
EDITAIS NACIONAIS COM FOMENTO!!! 

 

ORD ÓRGÃO EDITAL E CONTATO ÁREA DO 

CONHECI

MENTO 

INSCRIÇÕE

S 

OBJETIVOS DO PATROCÍNIO VALORES DE 

FINANCIAMENTO 

1.  Banco da 

Amazônia 

EDITAL DE SELEÇÃO 

PÚBLICA DE 

PATROCÍNIODO BANCO 

DA AMAZÔNIA 2022 

 

Acesse: 

https://www.bancoamazonia.c

om.br/index.php/sobre-o-

banco/patrocinio/edital-

patrocinio 

 

Atendimento: 

edital.patrocinios@bancoamaz

onia.com.br 

Todas! Abertas até o 

dia  

30/09/2021. 

Gerar identificação e 

reconhecimento do patrocinador 

por meio da iniciativa patrocinada; 

ampliar relacionamento com 

públicos de interesse; divulgar 

marcas, produtos, serviços, 

posicionamentos, programas e 

políticas de atuação; ampliar 

vendas e agregar valor à marca do 

patrocinador. 

O teto de investimento 

estabelecido como apoio do 

Banco da Amazônia para todos 

os segmentos elencados é de até 

R$40.000,00 (quarenta mil 

reais). 

2.  CNPQ CHAMADA CNPQ/MCTI nº 

17/2021 - APOIO A 

PROJETOS E A CURSOS DE 

CURTA DURAÇÃO EM 

BIOTECNOLOGIA NO 

ÂMBITO DO CENTRO 

LATINO-AMERICANO DE 

BIOTECNOLOGIA - 

CABBIO 

 

https://www.gov.br/cnpq/pt-

br/assuntos/noticias/cnpq-em-

Biotecnolo

gia e 

Biotecnolo

gia aplicada 

à saúde 

humana. 

Abertas até o 

dia  4 de 

outubro de 

2021. 

Expandir o conhecimento básico e 

aplicado em temas atuais de 

Biotecnologia, de interesse para 

o Brasil, a Argentina e o Uruguai, 

no âmbito do CABBIO. 

Projetos de Pesquisa Até R$ 

250.000,00 

 

Cursos Presenciais - até R$ 

50.000,00 

 

 Cursos à distância/online Até 

R$ 16.500,00 
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acao/copy_of_ChamadaCABB

IO172021.pdf 

 

Atendimento@cnpq.br ou pelo 

telefone (61) 3211-4000 

3.  CNPQ Chamada CNPQ/MCTI Nº 

10/2021 - FEIRAS DE 

CIÊNCIAS E MOSTRAS 

CIENTÍFICAS. 

 

Acesse: 

file:///C:/Users/Socorro%20Me

lo/Downloads/Minuta_Chama

da_FEIRAS_2021_CNPq%20(

1).pdf 

 

Atendimento@cnpq.br ou pelo 

telefone (61) 3211-4000 

 

Áreas de 

ciência, 

tecnologia 

e inovações 

Abertas até o 

dia  

04/10/2021 

Apoiar projetos de realização de 

Feiras de Ciências e Mostras 

Científicas no Brasil, como 

instrumentos de divulgação e 

popularização do conhecimento 

científico, e de incremento à 

percepção social do papel da 

ciência para o desenvolvimento 

humano e sustentável. 

Abrangência municipal, 

estadual e nacional. 

Linha 1 – Municipal Até R$ 

30.000,00 

 

Linha 2 – Estadual Até R$ 

100.000,00 40 

 

Linha 3 – Nacional Até 

300.000,00 

4.  CNPQ Chamada CNPq/MCTI/SEMPI 

Nº 021/2021 RHAE - Recursos 

Humanos em Áreas 

Estratégicas Pesquisador na 

Empresa. 

 

file:///C:/Users/Socorro%20Me

lo/Downloads/Chamada%20C

NPq-SEMPI-

MCTI%20021%202021%20-

%20Programa%20RHAE%20(

3).pdf 

 

Atendimento@cnpq.br ou pelo 

Áreas de 

Tecnologia

s 

Prioritárias 

do 

Ministério 

da Ciência, 

Tecnologia 

e Inovações 

(MCTI) 

Abertas até o 

dia  

28/10/2021 

Incentivar a participação de 

pesquisadores, especialmente de 

mestres e doutores, em projetos de 

P,D&I de empresas inovadoras e 

startups que atuem em áreas 

prioritárias da política nacional de 

C,T&I. 

 

 

A implementação das BOLSAS 

deverá ser realizada dentro dos 

prazos e critérios estipulados 

para cada uma das 

modalidades, nos termos da 

RN-015/2010 (Bolsas de 

Fomento Tecnológico e 

Extensão Inovadora) e RN-

016/2010 (Valores de Bolsas de 

Fomento Tecnológico e 

Extensão Inovadora), 

disponíveis na página eletrônica 

do CNPq. 
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telefone (61) 3211-4000 

 

5.  CNPQ Chamada 

CNPq/DGITIS/SCTIE/MS Nº 

19/2021 Avaliação de 

Tecnologias em Saúde 

Incorporadas no SUS. 

 

Acesse: 

file:///C:/Users/Socorro%20Me

lo/Downloads/Chamada%20A

TS%20DGITIS%20CNPq%20

(2).pdf 

 

Atendimento@cnpq.br ou pelo 

telefone (61) 3211-4000 

Avaliação 

de 

Tecnologia

s em Saúde 

 

Abertas até o 

dia  04/10/21 

Apoiar projetos de pesquisa que 

visem contribuir significativamente 

para o desenvolvimento 

científico e tecnológico e a 

inovação do País, na área de 

Avaliação de Tecnologias em 

Saúde Incorporadas no SUS. 

As propostas aprovadas serão 

financiadas com recursos no 

valor global de R$ 

1.600.000,00 

(um milhão e seiscentos mil 

reais), sendo R$ 340.000,00 

(trezentos e quarenta mil reais) 

para 

despesas com custeio e R$ 

1.260.000,00 (um milhão e 

duzentos e sessenta mil reais) 

para despesas com bolsas, 

oriundos do Ministério da 

Saúde (TED 11/2021). 

6.  CNPQ Chamada 

CNPq/DEPROS/SAPS/MS 

Avaliação nacional da 

efetividade da gestão 

intersetorial e das ações do 

Programa Saúde na Escola. Nº 

20/2021. 

 

file:///C:/Users/Socorro%20Me

lo/Downloads/Chamada_20_2

021_PSE%20(1).pdf 

 

atendimento@cnpq.br ou pelo 

telefone (61) 3211-4000 

 

Áreas de 

gestão 

intersetorial 

e das ações 

do 

Programa 

Saúde na 

Escola 

(PSE). 

Abertas até o 

dia  

08/10/2021 

Selecionar proposta para apoio 

financeiro de pesquisa sobre 

avaliação nacional da efetividade 

da gestão intersetorial e das ações 

do Programa Saúde na Escola 

(PSE). 

As propostas aprovadas serão 

financiadas com recursos no 

valor global de R$  

2.713.955,00 

(dois milhões, setecentos e 

treze mil, novecentos e 

cinquenta e cinco reais), 

oriundos do orçamento do 

DEPROS/SAPS/MS, em 

despesas de CUSTEIO E 

BOLSAS, por meio do TED nº 

13/2021. Os recursos serão 

liberados em três parcelas, a 

depender da transferência 

orçamentária e financeira do 

MS ao CNPq. 

7.  CNPQ Chamada CNPq Nº 15/2021 Todas as Abertas até o Apoiar propostas que visem Cada projeto poderá solicitar, 

../../Socorro%20Melo/Downloads/Chamada%20ATS%20DGITIS%20CNPq%20(2).pdf
../../Socorro%20Melo/Downloads/Chamada%20ATS%20DGITIS%20CNPq%20(2).pdf
../../Socorro%20Melo/Downloads/Chamada%20ATS%20DGITIS%20CNPq%20(2).pdf
../../Socorro%20Melo/Downloads/Chamada%20ATS%20DGITIS%20CNPq%20(2).pdf
../../Socorro%20Melo/Downloads/Chamada_20_2021_PSE%20(1).pdf
../../Socorro%20Melo/Downloads/Chamada_20_2021_PSE%20(1).pdf
../../Socorro%20Melo/Downloads/Chamada_20_2021_PSE%20(1).pdf


Programa Editorial 

 

file:///C:/Users/Socorro%20Me

lo/Downloads/Chamada_Progr

ama_Editorial-15-

2021%20(1).pdf 

 

Atendimento@cnpq.br ou pelo 

telefone (61) 3211-4000 

 

áreas de 

conhecime

nto 

dia  

04/10/2021 

incentivar a editoração e publicação 

de periódicos científicos brasileiros 

de alta especialização em todas as 

áreas de conhecimento, de forma a 

contribuir significativamente para o 

desenvolvimento científico e 

tecnológico e inovação do País. 

no máximo, R$ 100.000,00 

(cem mil reais). 

8.  CNPQ Chamada 

CNPq/MCTI/FNDCT Nº 

18/2021 – UNIVERSAL 

 

file:///C:/Users/Socorro%20Me

lo/Downloads/Chamada_Univ

ersal_2021_30ago2021_final3

%20(2).pdf 

 

atendimento@cnpq.br ou pelo 

telefone (61) 3211-4000 

 

Qualquer 

área do  

conhecime

nto 

Abertas até o 

dia  

30/09/2021 

Apoiar projetos de pesquisa que 

visem contribuir significativamente 

para o desenvolvimento 

científico e tecnológico e a 

inovação do País, em qualquer área 

do conhecimento. 

- Faixa A - Grupos Emergentes: 

destinada a equipes de pesquisa 

que possuam, dentre seus 

membros, no mínimo, 3 (três) 

doutores, sendo um deles o 

coordenador do projeto. 

Projetos limitados a R$ 

165.000,00 (cento e sessenta e 

cinco mil reais). 

 

Faixa B - Grupos Consolidados: 

destinada a equipes de pesquisa 

que possuam, dentre seus 

membros, no mínimo, 5 (cinco) 

doutores, de ao menos duas 

instituições distintas, sendo um 

deles o coordenador do projeto. 

Projetos limitados a R$ 

275.000,00 (duzentos e setenta 

e cinco mil reais). 

9.  CNPQ Chamada CNPq Nº 09/2021 – 

Olímpiadas Científicas. 

 

Áreas 

científicas, 

tecnológica

Abertas até o 

dia  

08/10/2021 

Apoiar a realização de Olimpíadas 

Científicas como instrumento de 

popularização da ciência e 

As propostas aprovadas serão 

financiadas com recursos no 

valor global de R$ 
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file:///C:/Users/Socorro%20Me

lo/Downloads/Chamada%2009

-

2021_Ol%C2%BFmpiadas%2

0Cientificas_Final%20Revisad

a%20(1).pdf 

 

Atendimento@cnpq.br ou pelo 

telefone (61) 3211-4000 

 

s e docente melhoria dos ensinos fundamental e 

médio, para identificar jovens 

talentosos que possam ser 

estimulados a seguir carreiras 

técnico-científicas e docente. 

4.000.000,00 

(quatro milhões de reais), sendo 

R$ 3.000.000,00 oriundos do 

orçamento do CNPq – dos 

quais R$ 2.000.000,000 (dois 

milhões de reais) em custeio e 

R$ 1.000.000,000 (um milhão 

de reais), em 

bolsas de Iniciação Científica 

Júnior – ICJ e R$ 

1.000.0000,00 (um milhão de 

reais) oriundos do orçamento 

do MCTI, a ser(em) liberado(s) 

de acordo com a 

disponibilidade orçamentária e 

financeira 

do CNPq. 
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