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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) 

UNICESUMAR / ICETI 

Junho/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 Agência 
Data 

Submissão 
Objetivo Valor Link de acesso 

1 

Chamada Pública 

06/2021 - Programa 

Institucional de 

Bolsas de Extensão 

Universitária - PIBEX 

Fundação 

Araucária  

Até  

18/06/2021 

pelo Sparkx. 

Incentivar a participação de alunos de 

graduação no desenvolvimento de atividades de 

extensão universitária. Promover, por meio da 

extensão universitária, a aproximação dos alunos 

de graduação com as atividades científicas, 

tecnológicas e/ou de inovação em todas as 

áreas do conhecimento que apresentem 

aderência aos Novos Arranjos de Pesquisa e 

Inovação (NAPIs).  

ATENÇÃO: Envio de 1 proposta por instituição. 

A Chamada Pública dispõe 

de recursos financeiros da 

ordem de até 

R$ 1.440.000,00 (Um milhão 

e quatrocentos e quarenta 

mil reais). 

http://www.fappr.pr.gov.br/

sites/fundacao-

araucaria/arquivos_restritos

/files/documento/2021-

06/cp_06-2021_pibex_0.pdf 

2 

Chamada Pública 

08/2021 - Programa 

Institucional de 

Apoio à Inclusão 

Social Pesquisa e 

Extensão 

Universitária - PIBIS 

2021 

Fundação 

Araucária  

Até  

21/06/2021 

pelo Sparkx. 

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. 

 ATENÇÃO: Envio de 1 proposta por instituição. 

 

 

A Chamada Pública dispõe 

de recursos financeiros da 

ordem de até 

R$ 4.800.000,00 (quatro 

milhões e oitocentos mil 

reais). 

http://www.fappr.pr.gov.br/

sites/fundacao-

araucaria/arquivos_restritos

/files/documento/2021-

06/cp_08-2021_pibis.pdf 

 

mailto:iceti@iceti.org.br


 
 

 Chamada Agência 
Data 

Submissão 
Objetivo Valor Link de acesso 

3 

Georg Forster 

Research Fellowship 

for researchers from 

developing and 

transition countries 

 

Instituição: 

Alexander von 

Humboldt 

Foundation 

(AvH)  

Até 

30/06/2021 

 

A Bolsa de Pesquisa Georg Forster é 

exclusivamente para pesquisadores com pós-

doutorado e experientes com qualificações 

acima da média de países em desenvolvimento 

ou em transição. Sua pesquisa deve abordar 

questões relevantes para o desenvolvimento 

futuro de sua região de origem, 

independentemente da sua área. 

A bolsa de pesquisa Georg 

Forster para pesquisadores 

com pós-doutorado permite 

que você conduza pesquisas 

na Alemanha. O valor mensal 

da bolsa é de € 2.670. As 

bolsas podem durar de 6 a 

24 meses.  

Mais informações: 

https://www.humboldt-

foundation.de/en/apply/sp

onsorship-

programmes/georg-

forster-research-fellowship 

 

 

4 
National Institutes of 

Health (NIH) 

Alcohol and 

Other Drug 

Interactions: 

Unintentional 

Injuries and 

Overdoses: 

Epidemiology 

and Prevention 

Até 

08/09/2021 

 

 

O objetivo é encorajar pedidos de bolsas de 

pesquisa que explorem se e como o álcool e 

outras drogas ilícitas ou drogas prescritas usadas 

ilicitamente interagem para contribuir para 

lesões e envenenamentos não intencionais e 

como prevenir e / ou reduzir o uso simultâneo 

de álcool ou drogas individualmente ou em 

combinação. 

Limitados a US $ 50.000,00 

por ano. O período máximo 

do projeto é de dois anos. 

Mais informações: 

https://grants.nih.gov/gran

ts/guide/pa-files/PA-18-

863.html 

       

5 

 

National Institutes of 

Health (NIH) 

Behavioral & 

Integrative 

Treatment 

Development 

Program (R01 

and R34) 

Até 

24/03/2022 

 

O objetivo é incentivar a pesquisa de 

desenvolvimento de intervenção 

comportamental. 

Limitados a US $ 450.000,00 

ao longo de um período de 

projeto de três anos. 

Mais informações: 

https://grants.nih.gov/gran

ts/guide/pa-files/PAR-19-

213.html 

 

 


