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Integrantes de projetos e programas de extensão devem sempre estar alertas às 

oportunidades de financiamento que alguns editais vigentes, no Brasil e no mundo, oferecem. A 

seguir, algumas oportunidades de inscrições com prazo definido no ano de 2017 e de inscrições 

contínuas: 

 

EDITAIS DE FINANCIAMENTO EXTERNO 

 

INSCRIÇÕES ABERTAS COM PRAZOS DEFINIDOS 

  

 (1) Fundação Internacional Baxter 

 

Está aberto o edital 2017 da Fundação Internacional Baxter. Que visa definir, tornar públicas e 

divulgar as regras e informações de apoio a projetos da Fundação Baxter, no ano de 2017.  

Os programas apoiados são: 

 

1. Programas que aumentam o acesso aos cuidados de saúde (por exemplo, um conselheiro 

adicional para aumentar o número de pacientes atendidos em uma clínica de saúde); 

2. Programas em locais onde os funcionários da Baxter vivem e trabalham; 

3. Programas voltados para uma população diversificada de indivíduos subprivilegiados e 

desprivilegiados. 

 

O apoio médio é de 72 mil dólares, cerca de 280 mil reais, e a Fundação mantém dois prazos de 

envio de propostas por ano. 

Inscrições: 

Primeiro Prazo: 1 de janeiro a 11 de fevereiro de 2017 

Segundo Prazo: 1 de maio a 11 de junho de 2017 
Vide link. 

 

  

(2) Fundação Arymax 

 

Aberto o edital 2017 da Fundação Arymax. Esse edital visa Definir, tornar públicas e divulgar as 

regras e informações de apoio a projetos da Fundação ARYMAX, no ano de 2017. Abaixo listam-se 

os tipos de projetos que podem ser enviados: 

 

1. Projetos novos ou em andamento, que tenham como foco de atuação as áreas de inovação 

Social e liderança jovem, que gerem transformações de impacto social positivo na 

sociedade;  

http://www.baxter.com/corporate-responsibility/international-foundation/giving/community-grants-application.page
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2. Projetos novos ou em andamento dentro do campo do judaísmo, com abordagem pluralista e 

liberal, voltados para a preservação dos valores culturais, educacionais, assistenciais e 

Religiosos; 

3. Projetos que tenham outros apoiadores. 

 

Para formalizar os termos entre a Fundação ARYMAX e a instituição beneficiada, será firmado um 

“Termo de Doação”, de acordo com o modelo praticado pela Fundação ARYMAX, em que 

constarão objetivos do projeto, a forma de desembolso, cronograma de prestação de contas e 

relatórios. 

Inscrições: 

Primeiro Prazo: preenchimento do formulário online – de 23 de janeiro a 3 de março de 2017 

Segundo Prazo: preenchimento do formulário online – de 12 de junho a 31 de julho de 2017 

Vide link. 

  

(3) Fundação Grupo Boticário 

 

Está aberto o Edital de Apoio a Projetos de Abrangência Nacional (1º Semestre). Este edital tem 

como objetivo apoiar iniciativas que proporcionem medidas efetivas de conservação da natureza em 

todo o território nacional, contribuindo para aplicação prática, desenvolvimento científico, e 

divulgação do conhecimento gerado, ampliando o engajamento em prol da necessidade de 

conservação de nossos ambientes naturais. Para ser elegível a proposta deve, necessariamente, se 

encaixar em uma ou mais linhas temáticas adotadas pela Fundação Grupo Boticário: 

 

1. Linha 1: Unidades de Conservação de Proteção Integral e RPPNs; 

2. Linha 2: Espécies Ameaçadas; 

3. Linha 3: Ambientes Marinhos. 

 

O valor total destinado a este edital é de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). A Fundação 

Grupo Boticário não determina valores mínimos ou máximos para as propostas. 

A cada edital, em média, são apoiadas de 10 a 13 propostas.  

Inscrições: até 31 de março de 2017 

Vide link. 

  

 

(4) Itaú Unibanco 

 

Disponível o Edital para Seleção de Projetos 2017 do Programa de Investimento em Projetos 

Ambientais – Programa Ecomudança. Com o objetivo de fomentar iniciativas que ajudam a reduzir 

os impactos das mudanças no clima, o Programa Ecomudança apoia projetos inovadores, de 

impacto positivo e transformador nas seguintes modalidades: Eficiência Hídrica, Eficiência 

Energética, Manejo de Resíduos, Floresta, Agricultura Sustentável e Mobilidade. 

 

O valor do apoio financeiro a ser concedido a cada projeto selecionado será de até R$ 100.000,00. 

O uso do recurso deve ser descrito na ficha de inscrição, e deve priorizar atividades voltadas à 

modalidade escolhida para inscrição do Projeto e que estejam diretamente relacionadas à redução de 

GEE e Pegada Hídrica. 

 

Inscrições: 30 de janeiro a 27 de março de 2017 

Vide link. 

 

 

 

http://arymax.org.br/projetos.html
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/o-que-fazemos/editais/pages/apoio-projetos-linhas.aspx
https://www.itau.com.br/sustentabilidade/riscos-e-oportunidades-socioambientais/ecomudanca/
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(5) Internet Society 

 

O Edital Beyond the Net está aberto. Financiando projetos que apoiam sua missão e usam a internet 

para ajudar a mudar vidas. São apoiados projetos que ajudam a comunidade, fornecendo 

ferramentas e habilidades e criando visibilidade ao seu Capítulo. As áreas de apoio são: 

1. Acesso e Desenvolvimento; 

2. Padrões Abertos, Segurança e Resiliência; 

3. Ambiente de Políticas; 

4. A Internet em apoio aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 

Beyond the Net fornece financiamento de até US $ 30.000 para projetos de um ou dois anos. 

Inscrições: 

 BNet médio e grande: 3 de janeiro a 23 de março de 2017 

 BNet pequeno: 30 de novembro de 2017 

 Chapterthon: 1 de Agosto a 15 de Setembro de 2017; 

 Adm. de Fundos Chapter: 1 de Abril a 15 de Julho. 

Vide link. 

  

 

(6) Finep 

 

A Chamada pública conjunta do ERA-MIN 2 aberta pela Finep está disponível. O ERA-MIN 2 é 

um consórcio que organiza contempla a participação da Finep junto de vinte outras Organizações 

Financiadoras de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de matérias-primas minerais e suas 

fontes secundárias com enfoque na economia circular. 

 

O objetivo do consórcio ERA-MIN 2 é apoiar financeiramente, por meio de recursos não-

reembolsáveis (grants) projetos transnacionais de pesquisa e desenvolvimento e inovação, que 

sejam desenvolvidos de forma conjunta por empresas e ICTs, nos seguintes segmentos de matérias-

primas não energéticas e não agrícolas. 

 

O orçamento total disponível para esta Chamada é de aproximadamente 15 milhões de Euros, 

correspondentes à soma dos comprometimentos de fundos públicos das Organizações Financiadoras 

participantes e do co-financiamento da Comissão Europeia. A Finep disponibilizará 750 mil Euros 

nesta Ação para ICTs e empresas brasileiras. 

Inscrições: até 5 de maio de 2017 

Vide link.  

 

 INSCRIÇÕES CONTÍNUAS 

 

(1) Open Society Foundations 

 

Projetos que atuem nas seguintes áreas: transparência e fiscalização de políticas governamentais, 

participação social no debate político, garantia dos direitos humanos e a promoção da segurança 

cidadã. 

 

No segmento de Música, enquadram-se festivais, feiras e espetáculos com ênfase em música 

instrumental e clássica, que reúnam artistas e grupos diversos, prioritariamente brasileiros. 

https://www.internetsociety.org/what-we-do/grants-awards/beyond-net-funding-programme/how-apply-beyond-net-funding
http://finep.gov.br/noticias/todas-noticias/5393-finep-lanca-chamada-publica-conjunta-do-consorcio-era-min-2
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Organizações da sociedade civil, incluindo ONGs e organizações de base comunitária são elegíveis 

para o programa. Não há limite de valor definido para o financiamento. 

 

As inscrições devem ser feitas por meio de uma carta de intenções em inglês, que deve ser enviada 

por e-mail. 

Vide link.  

 

 

(2) The Coca-Cola Foundation 

 

A Fundação Coca-Cola apoia projetos de organizações sem fins lucrativos, em todo o mundo, que 

beneficiem as comunidades locais, dentro das temáticas de gestão hídrica, bem-estar humano, 

reciclagem comunitária e educação. 

 

O valor máximo de financiamento por projeto não é especificado. As inscrições devem ser feitas no 

website da fundação, somente em inglês. 

Vide link.  

 

(3) ERI Institute 

 

Financia projetos de organizações sem fins lucrativos que buscam reduzir a pobreza, a injustiça 

social e suas causas geradoras, tanto em nível local quanto global. O valor máximo de 

financiamento por projeto não está especificado no edital. 

 

As inscrições devem ser feitas somente em inglês, pelo formulário online no website do Instituto 

ERI. 

Vide link.  

 

(4) The Inter-American Foundation (IAF) 

 

Seleciona projetos de grupos comunitários e organizações não governamentais, na América Latina e 

Caribe, que desenvolvam projetos com o objetivo de melhorar as condições de vida de populações 

marginalizadas através de soluções inovadoras, visando o desenvolvimento sustentável. 

Vide link.  

 

 

(5) National Geographic 

 

Financia projetos ao redor do mundo que contribuem para a conservação e sustentabilidade dos 

recursos biológicos, culturais e históricos do planeta. 

 

As entidades ou indivíduos proponentes devem ter alguma experiência prévia com pesquisa e/ou 

ações de conservação. Os financiamentos variam, geralmente, entre US$ 15 mil e US$ 20 mil. 

 

As inscrições devem ser feitas somente em inglês, através de um formulário online. 

Vide link. 

  

(6) Fundo de Inovação Global 

 

O Fundo de Inovação Global recebe propostas a qualquer momento de soluções inovadoras que 

abordem os principais desafios do desenvolvimento, principalmente para grupos pobres e 

vulneráveis. O financiamento varia de £ 30 mil a £ 10 milhões de libras. 

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program
http://www.coca-colacompany.com/our-company/community-requests-guidelines-application
http://www.prex.ufc.br/index.php?option=com_content&task=view&id=672&Itemid=151#%21organizational-and-project-grant/clex
http://www.iaf.gov/apply-for-grants/call-for-proposals
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/conservation-trust-application/
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Os temas apoiados são meio ambiente, assistência social, cultura e artes, desenvolvimento 

comunitário, dentre outros. 

 

É possível visitar o website do Fundo em português, porém a submissão das propostas deve ser feita 

em língua inglesa. 

Vide link.  

 

(7) Google 

 

O Google Brasil está recebendo inscrições para seu programa “Google para organizações sem fins 

lucrativos”, que oferece ferramentas gratuitas de comunicação na web, visando aumentar a 

visibilidade e potencializar o impacto do trabalho das entidades. 

 

Como membro do Google para organizações sem fins lucrativos, você terá acesso a produtos 

especiais do Google que são disponibilizados gratuitamente para organizações como a sua. 

Vide link. 

  

(8) Ford Foundation 

 

Recebe propostas o ano inteiro de projetos que atuem nas seguintes áreas: engajamento civil; 

desenvolvimento com equidade; economia inclusiva; oportunidades para a juventude; criatividade e 

livre expressão; justiça de raça, gênero e etnia; e liberdade na internet 

Vide link.  

http://www.globalinnovation.fund/
https://www.google.com.br/intl/pt-BR/nonprofits/products/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/

