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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  

-x- 

 

 
 

Editais Abertos 
 

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

 

-x- 

 

MinC anuncia R$ 94 milhões para audiovisual no Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste   
7.8.2017 - 12:17   

 

"É preciso descentralizar o fomento e as políticas para dar conta de toda a diversidade do 

nosso país. A atividade de criação de propriedade intelectual está presente em todo o Brasil, 

não há razão para haver concentração", destacou o ministro Sérgio Sá Leitão (Foto: Janine 

Moraes/Ascom MinC) 

  

O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, anunciou, nesta segunda-feira (7), um investimento do 

Ministério da Cultura (MinC) e da Agência Nacional do Cinema (Ancine), por meio do Fundo 

Setorial Audiovisual (FSA), de R$ 94 milhões para produtoras e programadoras de conteúdo 

para a televisão nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Outros R$ 6 milhões serão 

destinados para a região Sul e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Os R$ 100 milhões 

serão alocados neste semestre na linha de investimento Prodav 02, da Ancine. O anúncio foi 

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


 

 
feito durante I Seminário Descentralização da Produção Audiovisual no Centro-Oeste, Norte e 

Nordeste, durante o 27º Cine Ceará, em Fortaleza (CE). 

 

Leia mais em: http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-

/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/minc-anuncia-r-94-milhoes-para-audiovisual-no-norte-

nordeste-e-centro-oeste/10883  

 

-x- 

 

 

Os NITs e as SpinOffs Acadêmicas 
 

Já é bastante discutido e apresentado o papel dos NITs (Núcleos de Inovação 

Tecnológica) no Brasil. Resumidamente os NITs têm como missão fazer chegar na 

sociedade brasileira, principalmente no setor produtivo, os conhecimentos aplicados 

em forma de tecnologia produzidos pelas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs). 

Para tanto, existe um cardápio de mecanismos que podem promover e realizar este 

processo chamado de Transferência de Tecnologia (TT), como a negociação de 

patentes ou a oferta serviços tecnológicos, entre outros. 

 

Leia mais em: http://inovamundo.com.br/inovacao/os-nits-e-as-spinoffs-academicas/  

 

-x- 

 

 

Why Even the Hyperloop Probably Wouldn’t Change Your 

Commute Time 
Emily Badger @emilymbadger AUG. 10, 2017  

The hyperloop, Elon Musk has boasted, could whisk you from New York to Washington in 29 

minutes. Other maglev boosters sell similar dreams: San Francisco to Los Angeles in under 30. 

Dallas to Houston, Portland to Seattle, Orlando to Miami in the same. 

The half-hour trip is something of a mystical notion in transportation. These visions of the 

future sound seductive in part because half an hour is, in fact, roughly how long many of us 

spend getting to work. The typical American commutes 26.4 minutes, one way, according to 

the American Community Survey. Even in metro New York, with nearly the longest commutes 

in the country, that average is 36 minutes.  
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Leia mais em: https://www.nytimes.com/2017/08/10/upshot/why-even-the-hyperloop-

probably-wouldnt-change-your-commute-

time.html?em_pos=small&emc=edit_up_20170811&nl=upshot&nl_art=0&nlid=762873

95&ref=headline&te=1  

-x- 

 

 

Empresários e instituições conhecem lenha ecológica 

desenvolvida pelo IFRR 

 por Sofia Rodrigues Lampert — publicado 11/08/2017 15h55, última modificação 11/08/2017 

16h04  

Em evento realizado nesta sexta-feira, dia 11, empresários e instituições parceiras do Instituto 

Federal de Roraima (IFRR) conheceram a lenha ecológica, composta de resina de breu e 

resíduos orgânicos, desenvolvida, nos últimos dois anos, pelo Campus Novo Paraíso (CNP) da 

instituição. 

O produto é fruto das pesquisas realizadas pelo professor doutor Braulio C. Carvalho da Cruz 

por meio de editais de Apoio a Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

na Área de Energia Renovável. O pedido de patente do invento foi depositado recentemente 

no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi). 

 

Leia mais em:  http://reitoria.ifrr.edu.br/empresarios-de-roraima-e-instituicoes-

parceiras-do-ifrr-conhecem-lenha-ecologica-desenvolvida-no-campus-novo-paraiso  

 

-x- 

 

 

DISPARADA DAS AÇÕES ACENDE TEMOR DE NOVA 'BOLHA' NO 

SETOR DE TECNOLOGIA 
Cinco gigantes - Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google - adicionaram US$ 600 

bilhões em valor de mercado até junho 

08.08.2017|Por Estadão Conteúdo  

 

Em alta constante desde o início de 2017, as ações das empresas de tecnologia vêm 

batendo recorde atrás de recorde - o que garantiu, ao longo do ano, uma série de 

https://www.nytimes.com/2017/08/10/upshot/why-even-the-hyperloop-probably-wouldnt-change-your-commute-time.html?em_pos=small&emc=edit_up_20170811&nl=upshot&nl_art=0&nlid=76287395&ref=headline&te=1
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https://www.nytimes.com/2017/08/10/upshot/why-even-the-hyperloop-probably-wouldnt-change-your-commute-time.html?em_pos=small&emc=edit_up_20170811&nl=upshot&nl_art=0&nlid=76287395&ref=headline&te=1
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máximas histórias do índice Nasdaq, que reúne as ações de gigantes do setor, como 

Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google. 

 

Leia mais em: http://revistapegn.globo.com/Tecnologia/noticia/2017/08/pegn-

disparada-das-acoes-acende-temor-de-nova-bolha-no-setor-de-tecnologia.html  

 

-x-  

 

 

Entre a euforia e o temor de uma nova bolha, Wall Street vive 

‘boom’ de negócios 

Bolsa dos EUA alcança picos históricos impulsionada por empresas de tecnologia, 

como Google, Netflix e Facebook. Analistas alertam sobre possível correção 

LUIS DONCEL 

Madri 6 AGO 2017 - 01:51  

 

Wall Street teve que esperar um quarto de século para recuperar o nível perdido no 

crash de 1929. A grande recessão, contudo, só precisou de cinco anos para que o Dow 

Jones voltasse ao máximo atingido em 2007. Desde 2009, o índice de referência da 

Bolsa de Nova York registra mais de oito altas consecutivas. E esta semana alcançou 

seu máximo histórico, superando a barreira dos 22.000 pontos. Até o presidente 

Donald Trump comemorou a euforia dos papéis, embora recriminando a imprensa por 

não prestar muita atenção ao fato. Enquanto os mercados batem recordes, os 

analistas começam a se perguntar até onde chegará essa corrida – e, principalmente, o 

que acontecerá quando ela atingir o teto. 

 

Leia mais em:  

 https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/03/economia/1501760634_353431.html  

 

-x- 

 

 
 

LA REVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

iPhone, la joya de la innovación  
11 Ago 2017 - 10:42 PM  

http://revistapegn.globo.com/Tecnologia/noticia/2017/08/pegn-disparada-das-acoes-acende-temor-de-nova-bolha-no-setor-de-tecnologia.html
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Diez años han pasado desde el nacimiento del dispositivo que sentó las bases de lo que hoy 

conocemos como “smartphones”. La pantalla táctil a color y las dinámicas de uso 3D son 

algunas de las tecnologías que introdujo. 

 

Leia mais em:  http://www.elespectador.com/tecnologia/iphone-la-joya-de-la-innovacion-

articulo-707558  

 

-x- 

 

 

 
AUG 3, 2017 @ 05:11 AM 

Why The Ability To Fail Leads To Innovation 
Karen Higginbottom , CONTRIBUTOR 

  

As the founder of Honda, Sochiro Honda, once said, "Success is 99% failure." What is the 

relationship of failure to innovation and why do so few organizations have a culture where the 

ability to fail or experiment is a valued part of innovation? What are the organizational barriers 

to this? 

 

Innovation often stems from a botched experiment and many a product such as Viagra and the 

Post-It note has been a result of a failed experiment. For example, the adhesive for Post-It 

notes was created by accident and then took 12 years to become a product. “3M, the company 

who reportedly sells 50 billion Post-It notes across 100 countries every year famously lets their 

scientists and engineers use 15% of their time pursuing their own projects,” remarks Uri 

Baruchin, head of strategy of The Partners.Este material cuenta con derechos de propiedad 

intelectual.  

 

Leia mais em:  https://www.forbes.com/sites/karenhigginbottom/2017/08/03/why-the-

ability-to-fail-leads-to-innovation/#72df5af736f6  

 

-x- 

 

 
AUG 8, 2017 @ 01:53 PM   

Luxury Brands: Innovation Is No Luxury, But A Necessity 
Pamela N. Danziger , CONTRIBUTOR   
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http://www.elespectador.com/tecnologia/iphone-la-joya-de-la-innovacion-articulo-707558
https://www.forbes.com/sites/karenhigginbottom/2017/08/03/why-the-ability-to-fail-leads-to-innovation/#72df5af736f6
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Luxury brands must make the quantum leap to the now, presenting innovative ideas of luxury 

in line with the needs and expectations of today’s, not yesterday’s customers. 

  

In the 2017 State of the Luxury Industry Study, sponsored jointly by Luxury Daily  and Unity 

Marketing, the over 600 industry insiders surveyed identified the need for innovation a critical 

business priority for 2017. Because of the rapidly changing consumer marketplace and how the 

very idea of “luxury” is evolving, there is an industry consensus that innovating with new 

products, new services, new marketing strategies and new ways to engage with the affluent 

customers is key. But less clear from the survey is how luxury brands will execute against that 

need.  

 

Leia mais em:  https://www.forbes.com/sites/pamdanziger/2017/08/08/luxury-brands-

innovation-is-no-luxury-but-a-necessity/#73910186303a  

 

-x- 

 

 

COMO ABRIR UMA EMPRESA 
Consultor jurídico do Sebrae explica o que é preciso na hora de abrir uma empresa 

20.02.2016|Por por Valdir Ribeiro Jr 

  

Depois de escolher um produto e estruturar um modelo de negócio, o empreendedor que 

quer abrir sua empresa precisa passar por uma série de etapas burocráticas até poder 

trabalhar legalmente. É preciso definir qual será o porte da empresa, onde ela estará 

localizada e o regime tributário. 

 

Leia mais em:  http://revistapegn.globo.com/Como-comecar/noticia/2016/02/como-abrir-

uma-empresa-1.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=post  

 

-x- 

 

 
 

quinta-feira, 10/08/2017 

INOVAÇÃO, INVESTIMENTO, GERAÇÃO DE EMPREGO E 

COMPETITIVIDADE 
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Investidores e potenciais parceiros para o desenvolvimento e a implantação de uma nova 

tecnologia de transportes no Brasil estão reunidos hoje em São Paulo a convite da Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). A grande empresa que 

está mobilizando tantos atores e contando com o atendimento da Agência é a Hyperloop 

Transportation Technologies, que desenvolveu um novo modelo para transportar pessoas e 

cargas via cápsulas, através de tubos quase a vácuo que utilizam levitação passiva e podem 

atingir até 1223 Km/h. Eles analisam a possibilidade de se estabelecerem no Brasil. 

 

Leia mais: http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/INOVACAO-INVESTIMENTO-GERACAO-DE-

EMPREGO-E-COMPETITIVIDADE  

 

-x-  

 

 

A Gestão da Inovação veio para ficar 
Conheça algumas tendências em gestão da inovação aplicadas por empresas de destaque. 

Por Felipe Ost Scherer  

1 ago 2017 

 

Diversas pesquisas já foram feitas tentando estabelecer uma relação direta entre volume de 

investimentos e capacidade inovadora das empresas. Invariavelmente os resultados apontam 

para a inexistência de relação direta entre essas duas variáveis. Na prática significa que se você 

dobrar o orçamento de inovação não há nenhuma garantia que sua empresa será duas vezes 

mais inovadora. Essas mesmas pesquisas apontam que o segredo dos inovadores está na 

forma como gerencia essa atividade. Muitas vezes os mais inovadores de diversos setores 

utilizam consideravelmente menos recursos, mas o fazem com maior excelência que os 

concorrentes 

 

Leia mais: http://exame.abril.com.br/blog/inovacao-na-pratica/a-gestao-da-inovacao-veio-

para-ficar/  
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