
Boletim Informativo 10/2022 

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

Outubro/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 

01 

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 

02 

 

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 

03 

CNPq/MCTI Nº 38/2022 - 

APOIO A CURSOS DE CURTA 

DURAÇÃO EM 

BIOTECNOLOGIA NO ÂMBITO 

DO CENTRO LATINO-

AMERICANO DE 

BIOTECNOLOGIA - CABBIO 

CNPq/MCTI 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. 

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

s-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resul

tadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=ab

ertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulga

cao=11145 

04 

CHAMADA 

CNPQ/MCTI/FNDCT Nº 

40/2022 - PRÓ-

HUMANIDADES - PROGRAMA 

DE DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

EM HUMANIDADES 

CNPQ/MCTI/FNDCT 03/10/2022 

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. 

 

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

s-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resul

tadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=ab

ertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulga

cao=11125 

05 

CHAMADA PÚBLICA 19/2022 

PROGRAMA INSTITUCIONAL 

DE APOIO À FIXAÇÃO DE 

JOVENS DOUTORES 

Fundação Araucária 07/11/2022 
Conceder auxílio para jovens doutores em todas as áreas do conhecimento visando contribuir 

para o desenvolvimento cientifico, tecnológico e de inovação das ICTs do Estado do Paraná 

https://www.fappr.pr.gov.br/Pagina/Programa

s-2020-2022 
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