Boletim Informativo 06/2020
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação UNICESUMAR / ICETI
Julho/2020

1ª e 2ª quinzena

CHAMADAS ABERTAS (ordenado por data limite de submissão)
Chamada

Agência

Data
Submissão

Objetivo

Valor

Link de Acesso

Até 17/07/2020

Selecionar e apoiar propostas de pesquisa
aplicada, desenvolvimento tecnológico e
inovação que visem gerar empreendimentos
e soluções de base tecnológica, tendo como
principal objeto o Grafeno. As propostas
devem visar a geração de Produto Mínimo
Viável - MVP e modelo de negócio validado
e devem ser executadas por equipes
empreendedoras ou Startups que se
encontrem em estágio inicial

As propostas
aprovadas serão
financiadas com
recursos no valor
global de R$
1.586.000,00 (um
milhão e quinhentos e
oitenta e seis mil reais)

http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_
WAR_re
sultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filt
ro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&
idDivulgacao=9362

Até 20/07/2020

a) aproximar a comunidade científica das IES
ao setor comercial e industrial da sociedade,
objetivando a produção de soluções, por
meio de serviços e produtos inovadores que
possam ser disponibilizados à sociedade,
por meio de modelos de negócio
viabilizando refletir e oferecer produtos
dentro da qualidade de usabilidade; b) a
proposição do programa consiste em
fomentar e oferecer produtos numa
perspectiva de provocar o aperfeiçoamento
em termos de usabilidade e criar soluções
de inserção do produto no mercado,
envolvendo a construção de modelo de
negócio e de mercado

A Chamada dispõe de
até R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais),
para apoiar projetos de
até R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)

http://www.fappr.pr.gov.br/m
odules/conte
udo/conteudo.php?conteudo=11

Chamada Pública
Nº 01/2020
1

Empreendimentos
e soluções de base
tecnológica na
área de Grafeno

CNPq/
MCTIC/SEMPI

Chamada Pública
10/2020
2

Programa de
Pesquisa e
Inovação em
Design

Fundação
Araucária

Chamada

Agência

Data limite
para Submissão

Objetivo

Valor

Link de acesso

31/07/2020

Valorizar pesquisadores que possuam clara
participação em atividades de
desenvolvimento tecnológico e extensão
inovadora, associadas a uma prática regular
e adequada de publicação cientifica dos
resultados de seus trabalhos. Além disto, é
necessário que atuem em áreas temáticas de
desenvolvimento tecnológico e extensão
inovadora coerentes com sua produção

As propostas
aprovadas serão
financiadas com
recursos no valor
global de R$
12.700.000,00 (doze
milhões e setecentos
mil reais)

http://cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_re
sultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filt
ro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&
desc=chamadas&idDivulgacao=9582

31/07/2020

a) valorizar pesquisadores que possuam
produção científica, tecnológica e de
inovação de destaque em suas respectivas
áreas do conhecimento; b) incentivar o
aumento da produção científica, tecnológica
e de inovação de qualidade; c) selecionar
projetos de pesquisa que sejam propostos
considerando o rigor e o método científico,
bem como outros conceitos fundamentais
para a produção do conhecimento científico

As propostas
aprovadas serão
financiadas com
recursos no valor
global estimado de R$
200.000.000,00
(Duzentos milhões de
reais)

http://cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_re
sultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filt
ro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&

Reconhecer e valorizar pesquisador que se
destaque entre seus pares como líder e
paradigma na sua área de atuação,
apresentando produção científica e/ou
tecnológica de relevância, pela concessão de
bolsas de Produtividade Sênior (PQ-Sr)

As propostas
aprovadas serão
financiadas com
recursos no valor
global estimado de R$
3.330.000,00 (três
milhões, trezentos e
trinta mil reais)

http://cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_re
sultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filt
ro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&
desc=chamadas&idDivulgacao=9622

Chamada CNPq Nº
02/2020

3

Bolsa de
Produtividade em
Desenvolvimento
Tecnológico e
Extensão
Inovadora - DT

CNPq

Chamada CNPq Nº
09/2020
4

Bolsas de
Produtividade em
Pesquisa - PQ

CNPq

Chamada CNPq Nº
11/2020
5

Bolsas de
Produtividade em
Pesquisa SÊNIOR PQ-Sr 2020

CNPq

31/07/2020

Chamada

Agência

Data limite
para Submissão

Objetivo

Valor

Link de acesso

31/07/2020

Empreendedorismo inovador por meio de
capacitações para o desenvolvimento de
produtos (bens e/ou serviços) ou de
processos inovadores e, apoiar por meio da
concessão de recursos de subvenção
econômica (recursos não reembolsáveis) a
geração de empresas de base tecnológicas a
partir da transformação de ideias inovadoras
em empreendimentos que incorporem
novas tecnologias aos setores econômicos
estratégicos do Estado do Paraná.

As propostas devem
ser inscritas
respeitando o limite
máximo de subvenção
de até R$ 60.000,00
(sessenta mil reais)

http://www.fappr.pr.gov.br/m
odules/conte
udo/conteudo.php?conteudo=11

Chamada Pública
03/2020

6

Programa Nacional
de Apoio à
Geração de
Empreendimentos
Inovadores
Programa
Centelha-PR

Fundação
Araucária

Llimite de R$
50.000.000,00
(cinquenta milhões de
reais), distribuídos
conforme a seguir:

7

Subvenção
Econômica à
Inovação –
04/2020
Tecnologias 4.0

MCTI/FINEP/F
NDCT

Até 31/07/2020

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

Agro 4.0 Até R$
15.000.000,00
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

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

Chamada

Agência

Data limite
para Submissão

CHAMADA
PÚBLICA 13/2019
8

ROGRAMA DE
PESQUISA
APLICADA À
SAÚDE ÚNICA

Fundação
Araucária

Até 12/08/2020

Objetivo

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

Chamada Pública
MCTI/Finep/Infraestrutura NB-3

9

SELEÇÃO PÚBLICA
DE PROPOSTAS
PARA O APOIO
FINANCEIRO A
PROJETOS
INSTITUCIONAIS
PARA
ADEQUAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE
INFRAESTRUTURA
DE PESQUISA NB-3
(PADRÃO OMS)

Finep

Até 13/08/2020

Chamada CNPq Nº
25/2020

10

APOIO À
PESQUISA
CIENTÍFICA,
TECNOLÓGICA E
DE INOVAÇÃO:
BOLSAS DE
MESTRADO E

CNPq

Até 27/08/2020

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

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)

Valor
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)

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).

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

Link de acesso

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

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

http://www.cnpq.br/web/gues
t/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9
682

DOUTORADO

11

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

CNPq/MCTI

Até 28/08/2020

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 Covid19; 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

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

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

