma iniciativa que oferece à comunidade acadêmica possibilidades  
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 
provenientes de instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, que têm o intuito 
de incentivar a pesquisa, a extensão e a inovação. 

Oportunidades 
Nome Data Descrição Site/edital 

Intersex 

Human 

Rights 

Fund (Fundo 

para Direitos 

Humanos de 

Intersexuais) 

- 

Astrea 

Lesbian 

Foundation 

for Justice 

Até 20 de 

fevereiro de 

2015 

A organização americana Astrea 

Lesbian Foundation for Justice está 

recebendo propostas para o seu 

novíssimo Intersex Human Rights 

Fund (Fundo para Direitos 

Humanos de Intersexuais). A 

Fundação apoia projetos e 

campanhas lideradas por ativistas 

e organizações de apoio a 

intersexuais e a defesa de seus 

direitos na sociedade. O apoio 

financeiro que o Fundo concede 

varia de 2.500 a 10 mil dólares, 

entre 6.750 e 27 mil reais. 

Site: 

http://www.astraea

foundation.org/ap

ply-for-a-

grant/intersex-

human-rights-fund 

 Fundo Brasil 

de Direitos 

Humanos 

Até 27 de 

fevereiro de 

2015 

O Fundo Brasil de Direitos 

Humanos apoia projetos com 

objetivo combater a qualquer 

forma de violação institucional a 

direitos humanos e a 

discriminação. Os projetos 

aprovados receberão entre 20 mil 

e 40 mil reais. 

Site/Edital: 

http://www.fundod

ireitoshumanos.or

g.br/v2/pt/proposa

ls 

Fundo Brasil 

de Direitos 

Humanos 

Ate 27 de 

fevereiro de 

2015 

O Fundo Brasil de Direitos 

Humanos esta recebendo projetos 

de organizações da sociedade civil,  

que tenham como objetivo o 

enfrentamento do tráfico de 

pessoas. As propostas 

selecionadas, com ate um ano de 

duração, receberão entre 20 a 40 

mil reais. 

Site/Edital: 

http://www.fundod

ireitoshumanos.or

g.br/v2/pt/proposa

ls/index/special 
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Prêmio de 

Criação de 

Valor 

Compartilhado 

- 

Nestlé  

Até 28 de 

fevereiro 

de 2015 

A Nestlé lançou o Prêmio de 

Criação de Valor Compartilhado – 

2015 para identificar e reconhecer 

iniciativas inovadoras na área de 

nutrição, água ou desenvolvimento 

rural. O prêmio é de 500 mil 

francos suíços, cerca de 1 milhão e 

300 mil reais. 

Site: 

http://www.nestle.c

om/csv/what-is-

csv/nestleprize/abo

ut-csv-prize 

 

Fundação 

Tinker 

Até 1 de 

março de 

2015 

A Fundação Tinker esta recebendo 

propostas de organizações da 

sociedade civil que tenham como 

objetivo criar mudanças eficazes 

em políticas públicas na América 

Latina. Os projetos devem se 

enquadrar nas seguintes 

categorias: governança 

democrática, educação, gestão 

sustentável de recursos, política 

dos EUA em relação à América 

Latina, e política pública e ciência 

para a Antártida. O valor do apoio 

pode chegar a mais de 100 mil 

dólares, 260mil reais. 

Site: 
http://www.tinker.or
g/content/institution

al-grants-overview 

Programa de 

Bolsa Especial 

para 

doutorado em 

Pesquisa 

Médica  

– 

 CAPES 

Até 6 de 

março de 

2015 

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

 
Edital: 

http://www.capes.g
ov.br/images/stories
/download/editais/3
112014-edital-062-
2014-Programa-de-
Bolsa-Especial-para-

Doutorado-em-
Pesquisa-Medica.pdf 

Programa 

Furnas Social  

- 

Furnas 

Até dia 09 

de março 

de 2015 

 A Furnas – Eletrobras esta com 

edital aberto para financiar 

projetos e instituições que 

promovam a cidadania por meio 

da inclusão social. No total, até 

cinco milhões de reais serão 

doados, sendo entre 10 mil a 30 

mil por projeto. 

Site: 
http://www.furnas.c
om.br/frmSOProgra

maSocial.aspx 
Edital: 

http://www.furnas.c
om.br/arcs/pdf/Edita

l.pdf 
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Fundo de Ação 

Positiva para 

Crianças (Posit

ive Action for 

Children Fund) 

- 

ViiV 

Healthcare 

Até dia 10 

de março 

de 2015 

A ViiV Healthcare está com 

inscrições abertas para a edição 

2015 do seu Fundo de Ação Positiva 

para Crianças. Serão selecionados 

projetos de organizações que 

atuam com pessoas portadoras do 

vírus da AIDS . Os projetos 

selecionados receberam entre 6 

mil e 300 mil libras (22 mil a 1 

milhão e 100 mil reais, 

aproximadamente) para projetos 

de até três anos. 

Site: 
http://www.viivhealt
hcare.com/communi

ty-
partnerships/positiv

e-action-for-
children-

fund/applications.as
px 

Projeto 

Voluntários BB 

FBB 2015 

- 

Banco do 

Brasil/Fundaçã

o Banco do 

Brasil 

Até 20 de 

março de 

2015 

O Banco do Brasil, em parceria 

com a Fundação Banco do Brasil, 

está recebendo inscrições para o 

Projeto Voluntários BB FBB 2015. Os 

temas das iniciativas inscritas 

devem ser ligados à geração de 

trabalho e renda ou a cuidados 

ambientais. O valor de cada apoio 

pode chegar a  50 mil reais. 

Site: 
https://voluntariado

bb.v2v.net/ 

Tiet 

Foundation 

Até 30 de 

março de 

2015 

A Tiet Foundation está com edital 

aberto para apoiar iniciativas de 

organizações da sociedade civil 

que atuem com população 

marginalizada, combatendo 

desigualdades sociais e 

econômicas. O apoio é de até 5 mil 

dólares, cerca de 13 mil reais. 

Site: 
http://tietfoundation

.org/ 

Programa de 

Apoio a Ações 

de 

Conservação 

- 

Fundação 

Grupo 

Boticário 

Até 31 de 

março de 

2015 

A Fundação Grupo Boticário 

financiará projetos que 

proponham uma efetiva 

contribuição para a conservação 

da natureza no Brasil. O projeto 

deve ter duração entre 12 a 24 

meses. O valor do financiamento 

pode variar entre 650 mil e 750 mil 

reais.  

Site/edital: 

http://www.fundac

aogrupoboticario.o

rg.br/pt/o-que-

fazemos/editais/pa

ges/apoio-

projetos-

linhas.aspx 

  

http://www.viivhealthcare.com/community-partnerships/positive-action-for-children-fund/applications.aspx
http://www.viivhealthcare.com/community-partnerships/positive-action-for-children-fund/applications.aspx
http://www.viivhealthcare.com/community-partnerships/positive-action-for-children-fund/applications.aspx
http://www.viivhealthcare.com/community-partnerships/positive-action-for-children-fund/applications.aspx
http://www.viivhealthcare.com/community-partnerships/positive-action-for-children-fund/applications.aspx
http://www.viivhealthcare.com/community-partnerships/positive-action-for-children-fund/applications.aspx
http://www.viivhealthcare.com/community-partnerships/positive-action-for-children-fund/applications.aspx
http://www.viivhealthcare.com/community-partnerships/positive-action-for-children-fund/applications.aspx
https://voluntariadobb.v2v.net/
https://voluntariadobb.v2v.net/
http://tietfoundation.org/
http://tietfoundation.org/
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/o-que-fazemos/editais/pages/apoio-projetos-linhas.aspx
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/o-que-fazemos/editais/pages/apoio-projetos-linhas.aspx
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/o-que-fazemos/editais/pages/apoio-projetos-linhas.aspx
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/o-que-fazemos/editais/pages/apoio-projetos-linhas.aspx
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/o-que-fazemos/editais/pages/apoio-projetos-linhas.aspx
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/o-que-fazemos/editais/pages/apoio-projetos-linhas.aspx
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/o-que-fazemos/editais/pages/apoio-projetos-linhas.aspx


Conservation, 

Food and 

Health 

Foundation 

- 

Fundação para 

Conservação, 

Alimentação e 

Saúde 

Até  

1 de 

Julho de 

2015 

A Fundação para Conservação, 

Alimentação e Saúde recebe 

projetos para a promoção da 

conservação de recursos naturais, 

aprimorar a produção e 

distribuição de comida e melhorar 

a saúde no mundo em 

desenvolvimento. Os projetos 

podem ser de até 25 mil dólares, 

cerca de 65 mil reais e devem ter 

duração de até um ano. 

Site: 

http://cfhfoundatio

n.grantsmanageme

nt08.com/?page_id

=5 

Bolsas e 

auxílios a 

pesquisa do 

CNPq 

Contínuo 

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. 

Site: 
http://www.cnpq.br/
web/guest/apresent

acao13 
 

Fundação 

Interamericana 

 

Contínuo 

A Fundação Interamericana 

(IAF) 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/ 

(Em português: 
http://www.iaf.gov/i
ndex.aspx?page=150

5) 

World Wide 

Web 

Foundation 

- 

A Internet Que 

Queremos  

(The Web We 

Want) 

Contínuo 

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 objetivo a 

universalização da internet gratuita 

e aberta. 

Site: 

http://webfoundatio

n.org/ 
 

https://webwewant

.org/take_action 

 

https://webwewant

.org/ 

Fundo de Ação 

Urgente 

- 

Proposta para a 

Defesa dos 

Direitos 

Humanos das 

Mulheres 

Contínuo 

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.fondoa

ccionurgente.org.c

o/#!apoyos/cl15 
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Fundação Abilis 

- 

Financiamento 

a projetos de 

apoio a pessoas 

com deficiência 

Contínuo 

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 

1.500 a 30 mil reais.  

Site: 

http://abilis.fi/inde

x.php?option=com

_content&view=arti

cle&id=60&Itemid=

1&lang=pt 

Youthpolicy.org 

- 

Iniciativa Jovem 

 

Contínuo 

A Organização Youth policy 

financia o desenvolvimento e a 

hospedagem de sites que tenham 

a temática de políticas públicas de 

juventude.  

Site: 

http://www.youthp

olicy.org/work-

with-us/thematic-

curation/ 

Fundação 

Nippon 

 

Contínuo 

A Fundação Nippon recebe 

proposta de financiamento para 

projetos de desenvolvimento de 

recursos humanos, promoção da 

cooperação internacional e 

necessidades humanas básicas.  

Site: 

http://www.nippon

-

foundation.or.jp/e

n/what/grant/appli

cation/other_fields/ 

Global 

Innoovation 

Fund 

 

Contínuo 

O Fundo de Inovação Global  

recebe propostas de soluções 

inovadoras que abordem os 

principais desafios do 

desenvolvimento e tenham um 

impacto maior que as abordagens 

atuais, principalmente para os 

pobres e grupos vulneráveis. 

Site: 

http://www.globali

nnovation.fund/ 

Open Society 

Foundations  
Contínuo 

A Fundação Open society mantém 

um programa de apoio a entidades 

da América latina, com 

financiamento para iniciativas na 

área de transparência e 

accountabilty; debate e diálogo 

sobre políticas públicas; direitos 

humanos; e segurança dos 

cidadãos.  

Site: 

http://www.openso

cietyfoundations.or

g/grants/latin-

america-program 

 Fundação AIDS 

Elizabeth Taylor 
Contínuo  

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 prevenção à 

doença. 

Site: 

http://elizabethtayl

oraidsfoundation.o

rg/grants/ 
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