Boletim Informativo 10/2020
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)
UNICESUMAR / ICETI
Outubro/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

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
hamadaspublicas?p_p_id=resultados
portlet_WAR_resultadoscnp
qportlet_INSTANCE_0ZaM
&filtro=abertas

Até
09/11/2020

apoiar atividades de pesquisa científica,
tecnológica e de inovação, mediante a seleção
de propostas para concessão de apoio
financeiro a projetos que visem à implantação e
desenvolvimento de redes de pesquisa nas áreas
de doenças emergentes e negligenciadas;
terapia celular e desenvolvimento de tecnologias
inovadoras para a saúde, no Estado do Paraná
entre o Instituto Carlos Chagas e Instituição
pública ou privada de ensino superior (IES) ou
Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação
pública ou privada (ICT).

Poderão ser submetidos
projetos de pesquisa
científica, tecnológica e/ou
inovação, no limite de até
R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais).

http://www.fappr.pr.gov.br/
sites/fundacaoaraucaria/arquivos_restritos
/files/documento/202010/2020_cp12_fiocruz_v3.p
df

Chamada Nº 29/2020

1

Desenvolvimento de
produtos e processos
biotecnológicos p/
minimizar ou
solucionar problemas
ambientais causados
pela atividade
humana

CP 12/2020
2

Programa de
Pesquisa,
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação (PDTI)

CNPq/MCTI

Fundação
Oswaldo Cruz /
Instituto Carlos
Chagas /
Fundação
Araucária

Chamada

3

CP 13/2020 Programa de
Pesquisa e Inovação

Agência

Fundação
Araucária / Lar
Cooperativa

Data
Submissão

Objetivo

Valor

Link de acesso

Até
09/11/2020

Incentivar a articulação entre instituições de
ensino superior, institutos de pesquisa,
organizações sociais (Pessoas Jurídicas de
Direito Privado - OS’s) e a Lar Cooperativa
Agroindustrial, oportunizando parceria na
formação de futuros profissionais; 1.2 Favorecer
o aprendizado de estudantes em práticas
diferenciadas relacionadas ao universo da
pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor
do cooperativismo agroindustrial.

A Chamada dispõe de
R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) sendo R$ 100.000,00
(cem mil reais) da Fundação
Araucária e R$ 100.000,00
(cem mil reais) da LAR
Cooperativa, para
financiamento de bolsasempresa

http://www.fappr.pr.gov.br/
sites/fundacaoaraucaria/arquivos_restritos
/files/documento/202010/2020_cp13_lar.pdf

