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LISTA DE EDITAIS DE FOMENTO À PESQUISA, BOLSAS E PRÊMIOS 

 
TIPO DE FO-

MENTO 
EDITAL E AGÊNCIA DE FOMENTO ÁREAS DE CONHECI-

MENTO 
DATA FINAL 

DE SUB-
MISSÃO 

VALORES FINAN-
CIADOS 

FOMENTO À 
PROJETOS DE 
PESQUISA 

CHAMADA PÚBLICA CAPES –
15/2022 – PROGRAMA EMERGEN-
CIAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTA-
MENTO DE DESASTRES RELACIO-
NADOS A EMERGÊNCIAS CLIMÁTI-
CAS, EVENTOS EXTREMOS E ACI-
DENTES AMBIENTAIS. 
 
ACESSE A CHAMADA: 
https://www.gov.br/capes/pt-
br/acesso-a-informacao/acoes-e-
programas/bolsas/programas-es-
trategicos/programas-emergenci-
ais/programa-emergencial-de-pre-
vencao-e-enfrentamento-de-desas-
tres-relacionados-a-emergencias-
climaticas-eventos-extremos-e-aci-
dentes-ambientais/programa-de-
desenvolvimento-da-pos-gradua-
cao-pdpg-emergencias-climaticas 
 
Obs.: Programas de Pós-Graduação 
stricto sensu acadêmicos, reco-
mendados pela CAPES, com foco 
em pesquisas que possam contri-
buir efetivamente para estudos so-
bre prevenção, mitigação e res-
posta para situações decorrentes 
de emergências climáticas, ou ana-
lisar o impacto do evento ambien-
tal extremo que ocasionou estado 
de calamidade pública, enchentes 
e deslizamentos, em unidades fe-
derativas do Brasil, entre 2021 e 
2022. Será aceito um único projeto 
por proponente e por Programa de 
Pós-Graduação. 
 

Áreas temáticas con-
templadas: 
1. Conservação da bio-
diversidade como es-
tratégia de prevenção; 
2. Responsabilidade ci-
vil e Política Nacional 
de Proteção e Defesa 
Civil; 
3. Estratégias de pre-
venção, mitigação e 
resposta; 
4. Impactos sobre a or-
ganização social e a sa-
úde pública; 
5. Impactos e conse-
quências na natureza; 
6. Impacto sobre a eco-
nomia local/regional; 
7. Políticas públicas 
preventivas e assisten-
ciais; 
8. Espaço geográfico: 
estratégias e propos-
tas de reconstrução do 
meio social e econô-
mico local. 
 

03 de Maio 
de 2022. 

- Até R$ 50.000,00 
em recursos de 
custeio a cada um 
dos projetos apro-
vados; 
- Cada projeto po-
derá ser contem-
plado com as se-
guintes modalida-
des de bolsa: 03 
bolsas de pós-
doutorado, 01 
bolsa de douto-
rado e 02 bolsas 
de mestrado. 
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MENTO 

EDITAL E AGÊNCIA DE FOMENTO ÁREAS DE CONHECI-
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FOMENTO À 
PROJETOS DE 
PESQUISA 

CHAMADA PÚBLICA CAPES –
16/2022 – PROGRAMA DE DESEN-
VOLVIMENTO DA PÓSGRADUAÇÃO 
(PDPG) – PÓS-DOUTORADO ESTRA-
TÉGICO - APOIO AOS PROGRAMAS 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EMERGENTES 
E EM CONSOLIDAÇÃO. 
 
ACESSE A CHAMADA: 
https://www.gov.br/capes/pt-
br/acesso-a-informacao/acoes-e-
programas/bolsas/programas-es-
trategicos/desenvolvimento-regio-
nal/programa-de-desenvolvi-
mento-da-pos-graduacao-pdpg-
pos-doutorado-estrategico 
 

Obs.: Para participar deste Edital 
os PPGs devem atender aos seguin-
tes requisitos: i) Ser PPGs stricto 
sensu acadêmicos “Emergentes”: 
em funcionamento a partir de 
2013; ii) Ser PPGs stricto sensu aca-
dêmicos “em Consolidação”: que 
tenham permanecido com nota 
igual ou inferior a 4, consecutiva-
mente, nos últimos 2 (dois) ciclos 
de avaliação. Os projetos devem 
ser submetidos pelos coordenado-
res dos programas de pós-gradua-
ção. 
 

O edital não especifica 
áreas temáticas. 

02 de Maio 
de 2022. 

- Até R$ 
48.000,00 em re-
cursos de custeio 
a cada um dos 
projetos aprova-
dos; 
- Cada projeto po-
derá ter até dois 
bolsistas de pós-
doutorado indica-
dos para desen-
volver suas ativi-
dades no PPG. 

FOMENTO À 
PROJETOS DE 
PESQUISA 

CHAMADA PÚBLICA CAPES –
12/2022 – FAMÍLIA E POLÍTICAS 
PÚBLICAS NO BRASIL II. 
 
ACESSE A CHAMADA: 
https://www.gov.br/capes/pt-
br/acesso-a-informacao/acoes-e-
programas/bolsas/programas-es-
trategicos/formacao-de-recursos-
humanos-em-areas-estrategi-
cas/familia-e-politicas-publicas-no-
brasil 
 

Áreas temáticas con-
templadas: 
1. Organização e mo-
dalidades de atendi-
mento e cuidados aos 
membros idosos das 
famílias brasileiras; 
2. Os impactos do en-
gajamento das famílias 
brasileiras no desen-
volvimento escolar dos 
filhos na pandemia; 
3. Relações familiares, 

11 de Abril 
de 2022. 

Cada projeto po-
derá ser contem-
plado com até 02 
bolsas de mes-
trado e 03 de pós-
doutorado. Além 
disso, cada pro-
jeto poderá rece-
ber até 
R$70.000,00 (se-
tenta mil reais) 
em recursos de 
custeio. 
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CIADOS 

Obs.: O público-alvo são docentes 
e pesquisadores doutores vincula-
dos a Programas de Pós-Graduação 
stricto sensu acadêmicos, reco-
mendados pela CAPES, com foco 
em pesquisas direcionadas ao es-
tudo do fortalecimento dos víncu-
los familiares. 

geração e regeneração 
de capital social no 
Brasil; 
4. Atitudes dos jovens 
brasileiros sobre a for-
mação da família; 
5. A relação entre a 
qualidade dos vínculos 
familiares e a ocorrên-
cia de violência intrafa-
miliar; 
6. O impacto dos víncu-
los familiares sobre a 
saúde de crianças e 
adolescentes; 
7. Trajetórias pessoais 
e perfis e históricos fa-
miliares de adolescen-
tes a partir de 15 anos 
inseridos em serviços 
de acolhimento e/ou 
jovens que atingiram a 
maioridade em servi-
ços de acolhimento 
(egressos). 

 
Serão aprovados 
até 7 (sete) proje-
tos, sendo 01 
(um) projeto por 
área temática. 

FOMENTO À 
PROJETOS DE 
PESQUISA 

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP –
AMBIENTES CONTROLADOS E SA-
LAS LIMPAS.  
 
ACESSE A CHAMADA: 
http://www.finep.gov.br/chama-
das-publicas/chamadapublica/674 
 
Obs.: seleção pública de propostas 
para o apoio financeiro a projetos 
institucionais para implantação, 
adequação e melhoria de infraes-
trutura de ambientes controlados e 
salas limpas para desenvolvimento 
de pesquisa. 

O Edital não especifica 
áreas de conheci-
mento. 

20 de Maio 
de 2022. 

O valor global soli-
citado à Finep não 
poderá ultrapas-
sar R$ 
4.000.000,00 
(quatro milhões 
de reais). Cada 
subprojeto de-
verá ter um valor 
mínimo de R$ 
1.000.000,00 (um 
milhão de reais) e 
o valor máximo de 
R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões 
de reais). 
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TIPO DE FO-
MENTO 

EDITAL E AGÊNCIA DE FOMENTO ÁREAS DE CONHECI-
MENTO 

DATA FINAL 
DE SUB-
MISSÃO 

VALORES FINAN-
CIADOS 

FOMENTO À 
PROJETOS DE 
PESQUISA 

O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO 
DO FUNDO OPEC PARA O DESEN-
VOLVIMENTO INTERNACIONAL 
(OFID) OFERECE ASSISTÊNCIA TEC-
NOLÓGICA PARA PEQUENOS PRO-
JETOS, AUXÍLIO HUMANITÁRIO E 
PATROCÍNIOS PARA PESQUISAS E 
OUTROS PROGRAMAS. 
 
ACESSE A CHAMADA: 
https://opecfund.org/what-we-of-
fer/grants/grant-application 
 

Áreas e setores priori-
tários: 
1. Agricultura; 
2. Energia; 
3. Saúde; 
4. Transporte; 
5. Água e Saneamento. 

Fluxo contí-
nuo. 

Não há limite de 
valor para os pro-
jetos. 
 

FOMENTO À 
PROJETOS DE 
PESQUISA 

ASSISTÊNCIA PARA PROJETOS CO-
MUNITÁRIOS E DE SEGURANÇA DO 
SER HUMANO (APC) DO CONSU-
LADO DO JAPÃO NO BRASIL. 
 
ACESSE A CHAMADA:  
https://www.br.emb-ja-
pan.go.jp/itpr_pt/sobre_apc.html 
 

Áreas cobertas pelo 
Programa: 
1. Promoção do de-
senvolvimento socioe-
conômico de uma 
dada comunidade e 
que beneficie direta-
mente tal comunidade 
(por exemplo, constru-
ção ou reforma de 
imóvel próprio, aquisi-
ção de equipamentos 
e/ ou bens permanen-
tes, trabalho educa-
tivo etc.); 
2. Projetos ligados às 
áreas de atendimento 
às necessidades hu-
manas básicas (Basic 
Human Needs), como 
saúde, educação bá-
sica, bem-estar pú-
blico e meio ambiente. 
3. Importação de bens 
reciclados ou de se-
gunda mão do Japão 
(carros de bombeiro, 
ambulâncias e cartei-
ras escolares) para uso 
em países em desen-
volvimento. 

Fluxo contí-
nuo. 

A ajuda financeira 
tem como teto 10 
milhões de ienes 
por projeto (apro-
ximadamente US$ 
90.000, no caso 
de US$1,00 = 
¥110). 
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MENTO 
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DE SUB-
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CIADOS 

4. Prevenção de desas-
tres relacionados com 
minas (trabalho de re-
tirada de minas explo-
sivas e assistência a ví-
timas). 

BOLSAS DE 
MESTRADO E 
DOUTORADO 

O PROGRAMA LEMANN FEL-
LOWSHIP APOIA A FORMAÇÃO DE 
PESSOAS QUE BUSCAM DESENVOL-
VER O BRASIL E BUSCAR SOLUÇÕES 
PARA OS DESAFIOS SOCIAIS QUE 
ENFRENTAMOS. 

OBS.: Os participantes precisam re-
alizar mestrado ou doutorado nas 
universidades parceiras do pro-
grama, a saber: Harvard, Columbia, 
Teachers College, Oxford, Stanford, 
MIT, USC, e University of Illinois at 
Urbana Champagn. Estas institui-
ções que realizam o processo sele-
tivo e selecionam seus bolsistas. 

 

ACESSE A CHAMADA: 

https://fundacaole-
mann.org.br/projetos/lemann-fel-
lowship#o-que-o-programa-ofe-
rece 

 

Área contempladas: 
1.Educação;  
2. Saúde; 
3. Economia; 
4. Jornalismo; 
5. Arquitetura e urba-
nismo; 
 6. Gestão e políticas 
públicas.  

 

 

Fluxo contí-
nuo (se-
guindo datas 
limites anu-
ais de cada 
instituição 
parceira). 

Os participantes 
do Programa de 
Talentos Lemann 
Fellowship têm 
acesso a: 
1.Bolsas de pós-
graduação; 
2. Participação em 
uma rede de pes-
soas engajadas e 
comprometidas 
com o Brasil; 
3. Encontro Anual 
da rede, de forma 
a explorar temas 
relevantes para o 
Brasil e principal-
mente gerar espa-
ços de conexão, 
em um ambiente 
informal; 
4. Road Show (for-
mação comple-
mentar de imer-
são com líderes 
brasileiros de di-
versos setores); 
5. Apoio Individu-
alizado na carreira 
profissional na di-
reção de criar im-
pacto social con-
creto no Brasil. 

PRÊMIO PRÊMIO CAPES DE TESE- EDIÇÃO 
2022. 
 
ACESSE A CHAMADA: 
https://www.gov.br/capes/pt-

O Prêmio CAPES de 
Tese é constituído 
pelo: i) Prêmio CAPES 
de Tese; ii) Grande 
Prêmio CAPES de Tese.  
 

22 de Abril 
de 2022. 

O Prêmio CAPES 
de Tese consiste 
em:  
i) passagem aérea 
e diária para o au-
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TIPO DE FO-
MENTO 

EDITAL E AGÊNCIA DE FOMENTO ÁREAS DE CONHECI-
MENTO 

DATA FINAL 
DE SUB-
MISSÃO 

VALORES FINAN-
CIADOS 

br/centrais-de-conteudo/edi-
tais/17022022_edi-
tal_1636452_sei_ca-
pes___1635608___edi-
tal_11.2022.pdf 
 

O Prêmio CAPES de 
Tese – Edição 2022 
será outorgado para 
as melhores teses de 
doutorado defendidas 
em 2021, selecionadas 
em cada uma das qua-
renta e nove áreas de 
avaliação. 
 
O Grande Prêmio será 
outorgado para a me-
lhor tese selecionada 
entre as vencedoras 
do Prêmio CAPES de 
Tese, agrupadas em 
três grupos de grandes 
áreas:  
i) Ciências Biológicas, 
Ciências da Saúde, Ci-
ências Agrárias;  
ii) Engenharias, Ciên-
cias Exatas e da Terra 
e Multidisciplinar (Ma-
teriais e Biotecnolo-
gia);  
iii) Ciências Humanas, 
Linguística, Letras, Ar-
tes e Ciências Sociais 
Aplicadas. 

tor e um dos ori-
entadores da tese 
premiada para 
que compareçam 
à cerimônia de 
premiação que 
ocorrerá em Bra-
sília – DF; 
ii) certificado de 
premiação a ser 
outorgado ao ori-
entador, coorien-
tador(es) e ao 
programa em que 
foi defendida a 
tese;  
iii) certificado de 
premiação e me-
dalha para o au-
tor;  
iv) prêmio ao ori-
entador no valor 
de R$ 3.000,00 
(três mil reais);  
v) bolsa para reali-
zação de estágio 
pós-doutoral em 
instituição nacio-
nal, por até 12 
meses para o au-
tor da tese. 

PRÊMIO 42ª EDIÇÃO DO PRÊMIO JOSÉ REIS 
DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E TEC-
NOLÓGICA 
 
ACESSE A CHAMADA: 
https://www.gov.br/cnpq/pt-
br/assuntos/noticias/pre-
mios/cnpq-abre-inscricoes-para-
42o-edicao-do-premio-jose-reis-
de-divulgacao-cientifica-e-tecnolo-
gica 
 

A edição contempla 
profissionais e institui-
ções que contribuem 
de forma significativa 
para a formação de 
uma cultura científica 
no país e para aproxi-
mar a ciência, a tecno-
logia e a inovação da 
sociedade. Nesta edi-
ção, a categoria é a de 
Pesquisador e Escritor. 

06 de Maio 
de 2022. 

A premiação con-
siste em valor, em 
dinheiro, no total 
de R$ 20 mil e di-
ploma, além de 
hospedagem e 
passagem aérea 
para o agraciado 
participar da 74ª 
Reunião Anual da 
Sociedade Brasi-
leira para o Pro-
gresso da Ciência 
(SBPC), que deve 
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ocorrer em julho 
de 2022, em Bra-
sília. 

 


