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Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

MCTIC

CHAMADA PÚBLICA PARA INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI/EPC) PARA BIOSSEGURANÇA DE EQUIPES MÉDICAS E 

HOSPITALARES CONTRA O CORONAVÍRUS

 Data de publicação da chamada: entre os dias 06 e 10 de abril de 2020

 OBJETIVO: aumentar a competitividade e contribuir na diversificação de produtos de empresas das

cadeias de valor setor médico-hospitalar por meio de subvenção econômica

 PÚBLICO-ALVO: empresas de todos os portes, incluindo startups e empresas de base tecnológica,

da cadeia de valor de insumos médicos e hospitalares e cadeias correlatas ou de outras que

detenham tecnologias aplicáveis nos equipamentos e sistemas em citados, preferencialmente em

parceria com centros e institutos de pesquisa e desenvolvimento e universidades.

 MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/04/MCTIC_lanca_chama

da_publica_producao_EPIEPC_biosseguranca_equipes_medicas_e_hospitalares_contra_o_Coronav

irus.html

 Contato:  imprensa@mctic.gov.br

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/04/MCTIC_lanca_chamada_publica_producao_EPIEPC_biosseguranca_equipes_medicas_e_hospitalares_contra_o_Coronavirus.html


Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

CHAMAMENTO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, PARA A PRODUÇÃO, DE PROJEÇÕES E

PROPOSTAS CIENTÍFICAS PARA QUESTÕES RELATIVAS À PANDEMIA DO COVID-19.

 Data limite para submissão: 10 de abril de 2020

 OBJETIVO: colaborar com conhecimento acadêmico para qualificação das políticas públicas de

contenção do vírus que estão sendo adotadas no Brasil.

 PÚBLICO-ALVO: comunidade acadêmica

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/03/Of%C3%ADcio-

Minist%C3%A9rio-P%C3%BAblico-Federal.pdf

 Contato:  prsp-gabinete3- campinas@mpf.mp.br

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

https://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/03/Of%C3%ADcio-Minist%C3%A9rio-P%C3%BAblico-Federal.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

CHAMADA FAPEMIG 01/2020 - PROGRAMA EMERGENCIAL DE APOIO A AÇÕES DE 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS

 Data limite para submissão: 10 de abril de 2020

 OBJETIVO: fortalecer ações inovadoras nas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação

Públicas - ICTMG dedicadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19.

 PÚBLICO-ALVO: Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação Públicas -ICTMG,

localizadas no Estado de Minas Gerais e cadastradas junto à FAPEMIG.

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://fapemig.br/pt/chamadas_abertas_oportunidades_fapemig/179

 Contato:  (31) 3280-2100

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

https://fapemig.br/pt/chamadas_abertas_oportunidades_fapemig/179


Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

WYLINKA

MAPEAMENTO DE TECNOLOGIAS COVID-19

 Data limite para submissão: 10 de abril de 2020

 OBJETIVO: mapear iniciativas para enfrentar a pandemia COVID-19 e a partir desse mapeamento,

proporcionar conexões que viabilizem iniciativas como: pesquisa científica, produto, serviço, uma boa

ideia ou expertise profissional..

 PÚBLICO-ALVO: sociedade em geral

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://conteudo.wylinka.org.br/chamamento-tecnologias-covid19#rd-

form-joq3m2m5

 Contato: contato@wylinka.org.br

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

https://conteudo.wylinka.org.br/chamamento-tecnologias-covid19#rd-form-joq3m2m5
mailto:contato@wylinka.org.br


Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

EDITAL EDP SOLIDÁRIA – COVID-19

 Data limite para submissão: 10 de abril de 2020

 OBJETIVO: selecionar ações, iniciativas e projetos no valor de R$ 1 milhão voltados a comunidades

vulneráveis na luta contra o coronavírus e soluções para minimizar os impactos da pandemia COVID-

19 no Brasil

 PÚBLICO-ALVO: entidades não governamentais, associações, startups, consultorias, prestadores

de serviços, entre outros

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/7025-edital-edp-solidaria-covid-

19#!#tab_vermais_descricao

 Contato: institutoedp@edpbr.com.br 

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

https://prosas.com.br/editais/7025-edital-edp-solidaria-covid-19#!#tab_vermais_descricao


Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

AÇÃO EMERGENCIAL COVID-19/SARS-CoV-2 FAPERJ/SES”:

“Apoio a Rede de Pesquisa em Vírus Emergentes e Reemergentes” (Chamada A), o “Apoio aProjetos

já concedidos e contratados em Editais da FAPERJ”(Chamada B)e o “Apoio a Projetos em rede a 

serem financiados com recursos da FAPERJ em parceria com a SES”(Chamada C).

 Data limite para submissão:

- CHAMADA A – a partir de 26/03/2020 em fluxo contínuo

- CHAMADA B – a partir de 26/03/2020 em fluxo contínuo

- CHAMADA C – de 26/03/2020 a 14/04/2020

- Divulgação dos resultados: a partir de 02/05/2020

 OBJETIVO: dar continuidade aos trabalhos das redes de viroses emergentes e reemergentes, e

financiar o estudo da Covid-19 e seu agente etiológico, o vírus da SARS-CoV-2 (síndrome respiratória

aguda grave 2), abrangendo diversos aspectos: genômica do vírus, fisiopatologia da doença,

aspectos clínicos, diagnóstico da doença, epidemiologia, interação vírus-hospedeiro,

desenvolvimento de kits-diagnóstico, controle e enfrentamento da doença, soluções inovadoras para

ampliar a obtenção de insumos como máscaras, álcool em gel, respiradores, entre outros.

 PÚBLICO-ALVO: Instituições de Ensino, Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro, startups, micro,

pequenas e médias empresas.

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.faperj.br/?id=3947.2.3

 Contato:  central.atendimento@faperj.br

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

http://www.faperj.br/?id=3947.2.3


Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

CHAMADA MCTIC/CNPQ/FNDCT/MS/SCTIE/DECIT Nº 07/2020 –

PESQUISAS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, SUAS CONSEQUÊNCIAS E

OUTRAS SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS GRAVES. 

 Data limite para submissão: 27 de abril de 2020

 OBJETIVO: apoiar o desenvolvimento de pesquisas de cunho científico e/ou tecnológico

relacionadas a COVID-19 e outras síndromes respiratórias agudas graves, contribuindo para o

avanço do conhecimento, formação de recursos humanos, geração de produtos, formulação,

implementação e avaliação de ações públicas voltadas para a melhoria das condições de saúde da

população brasileira.

 PÚBLICO-ALVO: pesquisadores vinculados a instituições científicas, tecnológicas ou de inovação

tanto públicas quanto privadas.

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas

 Contato: cobio@cnpq.br

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas


Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

CALL FOR CODE GLOBAL CHALLENGE: BUILD SOLUTIONS FOR COVID-19 AND CLIMATE 

CHANGE

 Data limite para submissão: 27 de abril de 2020

 OBJETIVO: levantar soluções tecnológicas para a Mudança Climática e a COVID-19.

 PÚBLICO-ALVO: equipes de desenvolvedores, cientistas de dados, designers, analistas de

negócios, e especialistas

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://prosas.com.br/editais/7031-call-for-code-global-challenge-build-

solutions-for-covid-19-and-climate-change

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

https://prosas.com.br/editais/7031-call-for-code-global-challenge-build-solutions-for-covid-19-and-climate-change


Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

EDITAL DE SELEÇÃO EMERGENCIAL

"PREVENÇÃO E COMBATE A SURTOS, ENDEMIAS, EPIDEMIAS E PANDEMIAS"

EDITAL Nº 9/2020

 Data limite para submissão: 30 de abril de 2020

 OBJETIVO: apoiar projetos de pesquisas e formação de recursos humanos altamente qualificados,

no âmbito dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu, voltados ao enfrentamento à nova

pandemia da CoViD-19 e em temas relacionados a endemias e epidemias picas no país, com foco

nas áreas específicas descritas a seguir: I – Epidemiologia; II – Infectologia; III – Microbiologia; IV –

Imunologia; V – Bioengenharia; VI - Bioinformáca

 PÚBLICO-ALVO: docente vinculado a programa de pós-graduação stricto sensu recomendado pela

CAPES.

 MAIORES INFORMAÇÕES: 

http://www.capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/02042020_EDITAL_9_Combate_%C3%A0

s_epidemias.pdf

 Contato:  epidemias@capes.gov.br

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

http://www.capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/02042020_EDITAL_9_Combate_%C3%A0s_epidemias.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

EDITAL DE INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA 2019

CATEGORIA

MISSÃO CONTRA COVID-19

 Data limite para submissão: 30 de abril de 2020

 OBJETIVO: apoiar e financiar projetos que desenvolvam soluções de impacto aos problemas

gerados pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

 PÚBLICO-ALVO: alianças Industriais, grupos com empresas, Institutos SENAI de Inovação e

Institutos SENAI de Tecnologia, que vão unir capacidades e recursos para alcançar resultados

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://bucket-gw-cni-static-cms-

si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/1c/f4/1cf4ca85-cbc6-4475-8ec4-

40e256fc9d22/edital_2019_vfinal_26032020_errata_2.pdf

 Contato: mcluna@sfiec.org.br

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

https://bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/1c/f4/1cf4ca85-cbc6-4475-8ec4-40e256fc9d22/edital_2019_vfinal_26032020_errata_2.pdf


Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

CHAMADA DE PROPOSTAS DE PESQUISA

SUPLEMENTOS DE RÁPIDA IMPLEMENTAÇÃO CONTRA COVID-19 (CORONAVIRUS DISEASE 

2019) 

 Data limite para submissão: 22 de junho de 2020 (as propostas serão analisadas à medida que

forem recebidas até que sejam usados os recursos oferecidos)

 OBJETIVO: fomentar suplementos para auxílios vigentes nas modalidades Temático, Jovem

Pesquisador, CEPID ou CPE em curso, que redirecionem parte de seu esforço de pesquisa para

contribuir de forma significativa ao entendimento e superação do risco representado pelo vírus SARS-

Cov-2 e/ou possíveis caminhos para sua gestão ou prevenção

 PÚBLICO-ALVO: pesquisadores com auxílios vigentes (em andamento) nas modalidades Temático,

Jovem Pesquisador, CEPID ou CPE. As suplementações serão concedidas por meio Auxílios à

Pesquisa Regulares vinculados aos auxílios principais.

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.fapesp.br/14082

 Contato:  Bruna Musa – chamada-apr-covid@fapesp.br

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

http://www.fapesp.br/14082


Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

FUNCAP

PROJETOS EMERGENCIAIS DE COMBATE À COVID-19

 Data limite para submissão: fluxo contínuo

 OBJETIVO: prover um processo ágil e desburocratizado de tramitação de propostas que permita a

contribuição em tempo real para o combate às doenças causadas pelo vírus através de iniciativas da

comunidade de ciência e inovação do Ceará.

 PÚBLICO-ALVO: pesquisadores de todas as áreas do conhecimento que apresentem propostas

relacionadas ao combate à pandemia ou à mitigação de seus danos..

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.funcap.ce.gov.br/2020/04/03/projetos-emergenciais-de-

combate-a-covid-19/

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

https://www.funcap.ce.gov.br/2020/04/03/projetos-emergenciais-de-combate-a-covid-19/


Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

MCTIC

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVEDORES DE PROJETOS

 Data limite para submissão: fluxo contínuo

 OBJETIVO: formar um banco de dados de pesquisadores e suas pesquisas, bem como

desenvolvedores de Projetos, gerido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e

Comunicações (MCTIC). Elas são importantes para auxiliar o MCTIC a identificar ideias e as

soluções tecnológicas existentes e os respectivos graus de desenvolvimento tecnológico (pesquisa,

desenvolvimento e/ou exploração comercial) e as melhores aplicações de cada uma.

 PÚBLICO-ALVO: pesquisadores de todas as áreas do conhecimento.

 MAIORES INFORMAÇÕES: http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/textogeral/formulario-cadastro-

pesquisas-desenvolvimento-projetos.html

 Contato: https://suportetecnico.mctic.gov.br/

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/textogeral/formulario-cadastro-pesquisas-desenvolvimento-projetos.html
https://suportetecnico.mctic.gov.br/


Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

MATCHFUNDING ENFRENTE O CORONA

 Data limite para submissão: fluxo contínuo

 OBJETIVO: apoiar propostas através de aporte de recursos do país em mobilização com match que

destinará dinheiro a iniciativas de periferias urbanas que enfrentem o novo coronavírus. A Fundação

Tide Setubal remodelou seu Matchfunding Enfrente para destinar recursos a projetos periféricos que

combatam a propagação e promovam o enfrentamento da pandemia Covid-19 nas periferias, regiões

mais vulneráveis à convivência com a doença. Trata-se do maior aporte de recursos do país em

mobilização com match. A plataforma de financiamento coletivo tem parceria com a Benfeitoria e

destinará R$ 3,6 milhões para que iniciativas periféricas brasileiras tirem do papel soluções para

enfrentar o novo coronavírus nestes territórios. Esse financiamento coletivo para enfrentar a Covid-19

nas periferias contará com recursos da Fundação e dos parceiros Fundação Itaú Social, Fundação

José Luiz Egídio Setubal e Instituto Galo da Manhã. O lançamento acontece nesta sexta-feira (27/3)

em https://benfeitoria.com/canal/enfrente e cada projeto pode ter um orçamento de até R$ 30 mil.

 PÚBLICO-ALVO: projetos periféricos que combatam a propagação e promovam o enfrentamento da

pandemia Covid-19 nas periferias, regiões mais vulneráveis à convivência com a doença.

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://benfeitoria.com/canal/enfrente

 Contato:  contato@benfeitoria.com

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

https://benfeitoria.com/canal/enfrente


Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

SUPER DESAFIO

COVID-19 | CORONAVÍRUS

 Data limite para submissão: fluxo contínuo

 OBJETIVO: combater e prevenir contra o alastramento do Covid-19 (Coronavírus) e todos os

impactos decorrentes sociais e econômicos causados pela pandemia através soluções para

enfrentarmos a crise do Coronavírus de forma rápida, eficaz e reduzindo ao máximo seu impacto.

 PÚBLICO-ALVO: empresas de qualquer porte, órgãos governamentais e sociedade civil

apresentarem suas demandas para que startups e comunidade científica possam apresentar

soluções.

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://www.openstartups.net/site/coronavirus-challenges.html

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

https://www.openstartups.net/site/coronavirus-challenges.html


Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA

 Data de publicação da chamada: em breve

 OBJETIVO: apoiar propostas que apresentem medidas em diferentes frentes de atuação que

envolvam os próprios profissionais de saúde, os usuários do sistema e os gestores.

 PÚBLICO-ALVO: empresas, entidades privadas sem fins lucrativos, Instituições de Pesquisa

Científica e Tecnológica (ICTs) públicas e privadas, cidadãos brasileiros e estrangeiros em situação

regular no país, a partir de 18 anos de idade, individualmente ou em grupo.

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://desafios.enap.gov.br/?p=466

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

https://desafios.enap.gov.br/?p=466


Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

DIMINUIÇÃO DE IMPACTOS ECONÔMICOS NO CONTEXTO DA COVID-19

 Data de publicação da chamada: em breve

 OBJETIVO: apoiar propostas de mitigação de crises setoriais, desemprego, problemas de

abastecimento e pressões inflacionárias por meio da identificação de oportunidades de adequação e

redirecionamento da estrutura produtiva e logística já existente para o atendimento das novas

demandas públicas e privadas do contexto atual.

 PÚBLICO-ALVO: empresas, entidades privadas sem fins lucrativos, Instituições de Pesquisa

Científica e Tecnológica (ICTs) públicas e privadas, cidadãos brasileiros e estrangeiros em situação

regular no país, a partir de 18 anos de idade, individualmente ou em grupo.

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://desafios.enap.gov.br/?p=485

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

https://desafios.enap.gov.br/?p=485


Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

MITIGAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS SÓCIO-ECONÔMICAS DA COVID-19

 Data de publicação da chamada: em breve

 OBJETIVO: apoiar propostas com foco na manutenção emergencial ou de ampliação da renda da

população urbana de baixa renda no período da epidemia, assim como na questão da mitigação do

avanço da epidemia nos seus espaços urbanos e a ampliação do acesso à informação e orientações

sobre a epidemia de Covid-19.

 PÚBLICO-ALVO: empresas, entidades privadas sem fins lucrativos, Instituições de Pesquisa

Científica e Tecnológica (ICTs) públicas e privadas, cidadãos brasileiros e estrangeiros em situação

regular no país, a partir de 18 anos de idade, individualmente ou em grupo.

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://desafios.enap.gov.br/?p=503

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

https://desafios.enap.gov.br/?p=503


Núcleo de Inovação Tecnológica
Faculdade Luciano Feijão 

Abril de 2020

MONITORAMENTO E GESTÃO DO ENFRENTAMENTO À EPIDEMIA

 Data de publicação da chamada: em breve

 OBJETIVO: apoiar soluções em tecnologia e ciência de dados para o monitoramento e

enfrentamento da pandemia

 PÚBLICO-ALVO: empresas, entidades privadas sem fins lucrativos, Instituições de Pesquisa

Científica e Tecnológica (ICTs) públicas e privadas, cidadãos brasileiros e estrangeiros em situação

regular no país, a partir de 18 anos de idade, individualmente ou em grupo.

 MAIORES INFORMAÇÕES: https://desafios.enap.gov.br/?p=510

BOLETIM EDIÇÃO ESPECIAL ____
COVID-19 (Corona Vírus)

https://desafios.enap.gov.br/?p=510

