Boletim Informativo 03/2022
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)
Março/2022

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

1

Seleção Pública 02/2021- Doenças
Negligenciadas,
tropicais e transmitidas
por vetores e outras
doenças com
populações
desassistidas

2

Edital nº 6/2022,
Programa de Apoio a
Eventos no País (Paep).

3

Chamada nº 27/2021

Agência

MCTI/FINEP –
MS/SCTIE/DGI
TIS/CGITS –

CAPES

CNPq/MCTI/
Associação
ABELHA

Data
Submissão

Até
11/03/2022

Até
23/03/2022

Até
28/03/2022

Objetivo
Conceder recursos para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e
inovação, em projetos que envolvam risco tecnológico para o
diagnóstico e tratamento de pessoas com Doenças Negligenciadas,
Tropicais e transmitidas por Vetores (DNTs) e outras doenças
infecciosas afetando populações negligenciadas, a fim de reduzir a
incapacidade causada por essas doenças, contribuir para a melhoria da
qualidade de vida das pessoas e seus familiares e melhorar o acesso
aos serviços de saúde.

Selecinar propostas para apoio financeiro a eventos científicos e
tecnológicos no Brasil de curta duração, com abrangência internacional
ou nacional.

Apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente
para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País,
conduzidos por consórcios de pesquisa interdisciplinares em temas
relacionados à geração de conhecimento e ao desenvolvimento de
produtos e serviços a partir de e para polinizadores.

Link de acesso

http://www.finep.gov.br/chamadaspublicas/chamadapublica/664

https://www.gov.br/capes/ptbr/centrais-deconteudo/editais/02022022_Edital_162
6836_SEI_CAPES___1626182___Edita_6.
pdf
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/ch
amadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WA
R_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0Z
aM&filtro=abertas&detalha=chamada
Divulgada&idDivulgacao=10510

Chamada

4

5

EDITAL Nº 1/2022Concurso de artigos
científicos sobre
fortalecimento de
vínculos familiares
em
tempos de pandemia

EDITAL Nº 12/2022Família e Políticas
Públicas no Brasil II

Agência

CAPES

CAPES

Data
Submissão

Objetivo

Link de acesso

31 de março
de 2022

O Concurso de Artigos Científicos sobre Fortalecimento de Vínculos
Familiares em Tempos de Pandemia tem por objetivo de estimular,
evidenciar e dar visibilidade à produção de artigos científicos voltados
para a temática de família.

EDITAL CAPES - FAMÍLIA E POLÍTICAS
PÚBLICAS NO BRASIL II- EDITAL Nº
12/2022https://www.gov.br/capes/ptbr/centrais-deconteudo/editais/21022022_Edital_163
7615_Edital.2022.pdf

11 de abril
de 2022

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 pesquisas direcionadas ao estudo do
fortalecimento dos vínculos familiares.

https://www.gov.br/capes/ptbr/centrais-deconteudo/editais/21022022_Edital_163
7615_Edital.2022.pdf

