Boletim Informativo 08/2022
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)
Agosto/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

1

CHAMADA CNPq/MCTI Nº
042/2022 - Apoio a projetos
cooperativos em
nanotecnologia no âmbito
do centro brasileiro
argentino de
nanotecnologia - CBAN
CHAMADA CNPq Nº

Agência

CNPq/MC
TI

Data
Submissão

Objetivo

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 BrasileiroArgentino de Nanotecnologia – CBAN.

20/2022 - PROGRAMA
UNIESPAÇO

CNPq

01/09/2022

Apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento
científico e tecnológico e a inovação do País, na área espacial, assim como incentivar a
criação de ambiente favorável à inovação e ao empreendedorismo, atendendo as
prioridades do Programa Espacial Brasileiro (PEB).

2

3

4

CHAMADA CNPQ/MCTI/CTBIOTEC Nº 30/2022 - APOIO
A PROJETOS DE P,D

CNPQ/M
CTI/CTBIOTEC

Chamada CNPq/MCTI/CTBIOTEC Nº 31/2022 - Apoio
a projetos de Pesquisa,
Desenvolvimento e
Inovação (PD&I)

CNPq/MC
TI/CTBIOTEC

02/09/2022

05/09/2022

Apoiar Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD) que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País, com
aplicação de novas tecnologias e ferramentas de Bioinformática em Biotecnologia.

Apoiar projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País, na
área de Biotecnologia e aplicados aos temas atuais de saúde humana, agropecuária, meio
ambiente e indústria.

Link de acesso
http://memoria2.cnpq.br/web/guest
/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_
WAR_resultadoscnpqportlet_INSTA
NCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha
=chamadaDivulgada&idDivulgacao
=10765
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamad
aspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_res
ultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro
=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDi
vulgacao=10902
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamad
aspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_res
ultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro
=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDi
vulgacao=10903
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamad
aspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_res
ultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro
=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDi
vulgacao=10930

Chamada

5

6

CHAMADA CNPQ/MCTI/CTAGRO Nº 32/2022 - APOIO
A PROJETOS DE P,D&I
PARA A ÁREA DE
BIOINSUMOS, NUTRIÇÃO
DE PLANTAS E DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS SUSTENTÁVEIS
Chamada
CNPq/MCTI/FNDCT Nº
59/2022 - Produção de
Conhecimento Voltada para
Soluções e Tecnologias
Associadas à Mitigação e
Adaptação às Mudanças do
Clima
Chamada CNPq Nº 12/2022
- Programa Editorial

Agência

CNPQ/MCTI/CTAGRO

CNPq/MCTI/FNDC
T

CNPq

Data
Submissão

8

9

CHAMADA CNPQ/MCTI/CTAGRO Nº 32/2022 - APOIO
A PROJETOS DE P,D&I
PARA A ÁREA DE
BIOINSUMOS, NUTRIÇÃO
DE PLANTAS E DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS SUSTENTÁVEIS

CNPq/MS
/SCTIE/DE
CIT

CNPQ/MCTI/CTAGRO

Link de acesso

08/09/2022

Apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País nas
seguintes áreas: fontes alternativas de fertilizantes, bioinsumos e defensivos agrícolas
sustentáveis.

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamad
aspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resul
tadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=ab
ertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulg
acao=11005

09/09/2022

Apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico relacionados à
mitigação e adaptação às mudanças climáticas, ao avanço na fronteira do conhecimento a
respeito da compreensão e modelagem do Sistema Climático Global, às vulnerabilidades,
aos impactos das mudanças climáticas sobre os sistemas ambientais, sociais e econômicos,
ao monitoramento e previsão de desastres naturais, à meteorologia e climatologia, em
alinhamento com as políticas nacionais, às metas pertinentes aos ODS e à implementação da
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima no Brasil e o alcance de
compromissos internacionais assumidos na área de Clima.

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamad
aspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resul
tadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=ab
ertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulg
acao=11045

13/09/2022
Apoiar propostas que visem incentivar a editoração e publicação de periódicos científicos
brasileiros de alta especialização em todas as áreas de conhecimento, de forma a contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação do País.

7

Chamada
CNPq/MS/SCTIE/DECIT Nº
45/2022 - SAÚDE MENTAL

Objetivo

16/09/2022

08/09/2022

Selecionar projetos de pesquisa para apoio financeiro que visem contribuir significativamente
para o aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde Mental, com foco na Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS), transtornos mentais, suicídio e fatores associados ao desenvolvimento de
sofrimentos psicossociais relacionados ao trabalho.

Apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País nas
seguintes áreas: fontes alternativas de fertilizantes, bioinsumos e defensivos agrícolas
sustentáveis.

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamad
aspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resul
tadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=ab
ertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulg
acao=10825

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamad
aspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_res
ultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro
=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDi
vulgacao=11105
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamad
aspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resul
tadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=ab
ertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulg
acao=11005

Chamada

Chamada
CNPq/MS/SCTIE/DECIT Nº
45/2022 - SAÚDE MENTAL
10

11

12

13

Chamada
CNPq/MCTI/SEMPI Nº
56/2022 - Apoio para
Estudando Elaborando TCC
em Inteligência Artificial

Chamada
CNPq/MCTI/FNDCT Nº
22/2022 - Programa MCTI
de Inovação em Grafeno,
InovaGrafeno-MCTI

Agência

CNPq/MS
/SCTIE/DE
CIT

CNPq/MC
TI/SEMPI

Data
Submissão

16/09/2022

16/09/2022

CNPq/MC
TI/FNDCT

19/09/2022

Chamada CNPq/MCTI/CTCNPq/MCTI/CTSaúde Nº 52/2022 - Ações
Saúde
em Ciência, Tecnologia e
Inovação para o
enfrentamento da Resistência
Antimicrobiana (RAM)

26/09/2022

Objetivo

Selecionar projetos de pesquisa para apoio financeiro que visem contribuir significativamente
para o aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde Mental, com foco na Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS), transtornos mentais, suicídio e fatores associados ao desenvolvimento de
sofrimentos psicossociais relacionados ao trabalho.

Link de acesso

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamad
aspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_res
ultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro
=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDi
vulgacao=11105

Oferecer bolsas de estudos para alunos que estejam cursando a graduação em Ciência da
Computação ou áreas correlatas no campo das Tecnologias da Informação e Comunicação
(Matemática ou Engenharias), que estejam matriculados na turma do 7º, 8º ou 9º semestre, e
cuja pesquisa tenha como foco o tema Inteligência artificial.

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chama
daspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_res
ultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro
=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idD
ivulgacao=10919

Apoiar a realização de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e a implementação de iniciativas
de aplicação na sociedade de soluções tecnológicas e empresariais utilizando o Grafeno e
materiais 2D à base de carbono, nas fronteiras da física, química, ciências da saúde e
engenharias que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e
tecnológico, a inovação e o empreendedorismo do país, em conformidade com o Programa
MCTI de Inovação em Grafeno (InovaGrafeno-MCTI).
Apoiar projetos de pesquisa que contribuam significativamente para o desenvolvimento
científico e tecnológico e a inovação do País, com foco no enfrentamento da Resistência
Antimicrobiana, de forma a contribuir com o avanço do conhecimento na área, além de gerar
dados que possam servir de subsídio para seu enfrentamento no âmbito do Sistema de Saúde
brasileiro.

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamad
aspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_res
ultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro
=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDi
vulgacao=10928
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamad
aspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resul
tadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=ab
ertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulg
acao=11028

Agência

Data
Submissão

Chamada CNPq/MCTI/CTSaúde N° 53/2022 - Pesquisa,
desenvolvimento e inovação
em COVID Longa

CNPq/MCT
I/CT-Saúde

26/09/20
22

Apoiar projetos de pesquisa que contribuam significativamente para o desenvolvimento
científico e tecnológico e a inovação do Brasil na temática de COVID longa, de forma a
contribuir com o avanço do conhecimento na área, além de gerar dados que possam servir
de subsídio para seu enfrentamento no âmbito do Sistema de Saúde brasileiro.

Chamada
CNPq/SEMPI/MCTI/FNDCT Nº
54/2022 - PROJETO IA2 EMPREENDEDORISMO DE
BASE TECNOLÓGICA EM
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

CNPq/SEM
PI/MCTI/F
NDCT

30/09/20
22

Apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e empreendedorismo de base tecnológica no
campo das Tecnologias da Informação e Comunicação, com ênfase na ampliação e
fortalecimento da capacidade da base de empresas Start-Ups em atuar no desenvolvimento
de soluções e plataformas com emprego intensivo de tecnologias e conhecimentos
inerentes à Inteligência Artificial (IA), por meio de um projeto coordenação de uma
Organização Social (linha 1) em cooperação com Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT)
de excelência no tema (linha 2).

Chamada

14

15

16

17

18

19

CNPq/MCTI Nº 38/2022 CNPq/MCTI
APOIO A CURSOS DE CURTA
DURAÇÃO EM
BIOTECNOLOGIA NO ÂMBITO
DO CENTRO LATINOAMERICANO DE
BIOTECNOLOGIA - CABBIO
CHAMADA
CNPQ/MCTI/FNDCT
CNPQ/MCTI/FNDCT Nº
40/2022 - PRÓHUMANIDADES - PROGRAMA
DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
EM HUMANIDADES

Chamada Pública 09/2022 Programa de Acolhida a
Cientistas Ucranianas -

Chamada pública 10/2022
Programa Institucional
Universidades Amig@s:
Acolhimento Extensionista aos
Cientistas Ucranianos

Fundação
Araucária

Superintendência
de Ciência,
Tecnologia e
Ensino Superior do
Paraná (SETI) e a
Fundação
Araucária (FA)

Objetivo

03/10/2022

03/10/2022

Apoiar cursos de curta duração em nível de pós-graduação nas modalidades presencial (Linha
1) e à distância/online (Linha 2), que visem contribuir significativamente para o
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País na área de Biotecnologia, a
serem realizados durante o ano de 2023 no Brasil, em cooperação com a Argentina, o
Uruguai e outros países parceiros, no âmbito do Centro Latino-Americano de Biotecnologia CABBIO.
Apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas grandes áreas de Ciências
Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes, orientados à produção de
conhecimento científico inovador para o enfrentamento de grandes desafios e problemas
nacionais e para o desenvolvimento social, econômico, científico, político e cultural da
sociedade brasileira, em especial de populações em situação de vulnerabilidade.

Link de acesso
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamada
spublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resul
tadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=ab
ertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulga
cao=11027
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamada
spublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resul
tadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=ab
ertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulga
cao=11087

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamada
spublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resul
tadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=ab
ertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulga
cao=11145
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamada
spublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resul
tadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=ab
ertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulga
cao=11125

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/fundacaoaraucaria/arquivos_restritos/files/documento
/2022-04/cp_09-20222__cientistas_ucranianas.pdf

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/fundacaoaraucaria/arquivos_restritos/files/documento
/2022-04/cp_10-2022__extensao_ucranianos.pdf

