Boletim Informativo 07/2021
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)
UNICESUMAR / ICETI
Julho/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

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.

As propostas aprovadas
serão financiadas com
recursos no valor global de
R$13.812.000,00 (treze
milhões, oitocentos e doze
mil reais).

https://www.gov.br/cnpq/pt
-br/assuntos/noticias/cnpqem-acao/cnpq-lancachamada-de-bolsas-deprodutividade-emdesenvolvimentotecnologico-e-extensaoinovadora

Prospectar projetos em desenvolvimento dentro
das universidades do Paraná, com potencial de
impactar o mercado da saúde e gerar benefícios
para a sociedade.

O prêmio do presente
Concurso Cultural será
concedido mediante
subvenção econômica à
inovação, em apoio à
proposta aprovada, com
recursos no valor global de
R$ 100.000,00 (cem mil reais).

https://www.healthbusiness
summit.com/

Chamada CNPq Nº
03/2021 – Bolsa de
Até

Produtividade em
1

Desenvolvimento
Tecnológico e
Extensão Inovadora –
DT

Edital do
Concurso cultural
2

“Tirando do papel
ideias que salvam
vidas”

CNPq
31/07/2021

Health
Business
Summit

Até
31/07/2021

Chamada

3

4

Chamada CNPq Nº
04/2021 Bolsas de
Produtividade em
Pesquisa

Agência

Até
CNPq

16/08/2021

Até

Chamada CNPq Nº
05/2021 Bolsas de
Produtividade em
Pesquisa Sênior

CNPq

National Institutes of
Health (NIH)

Alcohol and
Other Drug
Interactions:
Unintentional
Injuries and
Overdoses:
Epidemiology
and Prevention

National Institutes of
Health (NIH)

Data
Submissão

Behavioral &
Integrative
Treatment
Development
Program (R01
and R34)

16/08/2021

Até
08/09/2021

Até
24/03/2022

Objetivo
Valorizar pesquisadores que possuam produção
científica, tecnológica e de inovação de
destaque em suas respectivas áreas do
conhecimento; incentivar o aumento da
produção científica, tecnológica e de inovação
de qualidade; 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.
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).

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.

O objetivo é incentivar a pesquisa de
desenvolvimento de intervenção
comportamental.

Valor
As propostas aprovadas
serão financiadas com
recursos no valor global
estimado de R$
403.441.200,00
(Quatrocentos e três milhões,
quatrocentos e quarenta e
um mil e duzentos reais).

As propostas aprovadas
serão financiadas com
recursos no valor global
estimado de R$
4.320.000,00 (quatro milhões,
trezentos e vinte mil reais).

Limitados a US $ 50.000,00
por ano. O período máximo
do projeto é de dois anos.

Limitados a US $ 450.000,00
ao longo de um período de
projeto de três anos.

Link de acesso

http://memoria2.cnpq.br/w
eb/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultados
portlet_WAR_resultadoscnp
qportlet_INSTANCE_0ZaM&
filtro=abertas/

http://memoria2.cnpq.br/w
eb/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultados
portlet_WAR_resultadoscnp
qportlet_INSTANCE_0ZaM&
filtro=abertas/

Mais informações:
https://grants.nih.gov/grant
s/guide/pa-files/PA-18863.html

Mais informações:
https://grants.nih.gov/grant
s/guide/pa-files/PAR-19213.html

