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CNPq lança chamada para projetos conjuntos com 12 países               
 O Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq/
MCTI) lançou, no dia 23 de maio, a chama-
da pública n° 17/2013 Cooperação In-
ternacional – Acordos Bilaterais, que visa 
apoiar projetos conjuntos com 12 países 
da Europa, América do Sul e Central e Ca-
ribe. 
 Os países envolvidos são: Alemanha, 
Argentina, Bélgica, Colômbia, Costa Rica, 
Cuba, França, Itália, México, Portugal, Uru-
guai e Peru. As propostas devem ser ca-
dastradas até o dia 17 de julho, na Plata-
forma Carlos Chagas, na página do CNPq. 
 A divulgação dos resultados ocorrerá 
a partir do mês de outubro e o início do 
apoio às propostas será a partir de novem-
bro. 
 O recurso total para o financiamento 
dos projetos é de R$ 6 milhões. O tempo 

de duração dos projetos e as áreas abrangi-
das variam de acordo com o parceiro inclu-
so na proposta, que poderá receber até R$ 
100 mil para financiamento de custeio.
 Nos projetos em parceria com os insti-
tutos de ciência e tecnologia da Itália, Ale-
manha, Portugal, Bélgica e França, serão 
permitidas solicitações adicionais de até 
R$ 100 mil para financiamento de bolsas 
de graduação no exterior.
 Serão concedidas bolsas com vigên-
cia máxima de 12 meses nas modalidades 
doutorado sanduíche (SWE), pós-doutora-
do (PDE) e desenvolvimento tecnológico e 
inovação júnior (DEJ) e sênior (DES), exclu-
sivamente para as áreas contempladas no 
programa Ciência sem Fronteiras (CsF).
 Confira a chamada: http://bit.
ly/11sXTBK
 Fonte: Ascom do CNPq

Funcap retoma Programa de Auxílios à Promoção e 
Participação em Eventos Científicos

 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(Funcap) retomou, na quarta-feira (29), o 
Programa de Auxílios à Promoção e  Par-
ticipação em Eventos Científicos. 
 Foram reservados R$ 250 mil para 
o  Programa, a serem investidos prioritari-
amente em eventos a serem realizados 
nos meses de agosto, setembro, outubro, 
novembro e dezembro de  2013. A partir 
de novembro, a submissão de solicitações 
será novamente suspensa  até que o or-
çamento de 2014 para o programa seja 
definido. 
 No caso de  eventos a serem realiza-
dos de janeiro até abril de 2014, a submis-
são de solicitação deverá ser feita anteci-
padamente até 30 de outubro de 2013, 
para atendimento em caso de disponibili-
dade de recursos em face das propostas 
aprovadas para o ano de 2013.
 Os requisitos, critérios de seleção e 
normas para as concessões de auxílios 
nesse Programa podem encontrados nas 
Instruções Normativas Nº 07/2009 e N° 

Capes divulga novo edital do programa Pró-equipamentos
 A Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) di-
vulgou, na segunda-feira (27), o edital nº 
27/2013 do Pró-equipamentos, voltado a 
apoiar propostas que visem atender a ne-
cessidade de equipamentos destinados à 
melhoria da estrutura de pesquisa cientí-
fica e tecnológica dos programas de pós-
graduação, em todas as áreas do conheci-
mento, nas instituições públicas de ensino 
superior. 
 As inscrições podem ser feitas até o 
dia 10 de julho de 2013.
 Podem enviar propostas instituições 
públicas de ensino superior que possuem 

programas de pós-graduação recomen-
dados pela Capes. A proposta deverá ser 
apresentada pela Pró-Reitoria de Pós-Gra-
duação ou órgão equivalente da institu-
ição, que será considerada a proponente.
 O valor global a ser investido por meio 
do edital é da ordem de R$ 130 milhões. 
Serão priorizados investimentos em equi-
pamentos de uso compartilhado no de-
senvolvimento de pesquisas na instituição 
proponente e em instituições parceiras.
 Confira o edital nº 27/2013 do Pró-
equipamentos: http://bit.ly/10MS7ME
 Fonte: Coordenação de Comunicação 
Social da Capes

03/2010.
 As submissões podem ser feitas por 
meio da Plataforma Montenegro: http://
montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/in-
dex.php
 Confira a Instrução Normativa nº 
07/2009 - Participação em Eventos Cientí-
ficos: http://bit.ly/19syfoA
 Confira a Instrução Normativas nº 
03/2010 - Promoção de Eventos Científi-
cos: http://bit.ly/18DwCTr
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Prêmio Marechal-do-Ar Casimiro Montenegro Filho com inscrições abertas
 Estão abertas, até 9 de agosto, 
as ins-crições para a quarta edição do 
Prêmio Marechal-do-Ar Casimiro Mon-
tenegro Fi-lho. A premiação é um con-
curso de teses de doutorado e artigos 
científicos, com o objetivo de estimu-
lar a produção de estudos e pesquisas 
voltados ao desenvolvimento científico 
e tecnológico estratégicos, principal-
mente nos setores “Política e Indústria 
de Defesa”, “Aeroespacial”, “Nuclear” 
e “Cibernético”. 
 Poderão concorrer trabalhos indivi-
duais, ou em grupo, de candidatos com 
formação acadêmica de pós-gradua-
ção. A realização é da Secretaria de As-
suntos estratégicos da Presidência da 
República em cooperação com a Escola 
de Adminis-tração Fazendária (Esaf), 
 Na catergoria “Tese de doutorado”, 
as premiações são de R$ 20 mil, R$ 
10 mil e R$ 5 mil para os primeiros, se-
gundos e terceiros colocados em cada 
tema, respectivamente, além de certifi-
cado para os três primeiros colocados e 
publicação, eletrônica ou impresa, das 
teses premiadas.
 Na categoria “Artigo científico”, 
poderão participar trabalhos inéditos, 
individuais ou em coautoria, de can-
didatos com formação acadêmica de 
pós-graduação stricto sensu (mestra-

Lançadas novas chamadas do Ciência sem Fronteiras para 
graduação sanduíche em cinco países

 O programa Ciência sem Frontei-
ras (CsF) publicou na semana passada 
novas chamadas para graduação san-
duíche no Canadá, Alemanha, Estados 
Unidos, Hungria e Japão. As inscrições 
vão de 4 de junho de 2013 a 8 de julho 
de 2013.
 Os bolsistas iniciarão suas ativi-
dades no exterior a partir de 2014. Para 
saber detalhes sobre o cronograma, o 
candidato deverá observar o texto de 
cada chamada.

Inscrições abertas para Prêmio Tesouro Nacional 2013 
 Estão abertas as inscrições para 
o XVIII Prêmio Tesouro Nacional 2013, 
concurso de monografias que visa es-
timular estudos e pesquisas na área de 
finanças públicas, reconhecendo os tra-
balhos de qualidade técnica e de apli-
cabilidade na Administração Pública. 
 Poderão concorrer trabalhos in-
dividuais ou coletivos,  de candidatos 
de qualquer nacionalidade e formação 
acadêmica (graduação ou pós-gradu-
ação). As inscrições estão abertas até 
23 de setembro.
 “Política Fiscal e Dívida Pública”, 
“Economia do Setor Público” e “Tópi-
cos Especiais” são os temas da edição 
2013. 
 As premiações são de R$ 20 mil, 
R$ 10 mil e R$ 5 mil para os primeiros, 
segundos e terceiros colocados em 
cada tema, respectivamente, além de 

certificado de vencedor e publicação da 
monografia.
 O Prêmio é uma iniciativa da Secre-
taria do Tesouro Nacional e conta com o 
patrocínio da Fundação Getúlio Vargas. 
 O público-alvo do concurso é forma-
do por servidores públicos, professores, 
estudantes e profissionais liberais e 
pesquisadores.
 Confira o regulamento (http://
bit.ly/15jglC3) e os documentos 
necessários para a inscrição (http://bit.
ly/12lM9J4).

do, doutorado ou pós-doutorado). A pre-
miação será de R$ 5 mil para os qua-
tro melhores artigos, sendo um de cada 
tema.
 Os vencedores do concurso serão 
escolhidos por uma comissão instituída 
unicamente para esse fim pela Esaf. 
 O resultado do julgamento será pu-
blicado no Diário Oficial da União (DOU) 
e estará disponível nos sites da Esco-
la de Administração Fazendária (www.
esaf.fazenda.gov.br) e da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência 
da República (www.sae.gov.br) a partir 
de 11 de outubro de 2013.
 Confira o regulamento (http://
bit.ly/137RKPE) e os documentos 
necessários para a inscrição (http://bit.
ly/10MYgsa)
 Com informações da Esaf

 Confira mais informações sobre as 
novas chamadas: http://bit.ly/T80Kxi
 Fonte: Coordenação de Comunica-
ção Social da Capes


