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CHAMADAS ABERTAS (ordenado por data limite de submissão) 

 

 Chamada Agência 
Data limite 

para Submissão 
Objetivo Valor 

Prazo de 

Execução 
Link de acesso 

1 

Chamada 

Pública 33/2019 

 

Pesquisas em 

Tuberculose no 

âmbito do BRICS 

  

CNPq  

MS-SCTIE-Decit 

 

Até 30/03/2020 

Apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento científico e 

tecnológico e a inovação do País, na área de na área de 

doenças transmissíveis e negligenciadas, especificamente em 

tuberculose no Brasil em parceria com países do BRICS 

As propostas aprovadas 

serão financiadas com 

recursos no valor global 

de R$ 16.000.000,00 

(dezesseis milhões de 

reais) 

36 Meses 

http://cnpq.br/web/guest/cha

madas-

publicas?p_p_id=resultadospor

tlet_WAR_resultadoscnpqportl

et_INSTANCE_0ZaM&filtro=ab

ertas&detalha=chamadaDivul

gada&desc=chamadas&idDiv

ulgacao=9322 

2 

Chamada 

Pública 16/2019  

 

Programa de 

Pesquisa 

Colaborativa 

Fundação 

Araucária - 

FAPESP 

Fundação 

Araucária - FAPESP 
Até 09/04/2020 

Incentivar a articulação entre instituições de ensino superior 

públicas, institutos de pesquisa de natureza pública e as 

organizações sociais (Pessoas Jurídicas de Direito Privado – 

OS’s) e estimular a colaboração em pesquisa entre 

pesquisadores vinculados às instituições de Ensino e 

Pesquisa nos Estados do Paraná e São Paulo. 

 

Fomentar projetos de pesquisa conjuntos de alto nível 

científico a serem propostos para a Fundação Araucária e 

para a FAPESP 

 

LINHAS TEMÁTICAS  

Linha 1 

Tecnologias para o Agronegócio e/ou Agricultura 

Sustentável – Refere-se ao uso da tecnologia na agricultura, 

horticultura, aquicultura e outras culturas, bem como no 

agronegócio, visando melhorar o desempenho no meio rural 

de forma sustentável. Tipicamente conhecidas como 

AgriTechs ou AgroTechs. 

 

Linha 2 

Tecnologias para a Saúde –  Refere-se ao uso de tecnologias 

na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, visando 

melhorar a qualidade de vida. Tipicamente conhecidas como 

HealthTechs.  

Valor máximo por 

proposta R$ 100.000,00 
24 meses 

http://www.fappr.pr.gov.br/arq

uivos/File/chamadas2019/2019

_CP16_Fapesp.pdf 



 Chamada Agência 

Data limite 

para 

Submissão 

Objetivo Valor 
Prazo de 

Execução 
Link de acesso 

3 

Chamada 

Pública 01/2020  

 

Empreendiment

os e soluções de 

base tecnológica 

na área de 

Grafeno 

 

CNPq 

 MCTIC/SEMPI 
Até 24/04/2020 

Selecionar e apoiar propostas de pesquisa aplicada, 

desenvolvimento tecnológico e inovação que visem gerar 

empreendimentos e soluções de base tecnológica, tendo 

como principal objeto o Grafeno 

As propostas aprovadas 

no valor global de R$ 

1.586.000,00 (um milhão e 

quinhentos e oitenta e seis 

mil reais), sendo R$ 

1.086.0000,00 (um milhão 

e oitenta e seis mil reais 

em bolsas) em bolsas e R$ 

500.000,00 (quinhentos mil 

reais) em custeio 

18 meses a 

partir da 

contratação 

http://cnpq.br/web/guest/cha

madas-

publicas?p_p_id=resultadospor

tlet_WAR_resultadoscnpqportl

et_INSTANCE_0ZaM&filtro=ab

ertas&detalha=chamadaDivul

gada&desc=chamadas&idDiv

ulgacao=9362 

4 

Edital Fundação 

Cargill – 6ª 

Edição 

Fundação Cargill  Até 24/04/2020 

O Edital Fundação Cargill – 6ª Edição é uma iniciativa 

da Fundação Cargill que visa identificar, estimular o 

desenvolvimento e apoiar a gestão de projetos, negócios de 

impacto social e pesquisas voltados à alimentação segura, 

sustentável e acessível 

 

Eixos temáticos: 

Iniciativas inovadoras no combate à perda e desperdício de 

alimentos; 

Inovação tecnológica (soluções e pesquisa) na cadeia de 

alimentos; 

Parcerias para inovação e o fortalecimento do 

empreendedorismo na cadeia da alimentação. 

24 meses 
entre R$ 50 mil e 

R$200 mil 

https://alimentacaoemfoco.org

.br/quem-somos/edital/ 

5 

Chamada 

Pública 06/2020 

  

Prêmio 

Paranaense de 

Ciência e 

Tecnologia 

Governador José 

Richa 

SETI – 

Superintendência 

Geral da Ciência, 

Tecnologia e 

Ensino Superior 

Até 30/06/2020 

Identificar, disseminar, estimular e premiar a realização de 

ações de pesquisa e extensão; 

 

Dar visibilidade à produção científica e tecnológica 

desenvolvida no Estado do Paraná e valorizar a trajetória 

acadêmica e científica de pesquisadores; 

 

Destinado as áreas de Ciências Agrárias, Humanas e Sociais 

Aplicadas. 

Certificado 

Prêmio em dinheiro 

9líquido) equivalente a 

uma vez e meia do valor 

do vencimento do 

professor titular em 

regime de dedicação 

exclusiva 

- 

http://www.seti.pr.gov.br/sites/

default/arquivos_restritos/files

/documento/2020-

01/20191220150754222.pdf 

 

 

https://alimentacaoemfoco.org.br/quem-somos/edital/
https://alimentacaoemfoco.org.br/quem-somos/edital/

