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1ª e 2ª quinzena

CHAMADAS ABERTAS (ordenado por data limite crescente de submissão)
Chamada

Agência

Data limite para
Submissão

Objetivo

Valor

Link de acesso

Até 22/06/2020
Prorrogado para
06/07/2020

Fomento a eventos e atividades de divulgação e
popularização da ciência que ocorrerão durante a 17ª
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e que visem
contribuir significativamente para o desenvolvimento
científico e tecnológico e a inovação do País. Os
eventos e atividades deverão ocorrer em todas as
unidades da Federação, com abrangência
estadual/distrital ou intermunicipal, e deverão ter
como tema "Inteligência artificial: a nova fronteira da
ciência brasileira"

As propostas aprovadas serão
financiadas com recursos no
valor global de R$
5.100.000,00 (cinco milhões e
cem mil reais)

http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_re
sultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filt
ro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&
idDivulgacao=9442

Valor máximo por proposta
R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta 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=9502

Chamada Nº 03/2020
1

SEMANA NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA –
Inteligência artificial: a nova
fronteira da ciência brasileira

CNPq/MCTIC

Chamada Pública 04/2020
2

Auxílio à Promoção de Eventos
Científicos, Tecnológicos e/ou
de Inovação

CNPq/MCTI

Até 25/06/2020

Apoiar a realização no Brasil de eventos de grande
porte, de abrangência mundial, internacional ou
nacional, relacionados a ciência, tecnologia e inovação,
tais como encontros, congressos e outros eventos
similares, promovidos por sociedades ou associações
científicas e/ou tecnológicas.
*possibilidade de apoio a eventos realizados na
modalidade à distância

3

Chamada Pública 08/2020
- Programa Institucional de
Apoio à Inclusão Social
Pesquisa e Extensão
Universitária - PIBIS 2020

Fundação
Araucária

Até 29/06/2020

Incentivar a formação de recursos humanos para a
pesquisa e a extensão universitárias, direcionadas a
temas de interesse social, bem como favorecer o
acesso e a integração dos estudantes ingressantes no
ensino superior por meio do sistema de cotas sociais à
cultura acadêmica., e ainda promover a inserção dos
estudantes em atividades científicas, tecnológicas e/ou
de inovação

Recursos financeiros da
ordem de até R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos
mil reais) a serem providos
pela Fundação Araucária
Serão financiadas até 1.000
(mil) bolsas de inclusão social
- pesquisa e extensão
universitária, com duração de
até 12 (doze) meses cada, no
valor mensal de R$ 400,00
(quatrocentos reais)

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

Identificar, disseminar, estimular e premiar a realização
de ações de pesquisa e extensão;
Chamada Pública 06/2020
4

Prêmio Paranaense de Ciência
e Tecnologia Governador José
Richa

SETI –
Superintendência
Geral da Ciência,
Tecnologia e
Ensino Superior

Até 30/06/2020

Dar visibilidade à produção científica e tecnológica
desenvolvida no Estado do Paraná e valorizar a
trajetória acadêmica e científica de pesquisadores;
Destinado as áreas de Ciências Agrárias, Humanas e
Sociais Aplicadas.

Programa Institucional de
Bolsas de Extensão
Universitária - PIBEX

Fundação
Araucária

Empreendimentos e soluções
de base tecnológica na área de
Grafeno

CNPq/
MCTIC/SEMPI

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 Instituições
do Ensino Superior 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/modules/conte
udo/conteudo.php?conteudo=11

Chamada Pública 10/2020
7

Programa de Pesquisa e
Inovação em Design

Fundação
Araucária

A Chamada Pública dispõe de
recursos financeiros da
ordem de até R$ 960.000,00
(novecentos e sessenta mil
reais) a serem providos pela
Fundação Araucária

Até 06/07/2020

Chamada Pública Nº 01/2020
6

http://www.seti.pr.gov.br/sites/default/arq
uivos_restritos/files/documento/202001/20191220150754222.pdf

Concessão de bolsas a alunos regularmente
matriculados em cursos de graduação das instituições
de ensino superior do Paraná, para desenvolvimento
de atividades vinculadas à extensão universitária. O
programa faz parte da construção estrutural de Novos
Arranjos de Pesquisa e Inovação no Paraná (NAPI), que
está sendo fomentada pela Fundação Araucária,
objetivando a articulação mais intensa dos atores do
Sistema Regional de Inovação do Paraná e a
mobilização dos ativos reunidos no território
paranaense em torno dos desafios ligados ao
desenvolvimento do território

Chamada Pública 06/2020
5

Certificado
Prêmio em dinheiro (líquido)
equivalente a uma vez e meia
do valor do vencimento do
professor titular em regime
de dedicação exclusiva

Serão financiadas até 200
(duzentas) bolsas de estudo
com duração de até 12 (doze)
meses cada, no valor mensal
de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), respeitados os limites
estipulados na Chamada

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

Até 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

Até 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.

Até 31/07/2020

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).

Chamada CNPq Nº 02/2020
8

Bolsa de Produtividade em
Desenvolvimento Tecnológico
e Extensão Inovadora - DT

CNPq

Chamada CNPq Nº 09/2020
9

Bolsas de Produtividade em
Pesquisa - PQ

CNPq

Chamada CNPq Nº 11/2020
10

Bolsas de Produtividade em
Pesquisa SÊNIOR - PQ-Sr 2020

CNPq

Chamada Pública 03/2020
11

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

Fundação
Araucária

Até 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 aprovadas serão
financiadas com recursos no
valor global de R$
12.700.000,00 (doze milhões
e setecentos mil reais)
As propostas aprovadas serão
financiadas com recursos no
valor global estimado de R$
200.000.000,00 (Duzentos
milhões de reais), oriundos
do orçamento do CNPq, a
serem liberados de acordo
com a disponibilidade
orçamentária e financeira do
CNPq
As propostas aprovadas serão
financiadas com recursos no
valor global estimado de R$
3.330.000,00 (três milhões,
trezentos e trinta mil reais),
oriundos do orçamento do
CNPq, a serem liberados de
acordo com a disponibilidade
orçamentária e financeira do
CNPq
As propostas devem ser
inscritas respeitando o limite
máximo de subvenção de até
R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), sendo R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) com
recursos FNDCT/FINEP e R$
20.000,00 (vinte mil reais)
recursos da contrapartida
estadual, a ser liberado em
até 3(três) parcelas de acordo
com a disponibilidade
orçamentária e financeira da
Fundação Araucária

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

http://cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_re
sultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filt
ro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&
desc=chamadas&idDivulgacao=9623

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

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

