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EDITAIS DE FOMENTO À PESQUISA, BOLSAS, PRÊMIOS E EVENTOS 

TIPO DE FOMENTO
EDITAL E AGÊNCIA DE

FOMENTO
ÁREAS DE CONHECI-

MENTO
DATA FINAL DE

SUBMISSÃO
VALORES FINANCIADOS

FOMENTO À PROJE-
TOS DE PESQUISA

EDITAL  CAPES  2/2021:
FAMÍLIA  E  POLÍTICAS
PÚBLICAS NO BRASIL

ACESSO AO EDITAL:
https://www.gov.br/capes/pt-
br/centrais-de-conteudo/edi-
tais/EDITAL2ProgramaFa-
miliaePoliticasPublicasno-
Brasil.pdf

Temáticas: 
1. Políticas Familiares; 
2.  Dinâmica  Demográfica  e
Família; 
3.  Equilíbrio  Trabalho-
Família;
4. Tecnologia e Relações Fa-
miliares;
5.  Saúde  Mental  nas  Re-
lações Familiares;
6.  Projeção  Econômica  das
Famílias.

15  de  Março  de
2021.

Valor  global  estimado  de  R$  2.146.800,00.  Este
montante será dividido em até seis projetos, sendo
01 por área temática. COnsiderando a divisão igual-
itária entre temáticas, estimamos que cada proposta
deve receber até R$ 402.800,00.
Caso  alguma  área  temática  não  seja  contemplada
com projeto  aprovado,  os  recursos  serão  alocados
em outra área temáticam considerando o critério da
segunda maior nota.

FOMENTO À PROJE-
TOS DE PESQUISA

ASSISTÊNCIA PARA PRO-
JETOS COMUNITÁRIOS E
DE SEGURANÇA DO SER
HUMANO (APC) DO CON-
SULADO  DO  JAPÃO  NO
BRASIL

ACESSO AO EDITAL: 
https://www.br.emb-japan.-
go.jp/itpr_pt/sobre_apc.html

Áreas  cobertas  pelo  Pro-
grama:
1.  Promoção  do  desenvolvi-
mento  sócio-econômico  de
uma dada comunidade e que
beneficie diretamente tal co-
munidade (por exemplo, con-
strução ou reforma de imóvel
próprio, aquisição de equipa-
mentos  e/  ou  bens  perma-
nentes,  trabalho  educativo
etc.);
2.  Projetos  ligados  às  áreas
de  atendimento  às  necessi-

Fluxo contínuo.
A  ajuda  financeira  tem como teto  10  milhões  de
ienes por projeto (aproximadamente US$ 90.000, no
caso de US$1,00 = ¥110).

https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/sobre_apc.html
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/sobre_apc.html
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/EDITAL2ProgramaFamiliaePoliticasPublicasnoBrasil.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/EDITAL2ProgramaFamiliaePoliticasPublicasnoBrasil.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/EDITAL2ProgramaFamiliaePoliticasPublicasnoBrasil.pdf
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dades  humanas  básicas  (Ba-
sic  Human  Needs),  como
saúde, educação básica, bem-
estar  público  e  meio  ambi-
ente.
3.  Importação  de  bens  reci-
clados ou de segunda mão do
Japão  (carros  de  bombeiro,
ambulâncias e carteiras esco-
lares) para uso em países em
desenvolvimento.
4.  Prevenção  de  desastres
relacionados com minas (tra-
balho  de  retirada  de  minas
explosivas e assistência a ví-
timas).

FOMENTO À PROJE-
TOS DE PESQUISA

NATIONAL  INSTITUTE
OF  HEALTH/NATIONAL
CANCER  INSTITUTE  –
PROGRAMA  ´´GENOMIC
COMMUNITY
RESOURCES``.

ACESSO AO EDITAL:
https://grants.nih.gov/grants/
guide/pa-files/PAR-20-
100.html

Área: Genômica – Medicina.

Pesquisas  em  bioprospecção
de moléculas  à  partir  de  re-
cursos  genômicos  que  pos-
sam  auxiliar  na  terapêutica
contra o câncer.

Fluxo  contínuo  até
25 de Novembro de
2022.

Valores financiados não são limitados, mas devem
estar em estrito acordo com as demandas previstas
no projeto.

Checar demais condições no edital*

FOMENTO À PROJE-
TOS DE PESQUISA

O  INTERNATIONAL  DE-
VELOPMENT  RESEARCH
CENTRE  DO  CANADÁ
ABRIU CHAMADA PARA

Temáticas:
1. Compreensão e abordagem
das  causas  intersetoriais  das
epidemias;

05  de  Abril  de
2021.

CA$ 2–5 milhões por projeto.
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PESQUISAS  SOBRE
AMEAÇAS  EPIDÊMICAS
EMERGENTES.

OBS.: Os projetos devem en-
volver  consórcios  multiseto-
riais. Será  dada  preferência
aos  projetos  que  incluem
contribuições  intelectuais  e
participação de formuladores
de políticas locais,  regionais
e nacionais.

ACESSO AO EDITAL:
https://www.idrc.ca/en/col-
laborative-one-health-re-
search-initiative-epidemics-
cohrie-call-concept-notes

2. Identificação e desenvolvi-
mento de intervenções ao ní-
vel estrutural, sistêmico e po-
lítico;
3. Fortalecimento de sistemas
de dados para ampliar comu-
nicação, coordenação e cola-
boração multisetorial.

BOLSA DE
MESTRADO

O  IMPERIAL  COLLEGE
LONDON,  EM  PARCERIA
COM  O  BRITISH
COUNCIL,  ESTÁ
OFERECENDO  SEIS
BOLSAS  PARA
MULHERES NA ÁREA DE
STEM  (CIÊNCIA,
TECNOLOGIA,
ENGENHARIA  E
MATEMÁTICA).

ACESSO AO EDITAL:

Áreas: 
1. Ciência;
2. Tecnologia;
3. Engenharia;
4. Matemática.

26  de  Março  de
2021.

Completamente financiado (anuidade do curso esco-
lhido, taxas administrativas da universidade, quantia
mensal  em dinheiro  para  as  despesas  pessoais  da
aluna, taxa do exame de proficiência IELTS, taxa de
aplicação para visto, seguro saúde e material de es-
tudo).

OBS.: RECEBER APROVAÇÃO PARA ESTU-
DAR EM UM DOS PROGRAMAS ELEGÍVEIS
NA IMPERIAL COLLEGE LONDON ATÉ 26
DE MARÇO DE 2021.

https://www.idrc.ca/en/collaborative-one-health-research-initiative-epidemics-cohrie-call-concept-notes
https://www.idrc.ca/en/collaborative-one-health-research-initiative-epidemics-cohrie-call-concept-notes
https://www.idrc.ca/en/collaborative-one-health-research-initiative-epidemics-cohrie-call-concept-notes
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https://imperial.eu.qualtrics.-
com/jfe/form/sv_8jn4co-
ehgu3hvls

BOLSA DE
DOUTORADO

O  Deutscher  Akademischer
Austauschdienst  (Serviço
Alemão  de  Intercâmbio
Acadêmico) está oferencendo
bolsas  de doutorado no âm-
bito  do  programa  Research
Grants  –  Doctoral  Pro-
grammes.

ACESSO AO EDITAL:
https://www2.daad.de/
deutschland/stipendium/
datenbank/en/21148-scholar-
ship-database/?status=2&ori-
gin=48&subjectGrps=&daad
=&intention=&q=&page=1&
detail=57135739

Áreas:
1.  Língua e  Estudos Cultur-
ais;
2. Direito, Economia e Ciên-
cias Sociais;
3.  Matemática  /  Ciências
Naturais;
4. Medicina;
5.  Medicina  Veterinária/
Agricultura,  silvicultura  e
Ciencias Nutricionais;
6. Engenharia;
7. Arte, Música e Esporte.

Fluxo  contínuo
(este ano até 30 de
Junho de 2021).

A bolsa inclui quantia mensal em dinheiro para as
despesas pessoais do aluno (euros 1,200), pagamen-
tos para cobertura de seguro de saúde, acidentes e
responsabilidade pessoal, subsídio de viagem e auxí-
lio único para pesquisa.

Sob certas circunstâncias, os bolsistas que comple-
tam uma estadia ininterrupta de mais de 6 meses po-
dem receber subsídio de aluguel mensal e subsídio
mensal para acompanhantes de familiares.

BOLSA DE PÓS-
DOUTORADO

O  Deutscher  Akademischer
Austauschdienst  (Serviço
Alemão  de  Intercâmbio
Acadêmico) está oferencendo
bolsas  de  pós-doutorado  no
âmbito  do  programa  Re-
search  Grants  –  One-Year
Grants  for  Doctoral  Candi-
dates.

ACESSO AO EDITAL:
https://www2.daad.de/

Áreas:
1.  Língua e  Estudos Cultur-
ais;
2. Direito, Economia e Ciên-
cias Sociais;
3.  Matemática  /  Ciências
Naturais;
4. Medicina;
5.  Medicina  Veterinária/
Agricultura,  silvicultura  e
Ciencias Nutricionais;
6. Engenharia;

Fluxo  contínuo
(este ano até 30 de
Junho de 2021).

A bolsa inclui quantia mensal em dinheiro para as
despesas pessoais do aluno (euros 1,200), pagamen-
tos para cobertura de seguro de saúde, acidentes e
responsabilidade pessoal, subsídio de viagem e auxí-
lio único para pesquisa.

Sob certas circunstâncias, os bolsistas que comple-
tam uma estadia ininterrupta de mais de 6 meses po-
dem receber subsídio de aluguel mensal e subsídio
mensal para acompanhantes de familiares.

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=48&status=4&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=57140602#voraussetzungen
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=2&origin=48&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=57135739
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=2&origin=48&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=57135739
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=2&origin=48&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=57135739
https://imperial.eu.qualtrics.com/jfe/form/sv_8jn4coehgu3hvls
https://imperial.eu.qualtrics.com/jfe/form/sv_8jn4coehgu3hvls
https://imperial.eu.qualtrics.com/jfe/form/sv_8jn4coehgu3hvls
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deutschland/stipendium/
datenbank/en/21148-scholar-
ship-database/?
origin=48&status=4&sub-
jectGrps=&daad=&q=&page
=1&detail=57140602#vo-
raussetzungen

7. Arte, Música e Esporte.

BOLSA 2º  CHAMAMENTO
PÚBLICO – IEL/CNPQ
PROGRAMA INOVA TAL-
ENTOS

ACESSO AO EDITAL:
http://www.portaldaindustri-
a.com.br/inovatalentos

A presente Chamamento tem
por objetivo convidar empre-
sas e Institutos de Ciência e
Tecnologia  (públicas  e  pri-
vadas)  órgãos  de  governo  e
entidades  do  terceiro  setor,
doravante  denominados  IN-
TERESSADOS,  a  apre-
sentarem  projetos  de  PD&I
que  visem  o  aumento  da
competitividade  das  empre-
sas  brasileiras  e  o  desen-
volvimento  científico  e  tec-
nológico no País.

O  Programa  concederá  bol-
sas de fomento tecnológico e
extensão inovadora durante o
período  de  capacitação  su-
pervisionada de graduandos e
graduados,  mestres  e
doutores,  para  realização  de
atividades  de  PD&I  nas  in-
stalações  dos  INTERESSA-
DOS,  localizados  em  ter-

Fluxo  contínuo  até
30 de Setembro de
2022.

Checar tabela de remuneração (bolsas) por perfil no
Edital.

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=48&status=4&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=57140602#voraussetzungen
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=48&status=4&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=57140602#voraussetzungen
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ritório  nacional,  conforme
Acordo de Parceria celebrado
entre o IEL/NC e o CNPq.

PRÊMIO

O CONSELHO NACIONAL
DE  DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO  E
TECNOLÓGICO  (CNPQ)
ABRE INSCRIÇÕES PARA
O  X  PRÊMIO
FOTOGRAFIA-CIÊNCIA &
ARTE  E  PREMIARÁ
ESTUDANTES  DE
GRADUAÇÃO  E  PÓS-
GRADUAÇÃO,
DOCENTES  E
PESQUISADORES  QUE
TRABALHAM  COM
REGISTROS
FOTOGRÁFICOS  EM
SUAS PESQUISAS. 

ACESSO AO EDITAL:

http://www.premiofotografi-
a.cnpq.br/web/pfca/home

O Prêmio é dividido em duas
categorias: 

1.  Imagens  produzidas  por
câmeras fotográficas;
2.  Imagens  produzidas  por
instrumentos especiais.

29  de  Abril  de
2021.

Os vencedores de cada categoria recebem o prêmio
de R$ 8 mil para o primeiro colocado, R$ 5 mil para
o segundo colocado e R$ 2 mil para o terceiro colo-
cado. Os primeiros colocados de cada categoria irão
receber, além disso, passagem aérea e hospedagem
para participar da 73ª Reunião Anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em
julho de 2021, em data e local a serem definidos.

PRÊMIO O Conselho Nacional de De-
senvolvimento  Científico  e
Tecnológico (CNPq) abre as
inscrições para o 41º Prêmio
José  Reis  de  Divulgação
Científica e Tecnológica.

A edição contempla a catego-
ria “Instituição e Veículo de
Comunicação”, volta a veícu-
los  de comunicação coletiva
e instituições de ensino e/ou
pesquisa,  centros  e  museus
de  ciência  e  tecnologia,

10  de  Junho  de
2021.

O vencedor ganha um troféu, diploma e passagens
para  participar  da  Reunião  Anual  da  Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), no
Mês  Nacional  da  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação
(MNCTI), em outubro de 2021.

http://www.premiofotografia.cnpq.br/web/pfca/home
http://www.premiofotografia.cnpq.br/web/pfca/home
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órgãos  governamentais,  cul-
turais, organizações não gov-
ernamentais  e  empresas
públicas ou privadas. O obje-
tivo é premiar o trabalho de
tornar acessível ao público o
conhecimento sobre Ciência,
Tecnologia,  Inovação e seus
avanços.

EVENTO

A  Organização  das  Nações
Unidas  e  o  governo italiano
estão oferecendo 400 ingres-
sos  totalmente  financiados
para jovens de 15 a 29 anos
participarem  do  evento
Youth4Climate: Driving Am-
bition  em  Milão,  Itália.  O
evento acontecerá de 28 a 30
de setembro  e  faz  parte  das
preparações para a COP-26.

ACESSO AO EDITAL:
https://www.un.org/youthen-
voy/youth4climate-driving-
ambition/

Temática:  Mudanças
Climáticas.

14  de  Março  de
2021.

Custos de viagem e acomodação serão cobertos pela
Itália.

https://www.un.org/youthenvoy/youth4climate-driving-ambition/
https://www.un.org/youthenvoy/youth4climate-driving-ambition/
https://www.un.org/youthenvoy/youth4climate-driving-ambition/

