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CHAMADA PÚBLICA CONJUNTA ENTRE FINANCIADORA DE 

ESTUDOS E PROJETOS (FINEP) E AGÊNCIA SUECA DE INOVAÇÃO 

(VINNOVA) - COOPERAÇÃO ICT-EMPRESA – 08/2016  
 

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS COOPERATIVOS ENTRE INSTITUIÇÕES DE PESQUISA 

CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO (ICTs) E EMPRESAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E O CRESCIMENTO ECONÔMICO DO BRASIL E DA 

SUÉCIA. 

 

Leia mais em: http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/598  

 

-x- 

 

 

Chamada Pública Conjunta ERA-MIN Joint Call 2017  

MATÉRIAS-PRIMAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

E ECONOMIA CIRCULAR OBJETIVO  
 

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 

porempresas e ICTs, nos seguintes segmentos de matérias-primas não energéticas e 

não agrícolas 

 

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/598


 

Leia mais em http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/600  

 

-x- 

 

 

CHAMADA MCTIC/MAPA/MEC/SAF-CASA CIVIL/CNPQ Nº 

21/2016 - APOIO À IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NEA E 

CVT EM AGROECOLOGIA  

 
Apoiar projetos que integrem atividades de extensão tecnológica e/ou rural, pesquisa 

científica e/ou aplicada, e educação profissional e tecnológica, voltados à construção e 

socialização de conhecimentos e técnicas relacionados à Agroecologia e à Produção 

Orgânica, bem como à promoção dos Sistemas Orgânicos de Produção. 

 

Leia mais em: http://cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filt

ro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=6982  

 

-x- 

 

 

Em 2017 assistiremos à ascensão dos aplicativos descartáveis 
 

Se há uma previsão infalível para 2017 (e daí em diante) é a de que a cultura 

dominante da indústria de desenvolvimento irá se pautar cada vez mais por algumas 

vertentes bem claras: em primeiro lugar, a afirmação de um mundo “agnóstico” no 

qual a prevalência do JavaScript como linguagem padrão adquire novos contornos para 

que o código projetado pelo desenvolvedor possa ser efetivo e funcional em qualquer 

tipo de navegador e sem restrição de hardware.  

 

Em segundo lugar, cresce a cada dia a exigência de extrema rapidez no 

desenvolvimento e, para complicar, associando-se essa exigência à de se construir 

linhas de código altamente adaptáveis e efetivas para responder à demanda de 

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/600
http://cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=6982
http://cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=6982
http://cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=6982


 

aplicações altamente sensíveis ao contexto e resilientes ante os riscos cada vez 

maiores do ambiente em nuvem. 

 

Leia mais em: http://cio.com.br/opiniao/2017/01/31/em-2017-assistiremos-a-

ascensao-dos-aplicativos-descartaveis/  

 

-x- 

 

 

Innovations Threaten the Neighborhood Bike Shop 
 

Sean Sweeney opened the door to the refurbished 1839 barn behind his home in 

Wayne, Pa., outside of Philadelphia. Inside, one bicycle after another hung from hooks 

screwed into a beefy ceiling beam: Mr. Sweeney’s triathlon bike, road bike and two 

mountain bikes dangled alongside four bikes belonging to his wife and one of his three 

daughters. Mr. Sweeney races often, and the whole family competes in triathlons.  

 

The 59-year-old Mr. Sweeney, a strategic adviser for the Tokio Marine insurance 

companies, always hated hauling the bikes to a local shop to be tuned up and repaired. 

“I have to carry that big thing right there,” he said, gesturing toward a bicycle rack for 

his car. “I have to load it; it smacks my legs. My wife and kids, they all hate doing it, 

and we all put it off.” 

 

Leia mais em https://www.nytimes.com/2017/01/27/business/innovations-bike-shop-

bicycles.html?ref=smallbusiness&_r=0 

 

-x- 

 

 

Campus Party se renova, mas decepciona visitantes 
Em crise financeira, o encontro de apaixonados por tecnologia tentou se reinventar na 

décima edição, mas mudança de perfil não agradou aos campuseiros 

 

Por Estadão Conteúdo  

São Paulo – A Campus Party vive um conflito. Após passar por uma crise financeira, o 

encontro de apaixonados por tecnologia tentou se renovar na décima edição por meio 

da diversidade. Em vez de trazer especialistas em ciência, tecnologia e inovação, como 

http://cio.com.br/opiniao/2017/01/31/em-2017-assistiremos-a-ascensao-dos-aplicativos-descartaveis/
http://cio.com.br/opiniao/2017/01/31/em-2017-assistiremos-a-ascensao-dos-aplicativos-descartaveis/
https://www.nytimes.com/2017/01/27/business/innovations-bike-shop-bicycles.html?ref=smallbusiness&_r=0
https://www.nytimes.com/2017/01/27/business/innovations-bike-shop-bicycles.html?ref=smallbusiness&_r=0


 

tradicionalmente fazia, a Campus atirou para todos os lados, colocando nos palcos 

grafiteiros, youtubers, biomédicos. A mudança de perfil, porém, não agradou a uma 

parte fundamental da Campus: os campuseiros. 

 

chttp://exame.abril.com.br/tecnologia/campus-party-se-renova-mas-decepciona-

visitantes/  

 

-x- 

 

 

Los últimos minutos de la clase magistral 
Los docentes inventan nuevos métodos de aprendizaje para captar la atención de los 

alumnos 

Ana Torres Menárguez 

  

La clase magistral, que gira entorno a un monólogo del profesor, ya no está bien vista 

en ninguno de los niveles educativos, desde infantil hasta la etapa universitaria. 

Grupos de investigadores de diferentes partes del mundo centran su trabajo en 

demostrar que el cerebro no aprende a base de discursos. Alf Inge Wang, profesor de 

Ciencias de la Computación en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, es uno 

de ellos. En 2006 empezó a investigar fórmulas para que el interés de sus alumnos no 

decayese durante las clases. “La media de atención del ser humano no supera los 20 

minutos y con herramientas interactivas puedes reiniciar ese reloj”, cuenta. 

 

Leia mais em 

http://economia.elpais.com/economia/2017/02/01/actualidad/1485965560_429283.h

tml 

 

-x- 

 

 

Why Culture Is The Heart Of Organizational Innovation 
Chris Cancialosi ,   CONTRIBUTOR  

 

If you mention “innovation” to most business leaders, it wouldn’t be a surprise if they 

begin to think about Tesla, GE, or 3M. Compared to these giants of innovation, 

continually pushing the bleeding edge of what’s possible through massive investments 

in research and development, you may feel like innovation is out of reach. 

http://exame.abril.com.br/tecnologia/campus-party-se-renova-mas-decepciona-visitantes/
http://exame.abril.com.br/tecnologia/campus-party-se-renova-mas-decepciona-visitantes/
http://economia.elpais.com/economia/2017/02/01/actualidad/1485965560_429283.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/02/01/actualidad/1485965560_429283.html


 

 

No matter your organization’s size or industry, however, a culture of innovation may 

be necessary to evolve and succeed in today’s constantly changing business 

environment. 

 

Leia mais em http://www.forbes.com/sites/chriscancialosi/2017/02/07/why-culture-is-

the-heart-of-organizational-innovation/#15b2b31337b6  

http://www.forbes.com/sites/chriscancialosi/2017/02/07/why-culture-is-the-heart-of-organizational-innovation/#15b2b31337b6
http://www.forbes.com/sites/chriscancialosi/2017/02/07/why-culture-is-the-heart-of-organizational-innovation/#15b2b31337b6

