Boletim Informativo 08/2020
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)
UNICESUMAR / ICETI
Agosto/2020

1ª e 2ª quinzena

CHAMADAS ABERTAS (ordenado por data limite de submissão)
ATENÇÃO: Existem chamadas que permitem a apresentação de somente 1 (uma) proposta por instituição. Para estas, o interessado deverá manifestar interesse por meio de envio
de email (iceti@iceti.org.br) solicitando análise e autorização da PRPPG.
Chamada

Agência

Data Submissão

Objetivo

Valor

Link de Acesso

Agro 4.0 Até R$
15.000.000,00

1

Subvenção
Econômica à
Inovação –
04/2020

MCTI/FINEP/
FNDCT

Até 31/07/2020
Prorrogado
06/08/2020

Fomento e seleção de projetos de
inovação nas temáticas Agro 4.0, Cidades
Inteligentes, Indústria 4.0 e Saúde 4.0.

Tecnologias 4.0

Chamada Pública
13/2019
2

Rograma de
Pesquisa Aplicada
à Saúde Única

Fundação
Araucária

Até 12/08/2020

Este Programa tem por objetivo apoiar
atividades de pesquisa que promovam a
formação e a melhoria da qualidade das
políticas públicas ambientais no Paraná, no
contexto dos objetivos do
desenvolvimento sustentável, com os quais
o Estado do Paraná é solidário, com o foco
na pesquisa voltada ao meio ambiente e a
saúde humana e animal

Cidades Inteligentes
Até R$ 5.000.000,00
Indústria 4.0
Até R$ 15.000.000,00
Saúde 4.0
Até R$ 15.000.000,00
As propostas
aprovadas serão
financiadas com
recurso global de R$
1.000.000,00 (um
milhão de reais). Os
projetos apresentados
serão financiados até o
limite de 320.000,00
(trezentos e vinte mil
reais)

http://www.finep.gov.br/chamadaspublicas/chamadapublica/643

http://www.fappr.pr.gov.br/arquivos/File/chamadas2020/20
20_CP13_Saude.pdf

Chamada

Agência

Data Submissão

Objetivo

Até 13/08/2020

Selecionar propostas para apoio financeiro
à execução de projetos institucionais para
adequação/implantação de infraestrutura
física de Laboratórios e Biotérios de Nível
de Biossegurança 3 (NB-3) OMS
destinados à PD&I para o desenvolvimento
de vacinas, tratamentos e estudos da
patogênese do vírus SARS-CoV2 e outras
viroses emergentes e reemergentes

Chamada Pública
MCTI/Finep/Infraestrutura NB-3

3

Projetos
Institucionais Para
Adequação/implantação de
Infraestrutura de
Pesquisa NB-3
(PADRÃO OMS)

Finep

5

Pesquisa e
Desenvolvimento
em
Sustentabilidade
Urbana e Regional

Chamada
CNPq/MCTI/CONFAP-FAPs/PELD Nº
21/2020
Programa de
Pesquisa Ecológica
de Longa Duração
- PELD

CNPq/MCTI

CNPq/MCTI/
CONFAPFAPs/PELD

O valor solicitado à
Finep não poderá
ultrapassar R$
4.000.000,00 (quatro
milhões de reais)
Cada subprojeto
deverá ter um valor
mínimo de R$
500.000,00 (quinhentos
mil reais).

Link de acesso

http://www.finep.gov.br/chamadaspublicas/chamadapublica/644

Até 14/09

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/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas

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/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas

Chamada
CNPq/MCTI Nº
23/2020
4

Valor

Chamada

Agência

Data
Submissão

Objetivo

Valor

Link de acesso

Até
14/09/2020

Apoiar projetos de pesquisa que visem
contribuir significativamente para o
desenvolvimento científico e tecnológico e a
inovação do País, através da formação de
recursos humanos especializados na área da
Taxonomia Biológica envolvendo grupos
botânicos, zoológicos ou microbiológicos.

As propostas
aprovadas serão
financiadas com
recursos no valor
global de R$
6.000.000,00 (seis
milhões de reais)

http://cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas

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/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=9822

Chamada
CNPq/MCTI/CONFAP-FAPS
PROTAX N.º
22/2020
6

7

Programa de
Apoio a Projetos
de Pesquisas para
a Capacitação e
Formação de
Recursos Humanos
em Taxonomia
Biológica

CHAMADA MSSCTIE-DECITDGITIS-CGCIS /
CNPQ Nº 26/2020
- Plataformas
Inovadoras em
Terapias
Avançadas

CNPq/MCTI/CO
NFAP-FAPS

MS-SCTIEDECIT-DGITISCGCIS

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. Estas plataformas devem abranger
os componentes necessários para criar uma
base sólida sobre a qual será possível criar
novas abordagens terapêuticas ou superar
gargalos específicos no desenvolvimento de
produtos de terapias avançadas, a depender
das especificidades das linhas de pesquisas
dispostas nesta Chamada, que incluem:
q desenvolvimento: que compreende as

fases de planejamento, construção,
caracterização, refinamento e
manufatura do produto terapêutico;
q

ensaios exploratórios e não clínicos: que
compreendem as fases de elucidação
dos mecanismos de ação e a
demonstração de prova de conceito, in
vitro e in vivo, do produto terapêutico
em modelos animais; e
q ensaios clínicos: que compreende a
demonstração de prova de conceito de
segurança e eficácia clínica do produto
terapêutico.

Até
27/08/2020
Prorrogado
18/09/2020

Chamada CNPq Nº
25/2020

8

9

Apoio à Pesquisa
Científica,
Tecnológica e de
Inovação: Bolsas
de Mestrado e
Doutorado

Chamada
CNPq/MCTIC/BRIC
S-STI Nº 19/2020

CNPq

Atenção:
O Edital da
Chamada Pública
25/2020 e o Anexo
Formulário
Estruturado para
Apresentação do
Projeto foram
substituídos no dia
31/07/2020, em
decorrência de
retificação dos
documentos
originais.

Até
28/08/2020
CNPq/MCTI

Prorrogado
19/09/2020

a) promover o fortalecimento da pesquisa
científica, tecnológica e de inovação de
excelência, ou com grande potencial para
tal; b) promover o desenvolvimento de
capital intelectual para a pesquisa em
ambientes de excelência científica,
tecnológica e de inovação; c) fomentar o
desenvolvimento de pesquisas de excelência
com foco em resultados e na solução de
problemas socioeconômicos do país; d)
incentivar o desenvolvimento científico,
tecnológico e de inovação nas áreas de
tecnologias prioritárias do MCTI; e e)
incentivar o desenvolvimento de pesquisas
nas áreas de ciência básica e fundamental
a) consolidar a cooperação científica e
tecnológica entre o Brasil e os demais países
integrantes do BRICS para alcançar
resultados técnicos e científicos de nível
mundial na temática da Covid-19; b)
promover a mobilidade e o desenvolvimento
dos investigadores por meio dos projetos
conjuntos de pesquisa na temática da Covid-

As propostas
aprovadas serão
financiadas com
recursos no valor
global de R$
70.000.000,00 (setenta
milhões de reais)

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/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas

http://www.cnpq.br/web/gues
t/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9
662

19; c) selecionar propostas de projetos
conjuntos de pesquisa científica, tecnológica
e de inovação nas áreas elencadas nesta
Chamada que contribuam para a formulação
de políticas públicas dos países envolvidos; e
d) fortalecer o vínculo de pesquisadores dos
países participantes nas áreas propostas

Chamada
CNPq/MS/SAPS/D
EPROS Nº 27/2020
10

Pesquisa em
Doenças Crônicas
Não Transmissíveis
e Fatores de Risco
Associados

CNPq/MS/SAPS
/DEPROS

Até
18/09/2020

Chamada
CNPq/MS/SAPS/D
EPROS Nº 28/2020
11

Formação em
doenças crônicas
não transmissíveis
e seus 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
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, especificamente,
alimentação inadequada, tabagismo e
inatividade física bem como que avaliem os
efeitos da formação na reorganização do
processo de trabalho das equipes,
desenvolvidos em parceria com as
secretarias estaduais e municipais de saúde.

As propostas
aprovadas serão
financiadas com
recursos no valor
global de R$
5.000.000,00 (cinco
milhões de reais)

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/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas

http://cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas26/20

