
Boletim Informativo 09/2020 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) 

UNICESUMAR / ICETI 

Setembro/2020                                                                                                                        1ª e 2ª 

quinzena 
 

CHAMADAS ABERTAS (ordenado por data limite de submissão) 

 

ATENÇÃO: Existem chamadas que permitem a apresentação de somente 1 (uma) única proposta por instituição. Para estas, o interessado deverá manifestar interesse por meio de 

envio de email para iceti@iceti.org.br solicitando análise e autorização da PRPPG. 

 

 Chamada Agência 
Data 

Submissão 
Objetivo Valor Link de Acesso 

1 

Chamada 

CNPq/MCTI Nº 

23/2020 

 

Pesquisa e 

Desenvolvimento em 

Sustentabilidade 

Urbana e Regional 

CNPq/MCTI 
Até 

14/09/2020 

Apoiar projetos de pesquisa interdisciplinares e 

multi-institucionais organizados em rede que 

visem contribuir significativamente para o 

desenvolvimento científico e tecnológico e a 

inovação do país em temas relacionados à 

sustentabilidade urbana e regional e produzir 

subsídios para as políticas nacionais de 

desenvolvimento urbano e regional, na forma de 

diretrizes à atuação dos entes federativos no 

investimento público e na forma de programas 

ou normativos para investimentos pela iniciativa 

privada 

As propostas aprovadas 

serão financiadas com 

recursos no valor global de 

R$ 4.420.000,00 (quatro 

milhões e quatrocentos e 

vinte mil reais) 

http://cnpq.br/web/guest/c

hamadas-

publicas?p_p_id=resultados

portlet_WAR_resultadoscnp

qportlet_INSTANCE_0ZaM

&filtro=abertas 

2 

Chamada 

CNPq/MCTI/CONFAP

-FAPs/PELD Nº 

21/2020 

Programa de 

Pesquisa Ecológica 

de Longa Duração - 

PELD 

CNPq/MCTI/ 

CONFAP-

FAPs/PELD 

Até 

14/09/2020 

Apoiar projetos de pesquisa científica, 

tecnológica e de inovação que visem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento e o 

aperfeiçoamento do Programa de Pesquisa 

Ecológica de Longa Duração - PELD, 

regulamentado pela Resolução Normativa nº 

23/2011 

As propostas aprovadas 

serão financiadas com 

recursos no valor global de 

R$ 15.000.000,00 (quinze 

milhões de reais) 

http://cnpq.br/web/guest/c

hamadas-

publicas?p_p_id=resultados

portlet_WAR_resultadoscnp

qportlet_INSTANCE_0ZaM

&filtro=abertas 

mailto:iceti@iceti.org.br


 Chamada Agência 
Data 

Submissão 
Objetivo Valor Link de acesso 

3 

CHAMADA MS-

SCTIE-DECIT-DGITIS-

CGCIS / CNPQ Nº 

26/2020  

 

Plataformas 

Inovadoras em 

Terapias Avançadas 

MS-SCTIE-

DECIT-DGITIS-

CGCIS 

Até 

17/09/2020 

Apoiar financeiramente projetos de pesquisa 

que visem contribuir significativamente para o 

desenvolvimento científico e tecnológico e a 

inovação do País, por meio do desenvolvimento 

de plataformas de conhecimento, testagem e 

exploração em torno de conceitos inovadores 

com tecnologia nacional para obtenção e 

desenvolvimento de produtos de terapias 

avançadas, dentre os quais incluem-se os 

produtos de terapia celular (minimamente e 

extensivamente manipulados), de terapia gênica 

(in vivo e ex vivo) e de engenharia tecidual.  

 

As propostas aprovadas 

serão financiadas com 

recursos no valor global de 

R$ 47.245.845,00 (quarenta e 

sete milhões, duzentos e 

quarenta e cinco mil, 

oitocentos e quarenta e cinco 

reais) 

http://cnpq.br/web/guest/c

hamadas-

publicas?p_p_id=resultados

portlet_WAR_resultadoscnp

qportlet_INSTANCE_0ZaM

&filtro=abertas&detalha=c

hamadaDivulgada&desc=c

hamadas&idDivulgacao=9

822 

4 

Chamada 

CNPq/MS/SAPS/DEP

ROS Nº 27/2020 

 

Pesquisa em Doenças 

Crônicas Não 

Transmissíveis e 

Fatores de Risco 

Associados 

CNPq/MS/SAPS/

DEPROS 

Até 

18/09/2020 

Apoiar projetos de pesquisa que visem 

contribuir significativamente para o 

desenvolvimento científico e tecnológico e a 

inovação do País, voltados às doenças crônicas 

não transmissíveis e seus fatores de risco 

associados, com foco nas ações realizadas na 

Atenção Primária à Saúde (APS) do Sistema 

Único de Saúde. Além disso, a Chamada visa 

apoiar projetos que possam contribuir de modo 

efetivo para o avanço do conhecimento, 

formação de recursos humanos, geração de 

produtos e processos para aprimoramento da 

atenção primária à saúde, bem como subsidiar a 

formulação, implementação e avaliação de ações 

públicas voltadas para a melhoria das condições 

de saúde da população brasileira 

As propostas aprovadas 

serão financiadas com 

recursos no valor global de 

R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais) 

http://cnpq.br/web/guest/
chamadas-

publicas?p_p_id=resultado
sportlet_WAR_resultadosc
npqportlet_INSTANCE_0Za

M&filtro=abertas 

 
  



 

 Chamada Agência 
Data 

Submissão 
Objetivo Valor Link de acesso 

5 

Chamada 

CNPq/MS/SAPS/DEP

ROS Nº 28/2020 

 

Formação em 

doenças crônicas não 

transmissíveis e seus 

fatores de risco 

associados 

CNPq/MS/ 

SAPS/DEPROS 

Até 

18/09/2020 

Apoiar projetos que integrem atividades de 

pesquisa, extensão e formação de gestores e 

profissionais de saúde da Atenção Primária à 

Saúde (APS) para organização e qualificação do 

cuidado às pessoas com Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis- DCNT (diabetes mellitus-DM, 

hipertensão arterial sistêmica-HAS e obesidade) 

e a abordagem dos fatores de risco. 

As propostas aprovadas 

serão financiadas com 

recursos no valor global de 

R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais), 

http://cnpq.br/web/guest/c

hamadas-

publicas?p_p_id=resultados

portlet_WAR_resultadoscnp

qportlet_INSTANCE_0ZaM

&filtro=abertas26/20 

 

6 

Chamada Pública 

11/2020 

 

Programa Pesquisa 

para o SUS: Gestão 

Compartilhada em 

Saúde - PPSUS 

Edição 2020/2021 

Fundação 

Araucária, SETI-

PR, 

Decit/SCTIE/MS, 

CNPq, SESA-PR 

 

Até 

09/10/2020 

 

Visa apoiar atividades de pesquisa, que 

promovam a melhoria da qualidade da atenção 

à saúde no Estado, representando significativa 

contribuição para o desenvolvimento da Ciência 

Tecnologia e Inovação em Saúde no contexto do 

Sistema Único de Saúde. 

As propostas devem atender as linhas de 

pesquisa dos exiso temáticos da CP. 

Modalidade A: até 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) 

Modalidade B: até 

R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais) 

Modalidade C: até 

R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais), 

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

sites/fundacao-

araucaria/arquivos_restritos

/files/documento/2020-

09/2020_cp11_ppsus.pdf 

7 

Chamada Nº 29/2020 

Projetos que visem 

desenv. de produtos 

e processos 

biotecnológicos p/ 

minimizar ou 

solucionar problemas 

ambientais causados 

pela atividade 

humana 

CNPq/MCTI 
Até 

15/10/2020 

Apoiar projetos de P,D&I que visem ao 

desenvolvimento de produtos e processos 

biotecnológicos para minimizar ou solucionar 

problemas ambientais causados pela atividade 

humana, tais como resíduos industriais, 

domésticos, agropecuários, entre outros. 

R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais), por 

proposta 

http://cnpq.br/web/guest/c

hamadas-

publicas?p_p_id=resultados

portlet_WAR_resultadoscnp

qportlet_INSTANCE_0ZaM

&filtro=abertas 

 


