
Boletim Informativo 07/2022 

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

Julho/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 N° 26/2022- 

CONCURSO MD/CAPES DE 

DISSERTAÇÕES E TESES 

SOBRE DEFESA NACIONAL 

(CDTDN) PRÊMIO 

TIRADENTES - EDIÇÃO 2022 

 

 

CAPES 

 
Até 

11/07/2022 

 

Identificar, dar visibilidade e valorizar, por meio de premiação em dinheiro e apoio à 

participação em congressos acadêmico-científicos, dissertações e teses de autores 

brasileiros, cujos temas tenham relação com a Defesa Nacional, e, ainda, estimular a 

produção de pesquisas e estudos acadêmicos sobre temas de interesse da defesa e 

contribuir para a formulação de políticas públicas e para a consolidação do pensamento 

nacional em matéria de defesa. 

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

br/assuntos/premios/premio- tiradentes 

 

 

 

2 

 

Chamada CNPq Nº 

10/2022 - Bolsas de 

Produtividade em Pesquisa 

SÊNIOR - PQ-Sr 

 

 
CNPq 

 

 

Até 

14/07/2022 

 
O objetivo dessa Chamada é 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). 

https://memoria2.cnpq.br/chamadas- 

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_res 

ultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro= 

abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDiv 

ulgacao=10644 

 

 

 

3 

Chamada de Projetos 

15/2022 - Programa de 

Apoio à Organização de 

Eventos das Associações ou 

Sociedades Técnico-

Científicas e Institutos de 

Pesquisa – Edição 2 

Fundação 

Araucária de 

Apoio ao 

Desenvolvimento 

Científico e 

Tecnológico do 

Paraná (FA) 

 

 

Até 

19/07/2022 

 

 

Conceder apoio financeiro a eventos relacionados com ciência e tecnologia, nas diversas 

áreas de conhecimento, destinados ao intercâmbio de experiências entre pesquisadores 

e a divulgação dos resultados de seus trabalhos, cuja realização ocorra no Estado do 

Paraná, no período de agosto de 2022 a agosto de 2023 

 

 

 

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

mailto:iceti@iceti.org.br
https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/premios/premio-tiradentes
https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/premios/premio-tiradentes
https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/premios/premio-tiradentes


  

Chamada 

 

Agência 
Data 

Submissão 

 

Objetivo 

 

Link de acesso 

 

 

4 

EDITAL EMERGENCIAL II - Nº 

28/2022 - PROGRAMA 

EMERGENCIAL DE 

PREVENÇÃO E 

ENFRENTAMENTO DE 

DESASTRES RELACIONADOS A 

EMERGÊNCIAS CLIMÁTICAS, 

EVENTOS EXTREMOS E 

ACIDENTES AMBIENTAIS 

PDPG – VULNERABILIDADE 

SOCIAL & DIREITOS 

HUMANOS 

 

 

 

 
 

CAPES 

 

 

 

 
Até 

25/07/ 2022 

Estimular e apoiar projetos de formação de recursos humanos de alto nível com foco em 

investigação acadêmico-científica voltada para o desenvolvimento de políticas e projetos de 

prevenção, mitigação e resposta a situações de vulnerabilidade social decorrentes de 

emergências climáticas...EIXOS: I - Direitos Humanos, Direitos Fundamentais, prevenção à 

vulnerabilidade e o Risco Social; II - Responsabilidade Civil, Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil e Proteção Social; III - Mapeamento e estratégias de estruturação, conservação e 

proteção de redes de apoio e suportes de proximidade como prevenção, mitigação e 

superação; IV - Gestão de risco e políticas públicas preventivas e assistenciais para 

aperfeiçoamento da proteção social; V - Vulnerabilidade urbana: investigação com foco na 

prevenção e mitigação das implicações no meio social, econômico e familiar local; VI - 

Estratégias e propostas de ação para a mitigação dos impactos socioeconômicos em 

populações locais; VII - Impactos e consequências sociais, familiares, territoriais e de saúde 

pública com foco na preservação dos direitos fundamentais. 

 

 

 

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

conteudo/editais/01062022_Edital_1722749_ 

Edital_28_2022.pdf 

5 

Chamada Pública 13/2022 - 

Programa da Rede 

Paranaense de Apoio à 

Agro Pesquisa e Formação 

Aplicada (Complexo de 

Enfezamento do Milho – 

CEM) 

 

 

Fundação 

Araucária / 

SETI-PR / 

SENAR-PR 

 

Até 

08/08/22 

Apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento em redes colaborativas ligadas à agro 

pesquisa paranaense; 1.2 Estimular a implantação de uma Rede Estadual de pesquisa sobre 

Complexo de Enfezamento do Milho no Paraná por meio da Rede Paranaense de Agro 

pesquisa e Formação Aplicada; Promover a produção e sistematização de conhecimentos e 

de metodologias ou meios processuais inovadores, bem como o desenvolvimento de novos 

procedimentos que orientem práticas de manejo para a prevenção e controle do Complexo 

de Enfezamento do Milho no Estado do Paraná. 

 

 

 

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

Abertos 

6 

"Chamada Pública 14/2022 - 

Iniciativa Amazônia +10 

Paraná", 

 

 

Fundação Araucária 

 

Até 

10/08/ 2022 

Apoiar ICTs paranaenses com pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico relativos aos 

problemas atuais da Amazônia, que tenham como foco o estreitamento das interações 

natureza-sociedade para um desenvolvimento sustentável e inclusivo da região amazônica. 

 

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

Abertos 

7 

CHAMADA CNPq/MCTI Nº 

042/2022 - Apoio a projetos 

cooperativos em 

nanotecnologia no âmbito do 

centro brasileiro argentino de 

nanotecnologia - CBAN 

 

CNPq/MC

TI 

 

 

Até 

22/08/2022 

Apoiar propostas que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e 

tecnológico e a inovação do País na área de Nanotecnologia, por meio da seleção de projetos 

de pesquisa visando expandir o conhecimento básico e aplicado em temas avançados de 

Nanotecnologia, de interesse do Brasil e da Argentina, no âmbito do Centro Brasileiro-

Argentino de Nanotecnologia – CBAN.  

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/

chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_

WAR_resultadoscnpqportlet_INSTAN

CE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=c

hamadaDivulgada&idDivulgacao=10

765 

 

 
8 

 

 
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/documento 

/2022-04/cp_09-20222_- 

_cientistas_ucranianas.pdf 

    

 

 

   9 

 

Chamada pública 10/2022 

Programa Institucional 

Universidades Amig@s: 

Acolhimento Extensionista aos 

Cientistas Ucranianos 

Superintendência 

de Ciência, 

Tecnologia e 

Ensino Superior do 

Paraná (SETI) e a 

Fundação 

Araucária (FA) 

 

 
Fluxo 

Contínuo 

 

 
Prestar acolhimento social em forma de apoio nas atividades cotidianas dos pesquisadores 

ucranianos e suas famílias, integrando-os socialmente a partir da vivência acadêmica e social. 

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

araucaria/arquivos_restritos/files/documento 

/2022-04/cp_10-2022_- 

_extensao_ucranianos.pdf 

 

 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/01062022_Edital_1722749_Edital_28_2022.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/01062022_Edital_1722749_Edital_28_2022.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/01062022_Edital_1722749_Edital_28_2022.pdf
http://www.fappr.pr.gov.br/sites/fundacao-
http://www.fappr.pr.gov.br/sites/fundacao-

