
Boletim Informativo 10/2021  

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

UNICESUMAR / ICETI 

Outubro/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 e-mail para iceti@iceti.org.br, 

solicitando análise e autorização da PRPPG.  Caso haja mais de um interessado, serão considerados os seguintes critérios na avaliação do pesquisador proponente: i) pontuação lattes ii) a experiência na coordenação de 

projetos aprovados em agências de fomento. 

 
 

Chamada Agência Data Submissão Objetivo Valor Link de acesso 

 

 

 

1 

Chamada Nº 20/2021 

“Avaliação nacional da 

efetividade da gestão 

intersetorial e das 

ações do Programa 

Saúde na Escola”. 

 

CNPq/DEPRO

S/SAPS/MS   

 

 

Até  

08/10/2021 

 

Selecionar proposta para apoio financeiro de pesquisa sobre 

avaliação nacional da efetividade da gestão intersetorial e 

das ações do Programa Saúde na Escola (PSE). 

 

Valor global de R$ 2.713.955,00 

(dois milhões, setecentos e treze mil, 

novecentos e cinquenta e cinco 

reais) 

http://memoria.cnpq.br/pt/chama

das-

publicas;jsessionid=C8AAA9351B9

87C6DCA426B5E47EB85CF 

 

 

 

2 

 

Edital Nº 12/2021 

"Programa de 

desenvolvimento da 

pós-graduação (PDPG) 

- Impactos da 

Pandemia" 

 

 

Coordenação De 

Aperfeiçoament

o De Pessoal De 

Nível Superior - 

CAPES 

Até  

22/11/2021 

Apoiar projetos voltados à formação de recursos humanos 

altamente qualificados e ao desenvolvimento de pesquisa 

acadêmico-científica, no âmbito dos Programas de Pós-

Graduação (PPGs) stricto sensu acadêmicos, com foco em 

estudos sobre os impactos sociais, econômicos, culturais e 

históricos decorrentes da pandemia da COVID-19 nos 

diversos segmentos da população brasileira. 

**Cada projeto será contemplado 

com as seguintes modalidades de 

bolsa: 

                - Mestrado = 04 

                 - Doutorado = 03 

                   -  Pós-doutorado = 03 

 

 

https://www.gov.br/capes/pt-

br/centrais-de-

conteudo/editais/27092021_EDITA

L122021_ImpactosdaPandemia.pdf 

3 
5º chamada pública de 

apoio à ciência 

Instituto 

Serrapilheira 

Até  

26/11/2021 

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 

Verbas entre 200 mil  reais e 700 mil 

reais 

Mais informações: 

https://serrapilheira.org/ano/cham

ada-publica-no-5-2021-ciencia/  

 
 
 
 

mailto:iceti@iceti.org.br


 
 
 
 
 

 Chamada Agência Data Submissão Objetivo Valor Link de acesso 
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Chamada Biodiversa+ 

(2021-2022) “European 

Biodiversity Partnership” 

 

 

 

BiodivERsA e a 

Comissão Europeia 

 

 

 

 

 

 

Até 

30/11/ 2021 

Apoiar projetos de pesquisa transnacionais abordando um 

ou mais dos três temas (não exclusivos) abaixo: 

 

- Identificação de áreas de conservação prioritárias, e 

implantação de redes ecológicas eficazes e resilientes, para o 

aumento da proteção baseada em espécies e preservação da 

diversidade genética; 

- Benefícios e custos da biodiversidade e proteção do 

ecossistema: sinergias e compensações; e 

- Gestão eficaz e governança equitativa para entrega de 

resultados de conservação. 

 

 

 

 

 

Orçamento global estimado em 40 

milhões de euros 

 

https://www.biodiversa.org/1772 

 

Participe do webinar de 

esclarecimento de dúvidas sobre a 

chamada Biodiversa+ será 

realizado no dia 12/10/21, das 6h 

às 7h30 (horário de Brasília). 

https://us06web.zoom.us/webinar

/register/WN_uzsqA8iJRTWnl3xw

Qhogzw 
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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/grant 

s/guide/pa-files/PAR-19- 213.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biodiversa.org/1772

