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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

1

2

4ª chamada pública
de apoio à ciência.

Chamada Pública
MCTI/FINEP/ação
transversal materiais
avançados e minerais
estratégicos 2020

Agência

Instituto
Serrapilheira

Ministério da
Ciência,
Tecnologia e
Inovações
(MCTI)/
Financiadora de
Estudos e
Projetos (Finep)

Data
Submissão

Objetivo

Valor

Link de acesso

Até
16/12/2020,
às 15h

O objetivo desta chamada é apoiar o
desenvolvimento da carreira de jovens cientistas
que, em busca da construção ou consolidação
de suas agendas de pesquisa de excelência,
proponham grandes perguntas em suas áreas de
atuação. Os candidatos devem ter recebido grau
de doutor entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de
dezembro de 2018, condição que é estendida
em até dois anos para mulheres com filhos.

Dotações entre R$ 200 mil a
R$ 700 mil para jovens
cientistas que façam grandes
perguntas fundamentais em
ciências naturais, ciência da
computação e matemática.

https://serrapilheira.org/ch
amada/chamada-publican-4-2020-ciencia/

Apoiar, com recursos não reembolsáveis,
projetos de PD&I, executados por ICTs, que
visem escalonar ou dar continuidade a pesquisas
na área de materiais avançados e de minerais
estratégicos para inovação tecnológica, de
maneira a incentivar a pesquisa aplicada, a
interação entre ICTs e empresas brasileiras. A
presente Chamada busca a priorização e o
equilíbrio, no Sistema Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação, entre a capacidade de
geração do conhecimento, sua aplicação
tecnológica e a entrega de valor decorrente dos
impactos econômicos, sociais e ambientais.

Valor mínimo de
R$500.000,00 (quinhentos mil
reais) e máximo de
R$2.000.000,00 (dois milhões
de reais) de recursos
solicitados por proposta

http://www.finep.gov.br/ch
amadaspublicas/chamadapublica/6
55

Até
14/01/2021

