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CHAMADAS ABERTAS 

 

 
Chamada  Agência 

Data limite 

para Submissão 
Objetivo Valor 

Prazo de 

Execução 
Link de acesso 

1 
N º 

33/2019 
CNPq Até 30/03/2020 

Apoiar projetos de pesquisa que visem 

contribuir significativamente para o 

desenvolvimento científico e 

tecnológico e a inovação do País, na 

área de na área de doenças 

transmissíveis e negligenciadas, 

especificamente em tuberculose no 

Brasil em parceria com países do BRICS 

As propostas aprovadas serão 

financiadas com recursos no 

valor global de R$ 16.000.000,00 

(dezesseis milhões de reais) 

36 Meses 

http://www.cnpq.br/web/guest/cha

madas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_

WAR_resultadoscnpqportlet_INSTA

NCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha

=chamadaDivulgada&idDivulgacao

=9322 

2 

N º 

032/2019 

 

CNPq 

Até  

29/02/2020 

 

 

Apoiar projetos de pesquisa que vise 

contribuir significativamente para o 

desenvolvimento científico e 

tecnológico e a inovação do País, nas 

seguintes linhas temáticas, alinhadas e 

aderentes às diretrizes estratégicas 

previstas pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC) 

As propostas aprovadas serão 

financiadas com recursos no 

valor global de US$ 400.000,00 

(quatrocentos mil dólares 

americanos), oriundos do 

orçamento da AWS, sendo todo 

este valor destinado a créditos 

promocionais concedidos pela 

AWS na forma de “Vouchers” 

para utilização dos serviços nas 

plataformas em computação em 

nuvem disponíveis no endereço 

eletrônico 

https://aws.amazon.com/pt/prod

ucts/. 

24 meses 

http://www.cnpq.br/web/guest/cha

madas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_

WAR_resultadoscnpqportlet_INSTA

NCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha

=chamadaDivulgada&idDivulgacao

=9302 

 

 

  



 

 
Chamada  Agência 

Data limite 

para Submissão 
Objetivo Valor 

Prazo de 

Execução 
Link de acesso 

3 08/2019 CNPq 
Até 

09/03/2020 

Apoiar projetos de pesquisa que visem 

a contribuir significativamente para o 

desenvolvimento científico e 

tecnológico e a inovação do País, por 

meio da concessão de bolsas no país e 

no exterior 

As propostas aprovadas serão 

financiadas com recursos no 

valor global estimado de R$ 

60.000.000,00 (sessenta milhões 

de reais), oriundos do 

orçamento do CNPq e liberados 

de acordo com a disponibilidade 

orçamentária e financeira no 

CNPq 

 

Março a 

agosto de 

2020 

 

Setembro de 

2020 a 

Fevereiro de 

2021 

http://www.cnpq.br/web/guest/cha

madas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_

WAR_resultadoscnpqportlet_INSTA

NCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha

=chamadaDivulgada&idDivulgacao

=8782 

4 

Prêmio 

CAPES - 

Natura 

Campus 

de 

Excelência 

em 

Pesquisa 

 

CAPES Até 

28/02/2020 

Parceria entre a CAPES e a 

multinacional brasileira de 

cosméticos Natura, o prêmio tem 

como objetivo estimular a 

produção de artigos de alta 

relevância e impacto para o 

desenvolvimento científico e 

tecnológico voltados à 

Sustentabilidade e Biodiversidade. 

Trata-se de uma ação inovadora 

que visa estimular a pesquisa de 

excelência nesta área temática que 

é estratégica para o país. A seleção 

de artigos será realizada a cada 

dois anos, já estando previstas no 

acordo três edições. 

Premiação 

O Prêmio consiste em: 

I - Passagem aérea e diária; 

II – valor de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais), 

líquido, para o artigo que 

trate do tema 1  

III - valor de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais), 

líquido, para o artigo que 

trate do tema  

IV - certificado para os(as) 

autores(as) premiados(as); 

V – certificado de premiação 

para o programa de pós-

graduação e pesquisa de 

onde se originou o artigo 

premiado. 

 

- 
http://www.capes.gov.br/bolsas/

premios/premio-capes-natura 

 
  



 
 

Chamada  Agência 
Data limite 

para Submissão 
Objetivo Valor 

Prazo de 

Execução 
Link de acesso 

5 

Chamada 

Pública 

14/2019 

Programa 

de Apoio 

ao 

Sistema 

Regional 

de 

Inovação 

do 

Sudoeste 

do Estado 

do Paraná 

Fundação 

Araucária 
Até 

20/02/2020 

Apoiar, por meio de recursos não 

reembolsáveis de Subvenção 

Econômica, o desenvolvimento e a 

inserção no mercado de produtos 

ou processos inovadores, novos ou 

aprimorados, que promovam o 

incremento rápido das atividades 

de inovação de base tecnológica e 

da competitividade de empresas 

emergentes ou em processo de 

formalização (Startup), classificadas 

como microempreendedor 

individual (MEI), microempresas 

(ME) ou empresas de pequeno 

porte (EPP), sediadas nos 42 

municípios que compõe a 

Associação dos Municípios do 

Sudoeste do Paraná (Amsop) 

(Anexo I) e atuando no âmbito do 

Sistema Regional de Inovação do 

Sudoeste Estado do Paraná, em 

setores econômicos considerados 

estratégicos à política pública de 

inovação do Estado do Paraná. 

A Chamada Pública dispõe 

de recursos financeiros não 

reembolsáveis, no montante 

de R$ 700.000,00 (setecentos 

mil reais) 

Até 24 

meses 

http://www.fappr.pr.gov.br/arqui

vos/File/chamadas2019/2019_CP

14_Startup.pdf 

 

 

 

 


