
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E T ECNOLÓGICO (CNPq)

Mais informações no sítio http://www.cnpq.br/editais/index.htm

1. Programa Conjunto de Bolsas de Doutorado na Repú blica Federal da Alemanha 2010/2011

DAAD - CAPES - CNPq

Objetivo: Formação de docentes e pesquisadores de alto nível e consolidação da cooperação científica

entre os dois países. As bolsas são concedidas a candidatos com excelente qualificação científica e

acadêmica, para a realização do doutorado integral, do duplo doutorado ou do doutorado sanduíche na

Alemanha. Serão concedidas bolsas em todas as áreas de conhecimento.

Inscrições: 23/12/2009 a 5/3/2010

2. Edital MCT/CNPq Nº 062/2009 – RHAE Pesquisador n a Empresa

Objetivo:  Selecionar propostas que visem a apoiar as atividades de pesquisa tecnológica e de inovação por

meio da inserção de mestres ou doutores, em empresas, prioritariamente em empresas de pequeno e

médio porte, atendendo aos objetivos do Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação e as prioridades

da Política de Desenvolvimento Produtivo - PDP.

Inscrições:

Abertura:  09 de dezembro de 2009

Data limite da 1ª Rodada: 22 de janeiro de 2010

Data limite da 2ª Rodada:  30 de abril de 2010

Data limite da 3ª Rodada:  27 de agosto de 2010

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES)

Mais informações no sítio http://www.capes.gov.br/editais/abertos

1. Programa Geral de Cooperação Internacional

Objetivo: Apoiar projetos conjuntos de pesquisa e parcerias universitárias entre Instituições de Ensino

Superior do Brasil e de países que promovam a formação em nível de pós-graduação (doutorado sanduíche

e pós-doutorado), situadas em países com os quais o Brasil possui acordos internacionais – mas a CAPES

não possui acordo específico  – e o aperfeiçoamento de docentes e pesquisadores.

Inscrições: Fluxo contínuo.

2. Chamada de novas propostas de cursos de Mestrado  Profissional

Objetivos:  O Edital tem por objetivo estimular e induzir a apresentação de propostas de Cursos de Pós-

Graduação stricto sensu na modalidade de Mestrado P rofissional  visando formação de recursos

humanos qualificados para o desenvolvimento socioecônomico, científico-tecnológico e cultural do país.

Cronograma:

Data-inicial para apresentação das propostas                         2 de fevereiro de 2010

Data-final para apresentação de propostas                             30 de abril de 2010

Período de Análise nas áreas e CT-ES                                   a partir de maio de 2010



3. Programa Capes/MES-Cuba

Objetivo: O Programa CAPES/MES-Cuba visa apoiar a formação de recursos humanos de alto nível,

vinculada a projetos conjuntos de cooperação científica entre Instituições de Ensino Superior do Brasil e de

Cuba, nas diversas áreas do conhecimento.

Inscrições:  até 30 de março de 2010

4.Bolsa Capes – Fulbright de estágio de doutorando nos EUA

Objetivo: incrementar as pesquisas realizadas por doutorandos no país e estreitar as relações bilaterais

entre os dois países

Inscrições: até 28 de fevereiro de 2010

5. Programa de Apoio a Eventos no Exterior (PAEX)

Objetivo:  Apoiar a apresentação de trabalhos científicos de professores e pesquisadores, doutores, em

eventos no exterior, propiciando visibilidade internacional da produção científica, tecnológica e cultural

brasileira.

O apoio consiste em auxílio-deslocamento, que se destina às despesas com passagens para a participação

em evento científico no exterior, indicado na inscrição e aprovado pela CAPES. O valor do auxílio será

estabelecido pela CAPES de acordo com a localização geográfica do evento. O depósito será efetuado em

uma única parcela, em conta bancária no Brasil, não admitindo pagamento de diferença nem restituição de

saldo. É de responsabilidade exclusiva do candidato as providências quanto à aquisição de passagens.

6. Chamada Pública MEC/MDIC/MCT

Objetivo: Incentivar a pesquisa, o desenvolvimento de processos e produtos inovadores no País por meio

da associação entre instituições científicas e tecnológicas(ICTs) e empresas. Além disso, dinamizar a

obtenção de direitos de propriedade industrial e intelectual pelas ICTs e pelas empresas nacionais,

mediante concessão de incentivos fiscais a projetos de pesquisa científica e de inovação tecnológica.

Poderão apresentar propostas de projetos somente as instituições caracterizadas como ICTs, conforme

descrito no Artigo 2º da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (Lei da Inovação Tecnológica). As

propostas poderão ser apresentadas de maneira individual ou coletiva. As propostas coletivas poderão

prever a participação de duas ou mais ICTs ou de ICTs com uma ou mais pessoas jurídicas financiadoras.

Não existe limite financeiro para os projetos, assim como não existem restrições quanto aos itens a serem

financiados (custeio e capital). Informações adicionais podem ser obtidas na Coordenação Geral de

Programas Estratégicos (CGPE), telefone 61 21047233, e pelos endereços luciano.neto@capes.gov.br e

larissa.castro@capes.gov.br

Inscrições: Abertas o ano inteiro


