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Chamadas Públicas 
As Chamadas Públicas para projetos de pesquisa e bolsas do CNPq estão organizadas 

nas abas do menu principal em "Abertas", "Encerradas" e "Resultados". 

 

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

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filt

ro=abertas  

 

Chamada CNPq/MCTIC/CBAB Nº 07/2017 Centro Brasileiro-Argentino de Biotecnologia 

- Cursos de Cooperação Internacional em Biotecnologia 

 

Apoiar projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento 

científico e tecnológico e a inovação do País, na área de Biotecnologia, através da 

seleção de cursos em três modalidades: (a) presencial de curta duração; (b) presencial 

no modelo de Escola de Inverno e (c) à distância. 

 

@ 

 

Alimentação e Nutrição 

 

Apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o 

desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País, nas seguintes áreas: 

alimentação e nutrição, por meio da realização de Revisões Sistemáticas da literatura. 

 

@ 

 

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT/SAS/DAB/CGAN Nº 13/2017 - Pesquisas em 

Alimentação e Nutrição 

 

Apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o 

desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País, nas seguintes áreas: 

Pesquisa em Alimentação e Nutrição. 

http://cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
http://cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas
http://cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas


 

 
 

@ 

 

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT/SAS/DAB/CGAN Nº 11/2017 - Inquérito Nacional de 

Alimentação e Nutrição Infantil 

 

Selecionar proposta para apoio financeiro a um inquérito nacional de avaliação do 

consumo alimentar, estado nutricional e carências de micronutrientes em crianças 

brasileiras menores de cinco anos. 

 

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT/SAS/DAB/CGAN Nº 11/2017 - Inquérito Nacional de 

Alimentação e Nutrição Infantil 

 

@ 

 

Chamada CNPq PEC-PG Nº 06/2017 

 

Selecionar estudantes provenientes de países em desenvolvimento, com os quais o 

Brasil mantém acordo de Cooperação Educacional, Cultural ou de Ciência e Tecnologia, 

conforme listagem no documento em anexo, para realizar sua formação de pós-

graduação no Brasil, em todas as áreas do conhecimento, em nível de Mestrado 

Acadêmico e Doutorado.  

 

@ 

 

Chamada CNPq Nº 09/2017 - Bolsas de Produtividade em Desenvolvimento 

Tecnológico e Extensão Inovadora - DT 

 

A presente Chamada tem por finalidade selecionar propostas de pesquisadores com 

perfis e projetos voltados ao desenvolvimento tecnológico, indução e disseminação de 

inovação e empreendedorismo de base tecnológica com vistas à concessão de apoio 

financeiro.  

 

@ 

 

Chamada CNPq Nº 12/2017 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa - PQ 

 

Valorizar pesquisadores que possuam produção científica, tecnológica e de inovação 

de destaque em suas respectivas áreas do conhecimento e incentivar o aumento da 

produção científica, tecnológica e de inovação de qualidade.  



 

 
 

@ 

 

CHAMADA DO PROGRAMA ACADEMIA INDUSTRY TRAINING - AIT SUÍÇA 

 

A presente chamada pública tem por objetivo selecionar propostas para apoio 

financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento 

científico e tecnológico do país. As propostas devem observar as condições específicas 

estabelecidas na parte II - Regulamento, anexo a esta chamada pública, que determina 

os requisitos relativos ao proponente, cronograma, recursos financeiros a serem 

aplicados nas propostas aprovadas, origem dos recursos, itens financiáveis, prazo para 

execução dos projetos, critérios de elegibilidade, critérios e parâmetros objetivos de 

julgamento e demais informações necessárias. 

 

@ 

 

CHAMADA CNPq/TWAS Nº 03/2017 

 

Selecionar jovens pesquisadores provenientes de países em desenvolvimento (à 

exceção do Brasil), nas áreas abaixo descritas, para realizar parte de sua formação no 

Brasil, em nível de Doutorado Pleno ou Pós-Doutorado.Cientistas e estudantes 

brasileiros (incluindo os que possuem dupla nacionalidade) não são elegíveis a esta 

chamada, mas podem se inscrever para bolsas de todos os outros programas de bolsas 

TWAS. Para obter informações adicionais a este respeito, incluindo os critérios de 

elegibilidade e formas de aplicação, visite: http://twas.org/opportunities/fellowships 

 

@ 

 

CNPq/TWAS - Doutorado Pleno / Full-Time PHD Fellowship - GD 2017 

CNPq/TWAS - Pós Doutorado Júnior / Postdoctoral Fellowship - PDJ 2017 

 

@ 

 

I CHAMADA DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EM PESQUISA BÁSICA E APLICADA EM 

SAÚDE DE FAMANGUINHOS/FIOCRUZ - PROEP/CNPQ-FAR/FIOCRUZ 

 

A presente chamada pública tem por objetivo selecionar propostas para apoio 

financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento 

científico e tecnológico do país. As propostas devem observar as condições específicas 

estabelecidas na parte II - Regulamento, anexo a esta chamada pública, que determina 



 

 
os requisitos relativos ao proponente, cronograma, recursos financeiros a serem 

aplicados nas propostas aprovadas, origem dos recursos, itens financiáveis, prazo para 

execução dos projetos, critérios de elegibilidade, critérios e parâmetros objetivos de 

julgamento e demais informações necessárias. 

 

-x- 

 

 
 

Editais Abertos 
 

Leia mais em: http://capes.gov.br/editais-abertos?view=default  

 

1 Programa Capes/Harvard de Professor Pesquisador Visitante Júnior (PPVJ) 

2 Chamada IODP para Expedição 378 

3 Seleção de Agente de Divulgação do Programa IODP/CAPES-Brasil - Edital nº 26/2017 

4 Programa CAPES/IIASA de Doutorado Sanduíche 

5 Programa CAPES/IIASA de Pós-Doutorado 

6 Programa de Qualificação Internacional (PQI) em Turismo e Hospitalidade – Reino 

Unido 

7 Programa Capes/SIU 

8 Programa Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt 

9 Cátedra Brasil da Universidade de Münster 

10 Programa Capes/STINT 

11 Programa Capes/Fulbright de English Teaching Assistant (ETA) para Projetos 

Institucionais 

12 Programa CAPES/JSPS 

13 Programa Capes/WBI - Projetos Conjuntos de Pesquisa 

14 Programa Capes/NUFFIC 

15 Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG) 

16 Capes/FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

 

-x- 

 

 

 

 

http://capes.gov.br/editais-abertos?view=default


 

 

 
 

PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM STARTUPS INOVADORAS - 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 2017 – 1ª RODADA 
 

 Fortalecer o Sistema de Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do apoio 

às empresas brasileiras nascentes de base tecnológica, que possuam papel 

fundamental na introdução de novas tecnologias e modelos de negócios no mercado; 

 

Leia mais em: http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/609  

 

-x- 

 

 
 

CHAMADA PÚBLICA CONJUNTA ENTRE A FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 

(FINEP) E O CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

COOPERAÇÃO ICT-EMPRESA – 01/2017 

 

Apoiar, por meio de financiamento não reembolsável às ICTs brasileiras pela FINEP e 

financiamento a empresas espanholas pelo CDTI, projetos elaborados em cooperação 

entre ICTs, empresas brasileiras e empresas espanholas, cujos objetivos estejam em 

consonância com as linhas temáticas apresentadas no item 3 desta Chamada Pública 

Conjunta. 

 

Leia mais em: http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/608  

 

-x- 

 

 

 

 

http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/609
http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/608


 

 

 

Las ciencias sociales también producen innovación 
7/29/2017 10:15:00 PM 

 

Desde pequeña Nathalie Méndez siempre tuvo interés en las ciencias sociales y en 

ayudar a la gente, y soñaba con ocupar algún ministerio y transformar la sociedad 

colombiana. Por eso, una vez culminó su bachillerato decidió estudiar Ciencias Políticas 

en la Universidad Javeriana, al tiempo que realizaba voluntariados en los barrios de 

Bogotá en donde enseñaba a pobres y vulnerables a leer y a escribir. Esa experiencia la 

convenció de que la única manera de cumplir su sueño de transformar la sociedad era 

formular políticas públicas que entendieran a las comunidades y fortalecieran valores 

comunitarios. 

 

Leia mais em: http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/las-ciencias-sociales-

tambien-producen-innovacion/534194  

 

-x- 

 

La desigualdad deriva de la innovación 
Cada vez se expulsan del mercado a sectores más amplios de población y a ritmo cada 

vez más rápido, asegura el economista Michele Boldrin. La educación puede contribuir 

a paliar el problema 

TIZIANA TROTTA 

Madrid 27 JUL 2017 - 02:49 BRT 

 

En una de las escenas iniciales de la película 2001, Una odisea en el espacio, un simio 

levanta un hueso y lo usa para golpear a otro. En el momento en el que entiende que 

puede utilizarlo como una herramienta, se coloca en una situación de ventaja. "Esta 

innovación inmediatamente crea desigualdad, porque hace que uno sea más fuerte 

que el otro", explica el economista Michele Boldrin. 

 

El docente italiano, 61 años, profesor del Departamento de Economía en la 

Washington University de St. Louis (EE UU), visitó Madrid a finales de junio para 

participar en un foro organizado por la Fundación Ramón Areces y Centro de Estudios 

Monetarios y Financieros y hablar de una "hipótesis que da miedo sobre desigualdad". 

 

http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/las-ciencias-sociales-tambien-producen-innovacion/534194
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/las-ciencias-sociales-tambien-producen-innovacion/534194


 

 
Leia mais em: 

https://elpais.com/elpais/2017/07/19/planeta_futuro/1500475025_052040.html  

 

-x- 

 

 

It’s time to broaden our definition of innovation 
By Jonathan Aberman  

July 24 

To grow our economy, we need to stop unicorn hunting, and reset why innovation 

matters. We must give “innovation” back its broader meaning. 

 

Today, many people think of innovation only as the creation of a new commercial 

product suffused with advanced technology. This narrow view of innovation describes 

the software services created for consumers by Silicon Valley, proposals to mine the 

moon or efforts to create genetically modified bacteria that will trap greenhouse 

gasses and combat climate change. It’s a very exciting way to describe innovation, 

because those that succeed in it become stupendously wealthy and such innovations 

have a profound effect upon the economy. 

 

Leia mais em: https://www.washingtonpost.com/news/capital-

business/wp/2017/07/24/its-time-to-broaden-our-definition-of-

innovation/?utm_term=.7508fabe2d00  

 

-x- 

 

 

Innovation hubs are becoming more protective than innovative 
VIKRAM JANDHYALA@VIKRAMJANDHYALA 

JULY 30, 2017 2:33 PM 

 

LinkedIn cofounder Reid Hoffman spoke this past May at the Tech Alliance luncheon in 

Seattle, and something he said got me thinking about Silicon Valley – and all 

innovation hubs — in a different way. 

 

https://elpais.com/elpais/2017/07/19/planeta_futuro/1500475025_052040.html
https://www.washingtonpost.com/news/capital-business/wp/2017/07/24/its-time-to-broaden-our-definition-of-innovation/?utm_term=.7508fabe2d00
https://www.washingtonpost.com/news/capital-business/wp/2017/07/24/its-time-to-broaden-our-definition-of-innovation/?utm_term=.7508fabe2d00
https://www.washingtonpost.com/news/capital-business/wp/2017/07/24/its-time-to-broaden-our-definition-of-innovation/?utm_term=.7508fabe2d00


 

 
While interviewed on stage by angel investor Sarah Imbach, he called Silicon Valley 

“myopic” and urged people to pay attention to what’s going on in Seattle, the other 

tech hub where he now spends time as a startup investor and Microsoft board 

member. 

 

Leia mais em: https://venturebeat.com/2017/07/30/innovation-hubs-are-becoming-

more-protective-than-innovative/  

 

-x- 

 

 

4 Brutal Truths About Innovation No One Wants to Talk About 

Some of today's top innovators share what they've learned along the way. 

Jeremy Goldman, Founder and CEO, Firebrand Group @jeremarketer 

 

As I'm getting ready to host Innovation Congress next week (July 18-19th), one 

somewhat obvious observation occurred to me: innovation is hard work. Our society 

considers innovation to be quite sexy these days, but it's far from easy. And yet no one 

seems willing to say this publicly. 

 

I've covered this topic before, but I thought it would make sense to talk to some of the 

standouts that are speaking at Innovation Congress to hear their own brutal truths 

about innovation. Here are some of their hard-won insights. 

 

Leia mais em: https://www.inc.com/jeremy-goldman/4-brutal-truths-about-

innovation-no-one-wants-to-t.html  

 

-x- 

 

 
JUL 27, 2017 @ 10:00 AM 548 12 Stocks to Buy Now 

Why Experience Innovation Matters When Marketing To 

Millennials 

 
Jeff Fromm , CONTRIBUTOR 

 

https://venturebeat.com/2017/07/30/innovation-hubs-are-becoming-more-protective-than-innovative/
https://venturebeat.com/2017/07/30/innovation-hubs-are-becoming-more-protective-than-innovative/
https://www.inc.com/jeremy-goldman/4-brutal-truths-about-innovation-no-one-wants-to-t.html
https://www.inc.com/jeremy-goldman/4-brutal-truths-about-innovation-no-one-wants-to-t.html


 

 
Millennials may be afraid of dwindling job security and small savings accounts, but 

there’s one thing they’re not shying away from: change. Their life choices have taken a 

drastic departure from the more linear paths of their parents, and as millennials seek 

new life paths and products that better fit their individual values, even the most 

traditional businesses are having to adapt. While many areas are changing, few 

segments are evolving as rapidly as the wedding industry. 

 

Leia mais em: https://www.forbes.com/sites/jefffromm/2017/07/27/why-experience-

innovation-matters-when-marketing-to-millennials/#25cb861c7682  

 

-x- 

 

 

Para onde a inovação vai levar as empresas? 
Arnaldo Xavier* 

18 de Julho de 2017 - 22h22 

 

O próximo passo de inovação será dado pelos sistemas de gestão empresarial, que 

passarão a ter conexão com o mundo exterior 

 

Em meio a uma verdadeira enxurrada de novas tecnologias e conceitos que nos 

atingem todos os dias é comum encontrar questionamentos do tipo: afinal, para onde 

a inovação vai levar as empresas? No que tange aos sistemas de gestão empresarial 

(ERP), acredito que o grande momento da inovação ainda não chegou, porém, não é 

uma fase inatingível. Ao criar dentro das companhias um ambiente totalmente 

diferente do que temos hoje, vamos alcançar níveis de produtividades não ainda 

experimentados; esse é o futuro e lugar em que vamos chegar com a inovação. 

 

Leia mais em: http://computerworld.com.br/para-onde-inovacao-vai-levar-empresas  

 

-x- 

 

 

O que o Japão tem a ensinar sobre inovação e tradição 
A cultura nipônica prova que, para estar na vanguarda, também é preciso entender a 

importância da sua própria história 

Por Abril Branded Content 

https://www.forbes.com/sites/jefffromm/2017/07/27/why-experience-innovation-matters-when-marketing-to-millennials/#25cb861c7682
https://www.forbes.com/sites/jefffromm/2017/07/27/why-experience-innovation-matters-when-marketing-to-millennials/#25cb861c7682
http://computerworld.com.br/para-onde-inovacao-vai-levar-empresas


 

 
28 jul 2017, 18h57 - Publicado em 27 jul 2017, 12h01 

 

A lista de tradições japonesas em terras brasileiras é grande. Somente no mês de julho, 

em São Paulo, foram celebrados três grandes eventos que homenageiam a cultura 

nipônica: o Festival do Japão, o Tanabata Matsuri e o Concurso Brasileiro de Canção 

Japonesa. Em agosto, ainda é a vez de os brasileiros pararem para contemplar as 

cerejeiras em flor, seguindo o costume do Hanami. Todos eles são reflexos de uma 

forte herança, que extrapola as barreiras geográficas e temporais. 

 

Leia mais em: http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/o-que-o-japao-tem-a-ensinar-

sobre-inovacao-e-tradicao/  

http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/o-que-o-japao-tem-a-ensinar-sobre-inovacao-e-tradicao/
http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/o-que-o-japao-tem-a-ensinar-sobre-inovacao-e-tradicao/

