
Boletim Informativo 03/2022  

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

Abril/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 para avaliação do pesquisador proponente: i) pontuação lattes ii) a experiência na coordenação e 

quantidades de projetos aprovados em agências de fomento; (iii) aderência da linha de pesquisa com o edital.   

 

 Chamada Agência 
Data 

Submissão 
Objetivo Link de acesso 

1 

EDITAL Nº 12/2022- 

Família e Políticas 

Públicas no Brasil II 

 

CAPES 
Até 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/pt-br/centrais-

de-

conteudo/editais/21022022_Edital_1637615

_Edital.2022.pdf  

2 

"Chamada Pública 

07/2022 - Programa 

Institucional de Bolsas de 

Extensão Universitária- 

PIBEX 2022 

Fundação 

Araucária 

Até 25 de abril 

de 2022 

Incentivar a participação de alunos de graduação no desenvolvimento de 

atividades de extensão universitária. Conceder bolsas a alunos regularmente 

matriculados em cursos de graduação das instituições de ensino superior do 

Paraná para desenvolvimento de atividades vinculadas à 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 

NAPIs. 

https://www.fappr.pr.gov.br/Programas-

Abertos 

3 

"Chamada Pública 

06/2022 - Programa 

Institucional de Apoio à 

Inclusão Social, Pesquisa 

e Extensão Universitária - 

PIBIS 2022" 

Fundação 

Araucária 

Até 25 de abril 

de 2022 

Incentivar a formação de recursos humanos para a pesquisa e a extensão 

universitárias, direcionadas a temas de interesse social. Favorecer o acesso e a 

integração dos estudantes ingressantes no ensino superior por meio do 

sistema de cotas sociais à cultura acadêmica. 

Promover a inserção dos estudantes em atividades científicas, tecnológicas 

e/ou de inovação em todas as áreas do conhecimento que apresentem 

aderência aos NAPIs. 

https://www.fappr.pr.gov.br/Programas-

Abertos 
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 Chamada Agência 
Data 

Submissão 
Objetivo Link de acesso 

4 

EDITAL Nº 16/2022 -

Programa de 

desenvolvimento da 

pós-graduação (PDPG) 

– Pós-doutorado  

CAPES 
Até 2 de Maio 

de 2022 

Contribuir para o aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Pós-Graduação – 

SNPG a partir da consolidação dos Programas de Pós-Graduação – PPGs stricto 

sensu acadêmicos “Emergente” e “em 

Consolidação”. 

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

informacao/acoes-e-

programas/bolsas/programas-

estrategicos/desenvolvimento-

regional/programa-de-desenvolvimento-

da-pos-graduacao-pdpg-pos-doutorado-

estrategico 

5 

EDITAL Nº 15/2022 - 

Programa emergencial 

de prevenção e 

enfrentamento de 

desastres relacionados 

a emergências 

climáticas, eventos 

extremos e acidentes 

ambientais 

 

CAPES 
Até 3 de maio 

de 2022 

Apoiar projetos voltados à formação de recursos humanos altamente 

qualificados e ao desenvolvimento de investigação acadêmico-científica, no 

âmbito dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) stricto sensu acadêmicos, 

com foco em pesquisas que possam contribuir efetivamente para estudos 

sobre prevenção, mitigação e resposta para situações decorrentes de 

emergências climáticas, ou analisar o impacto do evento ambiental extremo 

que ocasionou estado de calamidade pública, enchentes e deslizamentos, em 

unidades federativas do Brasil, entre 2021 e 2022.  

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

informacao/acoes-e-

programas/bolsas/programas-

estrategicos/programas-

emergenciais/programa-emergencial-de-

prevencao-e-enfrentamento-de-desastres-

relacionados-a-emergencias-climaticas-

eventos-extremos-e-acidentes-

ambientais/programa-de-

desenvolvimento-da-pos-graduacao-pdpg-

emergencias-climaticas  

6 

Chamada Pública 

09/2022 - Programa de 

Acolhida a Cientistas 

Ucranianas -  

Fundação 

Araucária  

Fluxo 

Contínuo 

Apoiar financeiramente às ICTs na acolhida de pesquisadoras ucranianas (e 

pesquisadores sêniors) para atuar nos PPGs; beneficiar a inclusão das cientistas 

na comunidade paranaense; colaborações conjuntas futuras para a 

reconstrução e fortalecimento da economia ucraniana por meio da ciência e 

inovação em parceria com o Paraná; e favorecer a integração no 

desenvolvimento de atividades de pesquisa em todas as áreas do 

conhecimento que apresentem aderência aos NAPIs. 

https://www.fappr.pr.gov.br/sites/fundacao

- 

araucaria/arquivos_restritos/files/document

o/2022-04/cp_09-20222_-

_cientistas_ucranianas.pdf 

 

 

 

 

 

 

 


