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Chamada Pública Conjunta ERA-MIN Joint Call 2017
MATÉRIAS-PRIMAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ECONOMIA
CIRCULAR
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
Leia mais em: http://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/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filt
ro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=6982
-x-

Prémio CEI-IIT Investigação, Inovação e Território
O compromisso do Centro de Estudos Ibéricos (CEI) com a cooperação, a difusão do
conhecimento e os territórios fronteiriços e de baixa densidade tem levado à
realização de múltiplas iniciativas que envolvem investigadores, atores e instituições
de diferentes regiões e países que apostam num justo equilíbrio entre a investigação e
a ação. Com o objetivo de aprofundar este âmbito de atuação lança-se o Prémio CEI –
Investigação, Inovação & Território [CEI – IIT | 2017] com o intuito de distinguir
trabalhos, projetos de investigação e outras iniciativas que revistam uma dimensão
inovadora, contribuam para divulgar estudos, experiências e boas práticas que
concorram para reforçar a coesão, a cooperação e a competitividade dos territórios
fronteiriços e de baixa densidade.
Leia mais em: http://www.cei.pt/investigacao/candidaturas.htm
-x-

Inovação responsável na UE
Pesquisadores de universidades da Espanha, Dinamarca, Noruega, Áustria, Croácia e
Bélgica uniram-se no projeto Instituições de Ensino Superior e Inovação e Pesquisa
Responsável (Heirri, em inglês) para integrar a chamada Inovação e Pesquisa
Responsável (RRI, em inglês) ao ensino universitário e à formação de cientistas. O que
se quer, por meio de atividades de campo e em sala de aula, é fazer os futuros
cientistas e engenheiros pensar com mais atenção nos usuários, nas aplicações e nas
implicações sociais de seus trabalhos, com base nos seis princípios da RRI:

engajamento público, ética, governança (métodos de produção, interpretação, uso e
comunicação do trabalho científico), educação científica, igualdade de gênero e acesso
aberto aos resultados do trabalho científico.
Leia mais em: HTTP://revistapesquisa.fapesp.br/2017/02/13/inovacao-responsavel-naue/
-x-

Inovação e emoção em Barcelona
Quem acha que uma feira de tecnologia é um evento frio, burocrático e sem emoção
não sabe o que é o MWC, Mobile World Congress, que acontece todo ano em
Barcelona. Aqui se escreve a história dos smartphones, da internet móvel e, por tabela,
da nossa vida conectada. Celebridades vão e vêm, emprestando o seu prestígio às
marcas, mas as estrelas são os aparelhos, que todos querem ver, pegar e fotografar.
Eles têm fãs e têm detratores, e empolgam e desapontam a plateia em igual medida.
Há vloggers e youtubers por toda a parte, gravando vídeos que são vistos milhares de
vezes ao redor do mundo.
Leia mais em: http://oglobo.globo.com/economia/inovacao-emocao-em-barcelona20989104
-x-

Brasil desaponta em ranking global de inovação América do
Norte, Ásia e Europa seguem como destaques mundiais
Patricia Knebel
O Brasil ficou novamente de fora do ranking anual das 50 Empresas Mais Inovadoras
2016, desenvolvido pelo The Boston Consulting Group (BCG), com base nas respostas

de 1,5 mil executivos do todo mundo. Desde 2010, quando a Petrobras foi incluída
pela última vez, não há nenhum representante nacional. O ranking é composto por
68% de corporações da América do Norte - um crescimento de 24% em relação a 2013
- 10 da Europa e seis da Ásia. Apple, Google, Tesla e Microsoft mantém os quatro
primeiros lugares. A Amazon subiu quatro posições, ocupando o quinto lugar, e Netflix
e Facebook entraram pela primeira vez no top 10.
Leia mais em: http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/02/economia/548179-brasildesaponta-em-ranking-global-de-inovacao.html
-x-

Fomentar inovação para evolução dos sistemas produtivos
Na coluna de hoje, o professor José Eli da Veiga fala sobre o 9º Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda de 2030, que estampa o dueto
inovação e infraestrutura. Para o professor, a palavra inovação mereceria, sozinha, um
ODS exclusivo, ou fazer parte de um que fosse inteiramente dedicado à Ciência e
Tecnologia.
Leia mais em: http://jornal.usp.br/atualidades/fomentar-inovacao-para-evolucao-dossistemas-produtivos/
-x-

Manaus recebe conferência sobre empreendedorismo e
inovação
São esperadas cerca de 10 mil pessoas nos dois dias da conferência de
empreenedorismo

Com objetivo de fomentar a criação de um ambiente de inspiração, networking, troca
de experiências e promoção de investimentos na área do empreendedorismo e da
inovação, será realizado, nos próximos dias 25 e 26 de abril, no Studio 5 Centro de
Convenções, em Manaus, a 1ª Conferência Amazônica de Empreendedorismo e
Inovação (CAEI).
Leia mais em: http://portalamazonia.com/noticias/manaus-recebe-conferencia-sobreempreenedorismo-e-inovacao
-x-

Inovação no mercado da moda é tema de palestras gratuitas
em Santarém
Evento gratuito será realizado no auditório do Sebrae, quinta-feira às 19h.
Não é necessária inscrição prévia; Sebrae fica localizado na Av. Rui Barbosa.
Duas palestras sobre estratégias e inovações no mercado da moda serão realizadas na
quinta-feira (23), em Santarém, no oeste do Pará. O evento gratuito será realizado no
auditório do Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a
partir das 19h, que fica localizado na Av. Rui Barbosa, próximo a praça Barão de
Santarém.
Leia mais em: http://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2017/02/inovacao-nomercado-da-moda-e-tema-de-palestras-gratuitas-em-santarem.html

