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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 �scais 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.

BOLETIM INFORMATIVO

Oportunidades de fomento

F A C U L D A D E
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Instituição: 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)- Seleção Pública de Propostas de Pesquisa 
Cientí�ca, Tecnológica e inovação demanda espontânea.

Data:
23/02/2016 a 07/04/2016

Descrição:
Apoiar projetos de pesquisa cientí�ca, tecnológica ou de inovação, mediante o apoio �nanceiro a projetos, 
em todas as áreas do conhecimento.

Montante:
Faixa A 30.000,00; Faixa B 60.000,00; Faixa C 120.000,00.

Site/Edital:
http://www.fap.df.gov.br/images/FAP%20DF/Editais_2016/03_2016_demanda_espont%C3%A2nea.PDF

Instituição:
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)- Apoio à promoção de eventos cientí�cos, 
tecnológicos e de inovação. 

Data:
Contínuo.

Descrição:
Apoia a promoção de eventos regionais, nacionais e internacionais no Distrito Federal, de reconhecida 
relevância cientí�ca, tecnológica e de inovação, a divulgação de conhecimento cientí�co, tecnológico e de 
inovação, bem como a interação entre os diferentes atores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia 
(SNCT), de modo a contribuir para o desenvolvimento do Distrito Federal.

Montante:
Não determinado.

Site/Edital:
http://www.fap.df.gov.br/images/FAP%20DF/editais2015/EDITAL%2002-2015.pdf

Instituição:
Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)-Participação em Eventos Cientí�cos, Tecnológi-
cos e de Inovação.

Data:
Até 17/03/2016.

Descrição:
Apoia a apresentação de trabalhos em eventos de C, T & I, no país ou no exterior; a participação em cursos 
de curta duração em Pesquisa e Desenvolvimento (P & D) e C, T & I, no país e no exterior com, no máximo, 
15 (quinze) dias de duração e  visitas técnicas às instituições de P & D e de C, T & I, no país e no exterior com, 

no máximo, 30 (trinta) dias de duração. 

Montante:
O apoio varia de três mil (eventos nacionais) a dez mil reais (eventos internacionais).

Site/Edital:
http://www.fap.df.gov.br/images/FAP%20DF/editais2015/EDITAL%2001-2015.pdf

Instituição:
Global Fund for Children.

Data:
Contínuo.

Descrição:
A Global Fund for Children (Fundo Global para Crianças) apoia projetos no mundo inteiro que bene�ciem 
crianças e adolescentes.

Montante:
O apoio é de cerca de 5 mil dólares, aproximadamente 13 mil reais.

Site:
http://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant

Instituição:
Fundo de Ação Urgente- Resposta Rápida.

Data:
Contínuo.

Descrição:
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.

Montante:
Não determinado.

Site:
http://www.fondoaccionurgente.org.co/#!apoyos/cl15

Instituição:
Fundo Global de Inovação Global Innovation Fund- Transformando Ideias em Impacto.

Data:
Contínuo.

Descrição:
Recebe propostas de soluções inovadoras que abordem os principais desa�os do desenvolvimento e 
tenham um impacto maior que as abordagens atuais, principalmente para os pobres e grupos vulneráveis.

Montante:

A ser analisado. 

Site:
http://www.globalinnovation.fund/

Instituição:
Fundação Sociedade Aberta (Open Society Foundation)- Programa América Latina.

Data:
Contínuo.

Descrição:
Apoio a entidades da América latina, com �nanciamento para iniciativas na área de transparência e accoun-
tabilty; debate e diálogo sobre políticas públicas; direitos humanos; e segurança dos cidadãos.

Montante:
A ser analisado.

Site:
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program

Instituição:
British Council

Data: Contínuo.

Descrição:
Apoia a realização de Workshops de Pesquisa entre pesquisadores britânicos e de outras nacionalidades.

Montante:
A ser analisado.

Site:
http://www.britishcouncil.org/education/science/researcher-links

Instituição:
SENAI-SESI de Inovação 2015

Data:
Até 29/02/2016

Descrição:
Tem o objetivo  de promover o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços inovadores na 
indústria nacional, inclusive provas de conceito, de tal maneira que propicie o aumento da competitividade e 
da produtividade em um cenário global, por meio da inovação tecnoló
gica e da promoção de soluções inovadoras para a segurança, saúde e qualidade de vida do trabalhador.

Montante:
Com porte de até 13,5 milhões de reais.

Site:

http://migre.me/sn2LI

Site:
http://migre.me/sn2NQ

Instituição:
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério Da Educação, Progra-
ma Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt.

Data:
Até 28 de julho 2017.

Descrição:
Objetivo de conceder bolsas para pesquisadores altamente quali�cados, que possuam vínculo, empregatício 
ou não, em Instituições de Ensino ou Pesquisa do Brasil em todas as áreas do conhecimento.

Montante: 
Não determinado.

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

Instituição:
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério Da Educação, Progra-
ma de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) 

Data:
Contínuo.
Descrição:
Tem o objetivo de quali�car recursos humanos de alto nível por meio da concessão de cotas de bolsas de 
doutorado sanduíche às instituições brasileiras de Ensino Superior que possuam curso de doutorado reco-
mendado e reconhecido com nota igual ou superior a 3.

Montante: 
Não determinado.

Site:
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse

Instituição:
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação- Progra-
ma Professor Visitante do Exterior (PVE)

Data:
Contínuo.

Descrição:
Apoio a realização de visitas de curta, média e longa duração de professores e pesquisadores atuantes no 
exterior a Instituições de Ensino Superior e institutos e centros de pesquisas e desenvolvimento públicos 
brasileiros, em todas as áreas de conhecimento, cuja formação e experiência pro�ssional representem uma 
contribuição inovadora para a pós-graduação brasileira.

Montante: 
Não determinado.

Site:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pve

Instituição: 
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação- Progra-
ma BRAGECRIM

Data: 
Até 15 de junho de 2016.

Descrição:
Objetivo de apoiar projetos conjuntos de pesquisa e fomentar a mobilidade de docentes e de estudantes de 
graduação, mestrado, doutorado, além de estágios de pós-doutorado.

Montante: 
Não determinado.

Site:
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/1512014-Edital-002-Bragecrim-2014.pdf

Instituição: 
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação- Progra-
ma Geral de Cooperação Internacional - PGCI

Data:
1º de junho a 31 de agosto.

Descrição:
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 individu-
ais, para casos de candidatos academicamente excepcionais, que não possam ser contemplados por editais 
especí�cos da CAPES para bolsas no exterior.

Montante:
Não determinado.

Site:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacio-
nal/programa-geral-de-cooperacao-internacional

Instituição:
Ministério da Cultura- Fundação Biblioteca Nacional

Data:
04/04/2016

Descrição:

Apoio à tradução e à publicação de autores brasileiros no exterior, criado pela Fundação Biblioteca Nacional 
(FBN), instituição vinculada ao Ministério da Cultura.

Montante:
Apoio �nanceiro até 8.000,00 dólares americanos

Site:
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1269471/15.06.2015+-
-+Edital+Programa+de+Apoio+%C3%A0%20Tradu%C3%A7%C3%A3o+FBN+2015-2017.pdf/30bc79ef-2b4
0-4cf2-a181-e521c0d40713

Instituição:
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico (CNPq)-  CHAMADA MCTI/CNPQ N° 
01/2016- Universal.

Data:
Até 26/02/2016

Descrição:
Objetivo selecionar propostas para apoio �nanceiro a projetos que visem contribuir signi�cativamente para 
o desenvolvimento cientí�co e tecnológico do país, em qualquer área do conhecimento.

Montante:
Chamada A até 30.000,00; Chamada B até 60.000,00; Chamada C até 120.000,00 Reais.

Site:
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WA-
R_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&�ltro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=62
82

Instituição:
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em conjunto com a Agência Finlandesa de Financiamento à 
Inovação (Tekes).

Data:
Fluxo contínuo.

Descrição:
Financiamento de projetos cooperativos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) vinculados ao 
setor industrial. O principal objetivo é apoiar companhias do Brasil e da Finlândia com vistas a estimular o 
conteúdo inovador de produtos, buscando maior inserção no mercado global.

Montante:
Não determinado.

Site:
http://download.�nep.gov.br/chamadas/cooperacao_internacio-
nal/editais/20141114Finep-Tekes-ChamadaConjuntaport..pdf

OPORTUNIDADES
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Instituição: 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)- Seleção Pública de Propostas de Pesquisa 
Cientí�ca, Tecnológica e inovação demanda espontânea.

Data:
23/02/2016 a 07/04/2016

Descrição:
Apoiar projetos de pesquisa cientí�ca, tecnológica ou de inovação, mediante o apoio �nanceiro a projetos, 
em todas as áreas do conhecimento.

Montante:
Faixa A 30.000,00; Faixa B 60.000,00; Faixa C 120.000,00.

Site/Edital:
http://www.fap.df.gov.br/images/FAP%20DF/Editais_2016/03_2016_demanda_espont%C3%A2nea.PDF

Instituição:
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)- Apoio à promoção de eventos cientí�cos, 
tecnológicos e de inovação. 

Data:
Contínuo.

Descrição:
Apoia a promoção de eventos regionais, nacionais e internacionais no Distrito Federal, de reconhecida 
relevância cientí�ca, tecnológica e de inovação, a divulgação de conhecimento cientí�co, tecnológico e de 
inovação, bem como a interação entre os diferentes atores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia 
(SNCT), de modo a contribuir para o desenvolvimento do Distrito Federal.

Montante:
Não determinado.

Site/Edital:
http://www.fap.df.gov.br/images/FAP%20DF/editais2015/EDITAL%2002-2015.pdf

Instituição:
Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)-Participação em Eventos Cientí�cos, Tecnológi-
cos e de Inovação.

Data:
Até 17/03/2016.

Descrição:
Apoia a apresentação de trabalhos em eventos de C, T & I, no país ou no exterior; a participação em cursos 
de curta duração em Pesquisa e Desenvolvimento (P & D) e C, T & I, no país e no exterior com, no máximo, 
15 (quinze) dias de duração e  visitas técnicas às instituições de P & D e de C, T & I, no país e no exterior com, 

no máximo, 30 (trinta) dias de duração. 

Montante:
O apoio varia de três mil (eventos nacionais) a dez mil reais (eventos internacionais).

Site/Edital:
http://www.fap.df.gov.br/images/FAP%20DF/editais2015/EDITAL%2001-2015.pdf

Instituição:
Global Fund for Children.

Data:
Contínuo.

Descrição:
A Global Fund for Children (Fundo Global para Crianças) apoia projetos no mundo inteiro que bene�ciem 
crianças e adolescentes.

Montante:
O apoio é de cerca de 5 mil dólares, aproximadamente 13 mil reais.

Site:
http://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant

Instituição:
Fundo de Ação Urgente- Resposta Rápida.

Data:
Contínuo.

Descrição:
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.

Montante:
Não determinado.

Site:
http://www.fondoaccionurgente.org.co/#!apoyos/cl15

Instituição:
Fundo Global de Inovação Global Innovation Fund- Transformando Ideias em Impacto.

Data:
Contínuo.

Descrição:
Recebe propostas de soluções inovadoras que abordem os principais desa�os do desenvolvimento e 
tenham um impacto maior que as abordagens atuais, principalmente para os pobres e grupos vulneráveis.

Montante:

A ser analisado. 

Site:
http://www.globalinnovation.fund/

Instituição:
Fundação Sociedade Aberta (Open Society Foundation)- Programa América Latina.

Data:
Contínuo.

Descrição:
Apoio a entidades da América latina, com �nanciamento para iniciativas na área de transparência e accoun-
tabilty; debate e diálogo sobre políticas públicas; direitos humanos; e segurança dos cidadãos.

Montante:
A ser analisado.

Site:
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program

Instituição:
British Council

Data: Contínuo.

Descrição:
Apoia a realização de Workshops de Pesquisa entre pesquisadores britânicos e de outras nacionalidades.

Montante:
A ser analisado.

Site:
http://www.britishcouncil.org/education/science/researcher-links

Instituição:
SENAI-SESI de Inovação 2015

Data:
Até 29/02/2016

Descrição:
Tem o objetivo  de promover o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços inovadores na 
indústria nacional, inclusive provas de conceito, de tal maneira que propicie o aumento da competitividade e 
da produtividade em um cenário global, por meio da inovação tecnoló
gica e da promoção de soluções inovadoras para a segurança, saúde e qualidade de vida do trabalhador.

Montante:
Com porte de até 13,5 milhões de reais.

Site:

http://migre.me/sn2LI

Site:
http://migre.me/sn2NQ

Instituição:
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério Da Educação, Progra-
ma Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt.

Data:
Até 28 de julho 2017.

Descrição:
Objetivo de conceder bolsas para pesquisadores altamente quali�cados, que possuam vínculo, empregatício 
ou não, em Instituições de Ensino ou Pesquisa do Brasil em todas as áreas do conhecimento.

Montante: 
Não determinado.

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

Instituição:
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério Da Educação, Progra-
ma de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) 

Data:
Contínuo.
Descrição:
Tem o objetivo de quali�car recursos humanos de alto nível por meio da concessão de cotas de bolsas de 
doutorado sanduíche às instituições brasileiras de Ensino Superior que possuam curso de doutorado reco-
mendado e reconhecido com nota igual ou superior a 3.

Montante: 
Não determinado.

Site:
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse

Instituição:
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação- Progra-
ma Professor Visitante do Exterior (PVE)

Data:
Contínuo.

Descrição:
Apoio a realização de visitas de curta, média e longa duração de professores e pesquisadores atuantes no 
exterior a Instituições de Ensino Superior e institutos e centros de pesquisas e desenvolvimento públicos 
brasileiros, em todas as áreas de conhecimento, cuja formação e experiência pro�ssional representem uma 
contribuição inovadora para a pós-graduação brasileira.

Montante: 
Não determinado.

Site:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pve

Instituição: 
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação- Progra-
ma BRAGECRIM

Data: 
Até 15 de junho de 2016.

Descrição:
Objetivo de apoiar projetos conjuntos de pesquisa e fomentar a mobilidade de docentes e de estudantes de 
graduação, mestrado, doutorado, além de estágios de pós-doutorado.

Montante: 
Não determinado.

Site:
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/1512014-Edital-002-Bragecrim-2014.pdf

Instituição: 
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação- Progra-
ma Geral de Cooperação Internacional - PGCI

Data:
1º de junho a 31 de agosto.

Descrição:
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 individu-
ais, para casos de candidatos academicamente excepcionais, que não possam ser contemplados por editais 
especí�cos da CAPES para bolsas no exterior.

Montante:
Não determinado.

Site:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacio-
nal/programa-geral-de-cooperacao-internacional

Instituição:
Ministério da Cultura- Fundação Biblioteca Nacional

Data:
04/04/2016

Descrição:

Apoio à tradução e à publicação de autores brasileiros no exterior, criado pela Fundação Biblioteca Nacional 
(FBN), instituição vinculada ao Ministério da Cultura.

Montante:
Apoio �nanceiro até 8.000,00 dólares americanos

Site:
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1269471/15.06.2015+-
-+Edital+Programa+de+Apoio+%C3%A0%20Tradu%C3%A7%C3%A3o+FBN+2015-2017.pdf/30bc79ef-2b4
0-4cf2-a181-e521c0d40713

Instituição:
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico (CNPq)-  CHAMADA MCTI/CNPQ N° 
01/2016- Universal.

Data:
Até 26/02/2016

Descrição:
Objetivo selecionar propostas para apoio �nanceiro a projetos que visem contribuir signi�cativamente para 
o desenvolvimento cientí�co e tecnológico do país, em qualquer área do conhecimento.

Montante:
Chamada A até 30.000,00; Chamada B até 60.000,00; Chamada C até 120.000,00 Reais.

Site:
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WA-
R_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&�ltro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=62
82

Instituição:
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em conjunto com a Agência Finlandesa de Financiamento à 
Inovação (Tekes).

Data:
Fluxo contínuo.

Descrição:
Financiamento de projetos cooperativos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) vinculados ao 
setor industrial. O principal objetivo é apoiar companhias do Brasil e da Finlândia com vistas a estimular o 
conteúdo inovador de produtos, buscando maior inserção no mercado global.

Montante:
Não determinado.

Site:
http://download.�nep.gov.br/chamadas/cooperacao_internacio-
nal/editais/20141114Finep-Tekes-ChamadaConjuntaport..pdf
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Instituição: 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)- Seleção Pública de Propostas de Pesquisa 
Cientí�ca, Tecnológica e inovação demanda espontânea.

Data:
23/02/2016 a 07/04/2016

Descrição:
Apoiar projetos de pesquisa cientí�ca, tecnológica ou de inovação, mediante o apoio �nanceiro a projetos, 
em todas as áreas do conhecimento.

Montante:
Faixa A 30.000,00; Faixa B 60.000,00; Faixa C 120.000,00.

Site/Edital:
http://www.fap.df.gov.br/images/FAP%20DF/Editais_2016/03_2016_demanda_espont%C3%A2nea.PDF

Instituição:
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)- Apoio à promoção de eventos cientí�cos, 
tecnológicos e de inovação. 

Data:
Contínuo.

Descrição:
Apoia a promoção de eventos regionais, nacionais e internacionais no Distrito Federal, de reconhecida 
relevância cientí�ca, tecnológica e de inovação, a divulgação de conhecimento cientí�co, tecnológico e de 
inovação, bem como a interação entre os diferentes atores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia 
(SNCT), de modo a contribuir para o desenvolvimento do Distrito Federal.

Montante:
Não determinado.

Site/Edital:
http://www.fap.df.gov.br/images/FAP%20DF/editais2015/EDITAL%2002-2015.pdf

Instituição:
Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)-Participação em Eventos Cientí�cos, Tecnológi-
cos e de Inovação.

Data:
Até 17/03/2016.

Descrição:
Apoia a apresentação de trabalhos em eventos de C, T & I, no país ou no exterior; a participação em cursos 
de curta duração em Pesquisa e Desenvolvimento (P & D) e C, T & I, no país e no exterior com, no máximo, 
15 (quinze) dias de duração e  visitas técnicas às instituições de P & D e de C, T & I, no país e no exterior com, 

no máximo, 30 (trinta) dias de duração. 

Montante:
O apoio varia de três mil (eventos nacionais) a dez mil reais (eventos internacionais).

Site/Edital:
http://www.fap.df.gov.br/images/FAP%20DF/editais2015/EDITAL%2001-2015.pdf

Instituição:
Global Fund for Children.

Data:
Contínuo.

Descrição:
A Global Fund for Children (Fundo Global para Crianças) apoia projetos no mundo inteiro que bene�ciem 
crianças e adolescentes.

Montante:
O apoio é de cerca de 5 mil dólares, aproximadamente 13 mil reais.

Site:
http://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant

Instituição:
Fundo de Ação Urgente- Resposta Rápida.

Data:
Contínuo.

Descrição:
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.

Montante:
Não determinado.

Site:
http://www.fondoaccionurgente.org.co/#!apoyos/cl15

Instituição:
Fundo Global de Inovação Global Innovation Fund- Transformando Ideias em Impacto.

Data:
Contínuo.

Descrição:
Recebe propostas de soluções inovadoras que abordem os principais desa�os do desenvolvimento e 
tenham um impacto maior que as abordagens atuais, principalmente para os pobres e grupos vulneráveis.

Montante:

A ser analisado. 

Site:
http://www.globalinnovation.fund/

Instituição:
Fundação Sociedade Aberta (Open Society Foundation)- Programa América Latina.

Data:
Contínuo.

Descrição:
Apoio a entidades da América latina, com �nanciamento para iniciativas na área de transparência e accoun-
tabilty; debate e diálogo sobre políticas públicas; direitos humanos; e segurança dos cidadãos.

Montante:
A ser analisado.

Site:
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program

Instituição:
British Council

Data: Contínuo.

Descrição:
Apoia a realização de Workshops de Pesquisa entre pesquisadores britânicos e de outras nacionalidades.

Montante:
A ser analisado.

Site:
http://www.britishcouncil.org/education/science/researcher-links

Instituição:
SENAI-SESI de Inovação 2015

Data:
Até 29/02/2016

Descrição:
Tem o objetivo  de promover o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços inovadores na 
indústria nacional, inclusive provas de conceito, de tal maneira que propicie o aumento da competitividade e 
da produtividade em um cenário global, por meio da inovação tecnoló
gica e da promoção de soluções inovadoras para a segurança, saúde e qualidade de vida do trabalhador.

Montante:
Com porte de até 13,5 milhões de reais.

Site:

http://migre.me/sn2LI

Site:
http://migre.me/sn2NQ

Instituição:
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério Da Educação, Progra-
ma Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt.

Data:
Até 28 de julho 2017.

Descrição:
Objetivo de conceder bolsas para pesquisadores altamente quali�cados, que possuam vínculo, empregatício 
ou não, em Instituições de Ensino ou Pesquisa do Brasil em todas as áreas do conhecimento.

Montante: 
Não determinado.

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

Instituição:
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério Da Educação, Progra-
ma de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) 

Data:
Contínuo.
Descrição:
Tem o objetivo de quali�car recursos humanos de alto nível por meio da concessão de cotas de bolsas de 
doutorado sanduíche às instituições brasileiras de Ensino Superior que possuam curso de doutorado reco-
mendado e reconhecido com nota igual ou superior a 3.

Montante: 
Não determinado.

Site:
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse

Instituição:
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação- Progra-
ma Professor Visitante do Exterior (PVE)

Data:
Contínuo.

Descrição:
Apoio a realização de visitas de curta, média e longa duração de professores e pesquisadores atuantes no 
exterior a Instituições de Ensino Superior e institutos e centros de pesquisas e desenvolvimento públicos 
brasileiros, em todas as áreas de conhecimento, cuja formação e experiência pro�ssional representem uma 
contribuição inovadora para a pós-graduação brasileira.

Montante: 
Não determinado.

Site:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pve

Instituição: 
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação- Progra-
ma BRAGECRIM

Data: 
Até 15 de junho de 2016.

Descrição:
Objetivo de apoiar projetos conjuntos de pesquisa e fomentar a mobilidade de docentes e de estudantes de 
graduação, mestrado, doutorado, além de estágios de pós-doutorado.

Montante: 
Não determinado.

Site:
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/1512014-Edital-002-Bragecrim-2014.pdf

Instituição: 
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação- Progra-
ma Geral de Cooperação Internacional - PGCI

Data:
1º de junho a 31 de agosto.

Descrição:
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 individu-
ais, para casos de candidatos academicamente excepcionais, que não possam ser contemplados por editais 
especí�cos da CAPES para bolsas no exterior.

Montante:
Não determinado.

Site:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacio-
nal/programa-geral-de-cooperacao-internacional

Instituição:
Ministério da Cultura- Fundação Biblioteca Nacional

Data:
04/04/2016

Descrição:

Apoio à tradução e à publicação de autores brasileiros no exterior, criado pela Fundação Biblioteca Nacional 
(FBN), instituição vinculada ao Ministério da Cultura.

Montante:
Apoio �nanceiro até 8.000,00 dólares americanos

Site:
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1269471/15.06.2015+-
-+Edital+Programa+de+Apoio+%C3%A0%20Tradu%C3%A7%C3%A3o+FBN+2015-2017.pdf/30bc79ef-2b4
0-4cf2-a181-e521c0d40713

Instituição:
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico (CNPq)-  CHAMADA MCTI/CNPQ N° 
01/2016- Universal.

Data:
Até 26/02/2016

Descrição:
Objetivo selecionar propostas para apoio �nanceiro a projetos que visem contribuir signi�cativamente para 
o desenvolvimento cientí�co e tecnológico do país, em qualquer área do conhecimento.

Montante:
Chamada A até 30.000,00; Chamada B até 60.000,00; Chamada C até 120.000,00 Reais.

Site:
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WA-
R_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&�ltro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=62
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Instituição:
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em conjunto com a Agência Finlandesa de Financiamento à 
Inovação (Tekes).

Data:
Fluxo contínuo.

Descrição:
Financiamento de projetos cooperativos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) vinculados ao 
setor industrial. O principal objetivo é apoiar companhias do Brasil e da Finlândia com vistas a estimular o 
conteúdo inovador de produtos, buscando maior inserção no mercado global.

Montante:
Não determinado.

Site:
http://download.�nep.gov.br/chamadas/cooperacao_internacio-
nal/editais/20141114Finep-Tekes-ChamadaConjuntaport..pdf
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Instituição: 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)- Seleção Pública de Propostas de Pesquisa 
Cientí�ca, Tecnológica e inovação demanda espontânea.

Data:
23/02/2016 a 07/04/2016

Descrição:
Apoiar projetos de pesquisa cientí�ca, tecnológica ou de inovação, mediante o apoio �nanceiro a projetos, 
em todas as áreas do conhecimento.

Montante:
Faixa A 30.000,00; Faixa B 60.000,00; Faixa C 120.000,00.

Site/Edital:
http://www.fap.df.gov.br/images/FAP%20DF/Editais_2016/03_2016_demanda_espont%C3%A2nea.PDF

Instituição:
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)- Apoio à promoção de eventos cientí�cos, 
tecnológicos e de inovação. 

Data:
Contínuo.

Descrição:
Apoia a promoção de eventos regionais, nacionais e internacionais no Distrito Federal, de reconhecida 
relevância cientí�ca, tecnológica e de inovação, a divulgação de conhecimento cientí�co, tecnológico e de 
inovação, bem como a interação entre os diferentes atores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia 
(SNCT), de modo a contribuir para o desenvolvimento do Distrito Federal.

Montante:
Não determinado.

Site/Edital:
http://www.fap.df.gov.br/images/FAP%20DF/editais2015/EDITAL%2002-2015.pdf

Instituição:
Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)-Participação em Eventos Cientí�cos, Tecnológi-
cos e de Inovação.

Data:
Até 17/03/2016.

Descrição:
Apoia a apresentação de trabalhos em eventos de C, T & I, no país ou no exterior; a participação em cursos 
de curta duração em Pesquisa e Desenvolvimento (P & D) e C, T & I, no país e no exterior com, no máximo, 
15 (quinze) dias de duração e  visitas técnicas às instituições de P & D e de C, T & I, no país e no exterior com, 

no máximo, 30 (trinta) dias de duração. 

Montante:
O apoio varia de três mil (eventos nacionais) a dez mil reais (eventos internacionais).

Site/Edital:
http://www.fap.df.gov.br/images/FAP%20DF/editais2015/EDITAL%2001-2015.pdf

Instituição:
Global Fund for Children.

Data:
Contínuo.

Descrição:
A Global Fund for Children (Fundo Global para Crianças) apoia projetos no mundo inteiro que bene�ciem 
crianças e adolescentes.

Montante:
O apoio é de cerca de 5 mil dólares, aproximadamente 13 mil reais.

Site:
http://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant

Instituição:
Fundo de Ação Urgente- Resposta Rápida.

Data:
Contínuo.

Descrição:
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.

Montante:
Não determinado.

Site:
http://www.fondoaccionurgente.org.co/#!apoyos/cl15

Instituição:
Fundo Global de Inovação Global Innovation Fund- Transformando Ideias em Impacto.

Data:
Contínuo.

Descrição:
Recebe propostas de soluções inovadoras que abordem os principais desa�os do desenvolvimento e 
tenham um impacto maior que as abordagens atuais, principalmente para os pobres e grupos vulneráveis.

Montante:

A ser analisado. 

Site:
http://www.globalinnovation.fund/

Instituição:
Fundação Sociedade Aberta (Open Society Foundation)- Programa América Latina.

Data:
Contínuo.

Descrição:
Apoio a entidades da América latina, com �nanciamento para iniciativas na área de transparência e accoun-
tabilty; debate e diálogo sobre políticas públicas; direitos humanos; e segurança dos cidadãos.

Montante:
A ser analisado.

Site:
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program

Instituição:
British Council

Data: Contínuo.

Descrição:
Apoia a realização de Workshops de Pesquisa entre pesquisadores britânicos e de outras nacionalidades.

Montante:
A ser analisado.

Site:
http://www.britishcouncil.org/education/science/researcher-links

Instituição:
SENAI-SESI de Inovação 2015

Data:
Até 29/02/2016

Descrição:
Tem o objetivo  de promover o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços inovadores na 
indústria nacional, inclusive provas de conceito, de tal maneira que propicie o aumento da competitividade e 
da produtividade em um cenário global, por meio da inovação tecnoló
gica e da promoção de soluções inovadoras para a segurança, saúde e qualidade de vida do trabalhador.

Montante:
Com porte de até 13,5 milhões de reais.

Site:

http://migre.me/sn2LI

Site:
http://migre.me/sn2NQ

Instituição:
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério Da Educação, Progra-
ma Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt.

Data:
Até 28 de julho 2017.

Descrição:
Objetivo de conceder bolsas para pesquisadores altamente quali�cados, que possuam vínculo, empregatício 
ou não, em Instituições de Ensino ou Pesquisa do Brasil em todas as áreas do conhecimento.

Montante: 
Não determinado.

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

Instituição:
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério Da Educação, Progra-
ma de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) 

Data:
Contínuo.
Descrição:
Tem o objetivo de quali�car recursos humanos de alto nível por meio da concessão de cotas de bolsas de 
doutorado sanduíche às instituições brasileiras de Ensino Superior que possuam curso de doutorado reco-
mendado e reconhecido com nota igual ou superior a 3.

Montante: 
Não determinado.

Site:
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse

Instituição:
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação- Progra-
ma Professor Visitante do Exterior (PVE)

Data:
Contínuo.

Descrição:
Apoio a realização de visitas de curta, média e longa duração de professores e pesquisadores atuantes no 
exterior a Instituições de Ensino Superior e institutos e centros de pesquisas e desenvolvimento públicos 
brasileiros, em todas as áreas de conhecimento, cuja formação e experiência pro�ssional representem uma 
contribuição inovadora para a pós-graduação brasileira.

Montante: 
Não determinado.

Site:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pve

Instituição: 
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação- Progra-
ma BRAGECRIM

Data: 
Até 15 de junho de 2016.

Descrição:
Objetivo de apoiar projetos conjuntos de pesquisa e fomentar a mobilidade de docentes e de estudantes de 
graduação, mestrado, doutorado, além de estágios de pós-doutorado.

Montante: 
Não determinado.

Site:
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/1512014-Edital-002-Bragecrim-2014.pdf

Instituição: 
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação- Progra-
ma Geral de Cooperação Internacional - PGCI

Data:
1º de junho a 31 de agosto.

Descrição:
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 individu-
ais, para casos de candidatos academicamente excepcionais, que não possam ser contemplados por editais 
especí�cos da CAPES para bolsas no exterior.

Montante:
Não determinado.

Site:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacio-
nal/programa-geral-de-cooperacao-internacional

Instituição:
Ministério da Cultura- Fundação Biblioteca Nacional

Data:
04/04/2016

Descrição:

Apoio à tradução e à publicação de autores brasileiros no exterior, criado pela Fundação Biblioteca Nacional 
(FBN), instituição vinculada ao Ministério da Cultura.

Montante:
Apoio �nanceiro até 8.000,00 dólares americanos

Site:
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1269471/15.06.2015+-
-+Edital+Programa+de+Apoio+%C3%A0%20Tradu%C3%A7%C3%A3o+FBN+2015-2017.pdf/30bc79ef-2b4
0-4cf2-a181-e521c0d40713

Instituição:
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico (CNPq)-  CHAMADA MCTI/CNPQ N° 
01/2016- Universal.

Data:
Até 26/02/2016

Descrição:
Objetivo selecionar propostas para apoio �nanceiro a projetos que visem contribuir signi�cativamente para 
o desenvolvimento cientí�co e tecnológico do país, em qualquer área do conhecimento.

Montante:
Chamada A até 30.000,00; Chamada B até 60.000,00; Chamada C até 120.000,00 Reais.

Site:
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WA-
R_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&�ltro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=62
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Instituição:
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em conjunto com a Agência Finlandesa de Financiamento à 
Inovação (Tekes).

Data:
Fluxo contínuo.

Descrição:
Financiamento de projetos cooperativos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) vinculados ao 
setor industrial. O principal objetivo é apoiar companhias do Brasil e da Finlândia com vistas a estimular o 
conteúdo inovador de produtos, buscando maior inserção no mercado global.

Montante:
Não determinado.

Site:
http://download.�nep.gov.br/chamadas/cooperacao_internacio-
nal/editais/20141114Finep-Tekes-ChamadaConjuntaport..pdf
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Instituição: 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)- Seleção Pública de Propostas de Pesquisa 
Cientí�ca, Tecnológica e inovação demanda espontânea.

Data:
23/02/2016 a 07/04/2016

Descrição:
Apoiar projetos de pesquisa cientí�ca, tecnológica ou de inovação, mediante o apoio �nanceiro a projetos, 
em todas as áreas do conhecimento.

Montante:
Faixa A 30.000,00; Faixa B 60.000,00; Faixa C 120.000,00.

Site/Edital:
http://www.fap.df.gov.br/images/FAP%20DF/Editais_2016/03_2016_demanda_espont%C3%A2nea.PDF

Instituição:
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)- Apoio à promoção de eventos cientí�cos, 
tecnológicos e de inovação. 

Data:
Contínuo.

Descrição:
Apoia a promoção de eventos regionais, nacionais e internacionais no Distrito Federal, de reconhecida 
relevância cientí�ca, tecnológica e de inovação, a divulgação de conhecimento cientí�co, tecnológico e de 
inovação, bem como a interação entre os diferentes atores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia 
(SNCT), de modo a contribuir para o desenvolvimento do Distrito Federal.

Montante:
Não determinado.

Site/Edital:
http://www.fap.df.gov.br/images/FAP%20DF/editais2015/EDITAL%2002-2015.pdf

Instituição:
Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)-Participação em Eventos Cientí�cos, Tecnológi-
cos e de Inovação.

Data:
Até 17/03/2016.

Descrição:
Apoia a apresentação de trabalhos em eventos de C, T & I, no país ou no exterior; a participação em cursos 
de curta duração em Pesquisa e Desenvolvimento (P & D) e C, T & I, no país e no exterior com, no máximo, 
15 (quinze) dias de duração e  visitas técnicas às instituições de P & D e de C, T & I, no país e no exterior com, 

no máximo, 30 (trinta) dias de duração. 

Montante:
O apoio varia de três mil (eventos nacionais) a dez mil reais (eventos internacionais).

Site/Edital:
http://www.fap.df.gov.br/images/FAP%20DF/editais2015/EDITAL%2001-2015.pdf

Instituição:
Global Fund for Children.

Data:
Contínuo.

Descrição:
A Global Fund for Children (Fundo Global para Crianças) apoia projetos no mundo inteiro que bene�ciem 
crianças e adolescentes.

Montante:
O apoio é de cerca de 5 mil dólares, aproximadamente 13 mil reais.

Site:
http://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant

Instituição:
Fundo de Ação Urgente- Resposta Rápida.

Data:
Contínuo.

Descrição:
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.

Montante:
Não determinado.

Site:
http://www.fondoaccionurgente.org.co/#!apoyos/cl15

Instituição:
Fundo Global de Inovação Global Innovation Fund- Transformando Ideias em Impacto.

Data:
Contínuo.

Descrição:
Recebe propostas de soluções inovadoras que abordem os principais desa�os do desenvolvimento e 
tenham um impacto maior que as abordagens atuais, principalmente para os pobres e grupos vulneráveis.

Montante:

A ser analisado. 

Site:
http://www.globalinnovation.fund/

Instituição:
Fundação Sociedade Aberta (Open Society Foundation)- Programa América Latina.

Data:
Contínuo.

Descrição:
Apoio a entidades da América latina, com �nanciamento para iniciativas na área de transparência e accoun-
tabilty; debate e diálogo sobre políticas públicas; direitos humanos; e segurança dos cidadãos.

Montante:
A ser analisado.

Site:
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program

Instituição:
British Council

Data: Contínuo.

Descrição:
Apoia a realização de Workshops de Pesquisa entre pesquisadores britânicos e de outras nacionalidades.

Montante:
A ser analisado.

Site:
http://www.britishcouncil.org/education/science/researcher-links

Instituição:
SENAI-SESI de Inovação 2015

Data:
Até 29/02/2016

Descrição:
Tem o objetivo  de promover o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços inovadores na 
indústria nacional, inclusive provas de conceito, de tal maneira que propicie o aumento da competitividade e 
da produtividade em um cenário global, por meio da inovação tecnoló
gica e da promoção de soluções inovadoras para a segurança, saúde e qualidade de vida do trabalhador.

Montante:
Com porte de até 13,5 milhões de reais.

Site:

http://migre.me/sn2LI

Site:
http://migre.me/sn2NQ

Instituição:
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério Da Educação, Progra-
ma Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt.

Data:
Até 28 de julho 2017.

Descrição:
Objetivo de conceder bolsas para pesquisadores altamente quali�cados, que possuam vínculo, empregatício 
ou não, em Instituições de Ensino ou Pesquisa do Brasil em todas as áreas do conhecimento.

Montante: 
Não determinado.

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

Instituição:
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério Da Educação, Progra-
ma de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) 

Data:
Contínuo.
Descrição:
Tem o objetivo de quali�car recursos humanos de alto nível por meio da concessão de cotas de bolsas de 
doutorado sanduíche às instituições brasileiras de Ensino Superior que possuam curso de doutorado reco-
mendado e reconhecido com nota igual ou superior a 3.

Montante: 
Não determinado.

Site:
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse

Instituição:
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação- Progra-
ma Professor Visitante do Exterior (PVE)

Data:
Contínuo.

Descrição:
Apoio a realização de visitas de curta, média e longa duração de professores e pesquisadores atuantes no 
exterior a Instituições de Ensino Superior e institutos e centros de pesquisas e desenvolvimento públicos 
brasileiros, em todas as áreas de conhecimento, cuja formação e experiência pro�ssional representem uma 
contribuição inovadora para a pós-graduação brasileira.

Montante: 
Não determinado.

Site:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pve

Instituição: 
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação- Progra-
ma BRAGECRIM

Data: 
Até 15 de junho de 2016.

Descrição:
Objetivo de apoiar projetos conjuntos de pesquisa e fomentar a mobilidade de docentes e de estudantes de 
graduação, mestrado, doutorado, além de estágios de pós-doutorado.

Montante: 
Não determinado.

Site:
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/1512014-Edital-002-Bragecrim-2014.pdf

Instituição: 
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação- Progra-
ma Geral de Cooperação Internacional - PGCI

Data:
1º de junho a 31 de agosto.

Descrição:
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 individu-
ais, para casos de candidatos academicamente excepcionais, que não possam ser contemplados por editais 
especí�cos da CAPES para bolsas no exterior.

Montante:
Não determinado.

Site:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacio-
nal/programa-geral-de-cooperacao-internacional

Instituição:
Ministério da Cultura- Fundação Biblioteca Nacional

Data:
04/04/2016

Descrição:

Apoio à tradução e à publicação de autores brasileiros no exterior, criado pela Fundação Biblioteca Nacional 
(FBN), instituição vinculada ao Ministério da Cultura.

Montante:
Apoio �nanceiro até 8.000,00 dólares americanos

Site:
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1269471/15.06.2015+-
-+Edital+Programa+de+Apoio+%C3%A0%20Tradu%C3%A7%C3%A3o+FBN+2015-2017.pdf/30bc79ef-2b4
0-4cf2-a181-e521c0d40713

Instituição:
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico (CNPq)-  CHAMADA MCTI/CNPQ N° 
01/2016- Universal.

Data:
Até 26/02/2016

Descrição:
Objetivo selecionar propostas para apoio �nanceiro a projetos que visem contribuir signi�cativamente para 
o desenvolvimento cientí�co e tecnológico do país, em qualquer área do conhecimento.

Montante:
Chamada A até 30.000,00; Chamada B até 60.000,00; Chamada C até 120.000,00 Reais.

Site:
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WA-
R_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&�ltro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=62
82

Instituição:
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em conjunto com a Agência Finlandesa de Financiamento à 
Inovação (Tekes).

Data:
Fluxo contínuo.

Descrição:
Financiamento de projetos cooperativos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) vinculados ao 
setor industrial. O principal objetivo é apoiar companhias do Brasil e da Finlândia com vistas a estimular o 
conteúdo inovador de produtos, buscando maior inserção no mercado global.

Montante:
Não determinado.

Site:
http://download.�nep.gov.br/chamadas/cooperacao_internacio-
nal/editais/20141114Finep-Tekes-ChamadaConjuntaport..pdf



N ú c l e o    d e    E x t e n s ã o

Instituição: 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)- Seleção Pública de Propostas de Pesquisa 
Cientí�ca, Tecnológica e inovação demanda espontânea.

Data:
23/02/2016 a 07/04/2016

Descrição:
Apoiar projetos de pesquisa cientí�ca, tecnológica ou de inovação, mediante o apoio �nanceiro a projetos, 
em todas as áreas do conhecimento.

Montante:
Faixa A 30.000,00; Faixa B 60.000,00; Faixa C 120.000,00.

Site/Edital:
http://www.fap.df.gov.br/images/FAP%20DF/Editais_2016/03_2016_demanda_espont%C3%A2nea.PDF

Instituição:
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)- Apoio à promoção de eventos cientí�cos, 
tecnológicos e de inovação. 

Data:
Contínuo.

Descrição:
Apoia a promoção de eventos regionais, nacionais e internacionais no Distrito Federal, de reconhecida 
relevância cientí�ca, tecnológica e de inovação, a divulgação de conhecimento cientí�co, tecnológico e de 
inovação, bem como a interação entre os diferentes atores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia 
(SNCT), de modo a contribuir para o desenvolvimento do Distrito Federal.

Montante:
Não determinado.

Site/Edital:
http://www.fap.df.gov.br/images/FAP%20DF/editais2015/EDITAL%2002-2015.pdf

Instituição:
Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)-Participação em Eventos Cientí�cos, Tecnológi-
cos e de Inovação.

Data:
Até 17/03/2016.

Descrição:
Apoia a apresentação de trabalhos em eventos de C, T & I, no país ou no exterior; a participação em cursos 
de curta duração em Pesquisa e Desenvolvimento (P & D) e C, T & I, no país e no exterior com, no máximo, 
15 (quinze) dias de duração e  visitas técnicas às instituições de P & D e de C, T & I, no país e no exterior com, 

no máximo, 30 (trinta) dias de duração. 

Montante:
O apoio varia de três mil (eventos nacionais) a dez mil reais (eventos internacionais).

Site/Edital:
http://www.fap.df.gov.br/images/FAP%20DF/editais2015/EDITAL%2001-2015.pdf

Instituição:
Global Fund for Children.

Data:
Contínuo.

Descrição:
A Global Fund for Children (Fundo Global para Crianças) apoia projetos no mundo inteiro que bene�ciem 
crianças e adolescentes.

Montante:
O apoio é de cerca de 5 mil dólares, aproximadamente 13 mil reais.

Site:
http://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant

Instituição:
Fundo de Ação Urgente- Resposta Rápida.

Data:
Contínuo.

Descrição:
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.

Montante:
Não determinado.

Site:
http://www.fondoaccionurgente.org.co/#!apoyos/cl15

Instituição:
Fundo Global de Inovação Global Innovation Fund- Transformando Ideias em Impacto.

Data:
Contínuo.

Descrição:
Recebe propostas de soluções inovadoras que abordem os principais desa�os do desenvolvimento e 
tenham um impacto maior que as abordagens atuais, principalmente para os pobres e grupos vulneráveis.

Montante:

A ser analisado. 

Site:
http://www.globalinnovation.fund/

Instituição:
Fundação Sociedade Aberta (Open Society Foundation)- Programa América Latina.

Data:
Contínuo.

Descrição:
Apoio a entidades da América latina, com �nanciamento para iniciativas na área de transparência e accoun-
tabilty; debate e diálogo sobre políticas públicas; direitos humanos; e segurança dos cidadãos.

Montante:
A ser analisado.

Site:
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program

Instituição:
British Council

Data: Contínuo.

Descrição:
Apoia a realização de Workshops de Pesquisa entre pesquisadores britânicos e de outras nacionalidades.

Montante:
A ser analisado.

Site:
http://www.britishcouncil.org/education/science/researcher-links

Instituição:
SENAI-SESI de Inovação 2015

Data:
Até 29/02/2016

Descrição:
Tem o objetivo  de promover o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços inovadores na 
indústria nacional, inclusive provas de conceito, de tal maneira que propicie o aumento da competitividade e 
da produtividade em um cenário global, por meio da inovação tecnoló
gica e da promoção de soluções inovadoras para a segurança, saúde e qualidade de vida do trabalhador.

Montante:
Com porte de até 13,5 milhões de reais.

Site:

http://migre.me/sn2LI

Site:
http://migre.me/sn2NQ

Instituição:
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério Da Educação, Progra-
ma Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt.

Data:
Até 28 de julho 2017.

Descrição:
Objetivo de conceder bolsas para pesquisadores altamente quali�cados, que possuam vínculo, empregatício 
ou não, em Instituições de Ensino ou Pesquisa do Brasil em todas as áreas do conhecimento.

Montante: 
Não determinado.

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

Instituição:
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério Da Educação, Progra-
ma de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) 

Data:
Contínuo.
Descrição:
Tem o objetivo de quali�car recursos humanos de alto nível por meio da concessão de cotas de bolsas de 
doutorado sanduíche às instituições brasileiras de Ensino Superior que possuam curso de doutorado reco-
mendado e reconhecido com nota igual ou superior a 3.

Montante: 
Não determinado.

Site:
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse

Instituição:
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação- Progra-
ma Professor Visitante do Exterior (PVE)

Data:
Contínuo.

Descrição:
Apoio a realização de visitas de curta, média e longa duração de professores e pesquisadores atuantes no 
exterior a Instituições de Ensino Superior e institutos e centros de pesquisas e desenvolvimento públicos 
brasileiros, em todas as áreas de conhecimento, cuja formação e experiência pro�ssional representem uma 
contribuição inovadora para a pós-graduação brasileira.

Montante: 
Não determinado.

Site:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pve

Instituição: 
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação- Progra-
ma BRAGECRIM

Data: 
Até 15 de junho de 2016.

Descrição:
Objetivo de apoiar projetos conjuntos de pesquisa e fomentar a mobilidade de docentes e de estudantes de 
graduação, mestrado, doutorado, além de estágios de pós-doutorado.

Montante: 
Não determinado.

Site:
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/1512014-Edital-002-Bragecrim-2014.pdf

Instituição: 
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação- Progra-
ma Geral de Cooperação Internacional - PGCI

Data:
1º de junho a 31 de agosto.

Descrição:
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 individu-
ais, para casos de candidatos academicamente excepcionais, que não possam ser contemplados por editais 
especí�cos da CAPES para bolsas no exterior.

Montante:
Não determinado.

Site:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacio-
nal/programa-geral-de-cooperacao-internacional

Instituição:
Ministério da Cultura- Fundação Biblioteca Nacional

Data:
04/04/2016

Descrição:

Apoio à tradução e à publicação de autores brasileiros no exterior, criado pela Fundação Biblioteca Nacional 
(FBN), instituição vinculada ao Ministério da Cultura.

Montante:
Apoio �nanceiro até 8.000,00 dólares americanos

Site:
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1269471/15.06.2015+-
-+Edital+Programa+de+Apoio+%C3%A0%20Tradu%C3%A7%C3%A3o+FBN+2015-2017.pdf/30bc79ef-2b4
0-4cf2-a181-e521c0d40713

Instituição:
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico (CNPq)-  CHAMADA MCTI/CNPQ N° 
01/2016- Universal.

Data:
Até 26/02/2016

Descrição:
Objetivo selecionar propostas para apoio �nanceiro a projetos que visem contribuir signi�cativamente para 
o desenvolvimento cientí�co e tecnológico do país, em qualquer área do conhecimento.

Montante:
Chamada A até 30.000,00; Chamada B até 60.000,00; Chamada C até 120.000,00 Reais.

Site:
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WA-
R_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&�ltro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=62
82

Instituição:
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em conjunto com a Agência Finlandesa de Financiamento à 
Inovação (Tekes).

Data:
Fluxo contínuo.

Descrição:
Financiamento de projetos cooperativos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) vinculados ao 
setor industrial. O principal objetivo é apoiar companhias do Brasil e da Finlândia com vistas a estimular o 
conteúdo inovador de produtos, buscando maior inserção no mercado global.

Montante:
Não determinado.

Site:
http://download.�nep.gov.br/chamadas/cooperacao_internacio-
nal/editais/20141114Finep-Tekes-ChamadaConjuntaport..pdf


