Boletim Informativo 05/2021
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)
UNICESUMAR / ICETI
Maio/2021

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

Academia-Industry
Training (AIT)
1

2

Treinamento
Academia Indústria Edital de Seleção – 8°
ciclo – 2021-22

Chamada: programa
JESH (Joint
Excellence in Science
and Humanities) para
pesquisadores

Agência

CNPq/MCTI e
AcademiaIndustry
Training (AIT) da
Suíça

Academia
Austríaca de
Ciências (ÖAW)

Data
Submissão

Até
09/05/2021

Até
20/05/2021

Objetivo

Valor

Expor pesquisadores detentores de projetos
inovadores de base científica voltados
à introdução ou melhoria de produtos,
processos ou serviços no mercado, aliando
pesquisa e desenvolvimento ao
empreendedorismo, agregando também
competências relevantes para que estes possam
levar os resultados de suas
pesquisas tecnológicas ao mercado, inclusive
com colaborações internacionais, e
consequente benefício da sociedade.

Valor R$200.000,00 (duzentos
mil reais).

Promover uma nova cooperação entre jovens
colegas do exterior e acadêmicos na Áustria.

Os candidatos aprovados
receberão apoio financeiro
mensal no valor de dois mil e
setecentos euros (€ 2.700,00),
pelo período de realização da
pesquisa na Áustria, que
deve ser entre um (1) e seis
(6) meses.

Link de acesso

Mais informações
encontram-se disponíveis
no Edital:
https://swissnex.org/app/u
ploads/sites/9/2021/03/Edi
tal-AIT.pdf

Mais informações sobre o
programa:
stipendien.oeaw.ac.at/en/st
ipendien/jesh/jeshinformation-conditions

Chamada

3

Chamada para
intercâmbio de
pesquisadores na
área de saúde

Agência

CNPq/ Conselho
de Pesquisas da
Suécia (SRC)

Data
Submissão

Até
25 /05/2021

Objetivo

Valor

Link de acesso

Promover o intercâmbio entre Brasil-Suécia de
pesquisadores em “Doenças infecciosas
emergentes e a ameaça de resistência
antimicrobiana".

A iniciativa recebe
candidaturas para apoio a
pesquisadores visitantes
brasileiros à Suécia e suecos
ao Brasil por períodos de até
12 meses. A previsão, por
parte do CNPq, é de
concessão de até cinco
bolsas na modalidade pósdoutorado no Exterior.

https://www.vr.se/english/a
pplying-forfunding/calls/2020-10-19research-collaborationbrazil-sweden-grant-forresearcher-exchange.html.
Mais informações podem
ser obtidas pelo e-mail
CGCIN@cnpq.br

