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CAPES disponibiliza informe de rendimentos para beneficiários
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) disponibiliza o Informe de Rendimentos da CAPES – ano base 2016. Por meio dele, bolsistas no país e exterior que receberam o
pagamento de bolsa diretamente da CAPES, consultores que receberam o pagamento do Auxílio de Avaliação Educacional (AAE), pesquisadores que receberam Auxílio financeiro a Projeto Educacional
ou de Pesquisa (AUXPE) e pessoas que receberam Diárias e Ajudas de Custo podem ter acesso às declarações de rendimentos informando o exercício e o CPF do beneficiário.
O link de acesso ao comprovante é: http://informerendimentos.capes.gov.br/informerendimentos/informerendimentoForm.jsp

CNPq: comprovante de rendimentos para o Imposto de Renda
O Comprovante de Rendimentos referente ao ano base 2016 está disponível na página do CNPq.
O link de acesso ao comprovante é: https://wwws.cnpq.br/sigef_imp/owa/pservicos.entrada?opcao=decrend.

FAPERJ: comprovante de rendimentos para o Imposto de Renda já está disponível para bolsistas
A diretoria da FAPERJ informa que, o Comprovante de Rendimentos referente ao ano base – 2016 já está disponível para os bolsistas, no sistema SisFAPERJ.
Para acessar o comprovante, é necessário entrar no SisFAPERJ e selecionar “Solicitante/Extrato – IRPF”, informando o ano 2016 para download.
Link para a matéria no site da FAPERJ: http://www.faperj.br/?id=3116.2.0

Manual do Cartão BB Pesquisa/CAPES
O “Manual BB Pesquisa/CAPES” apresenta instruções sobre a utilização do cartão que foi implementado pela CAPES para facilitar o dia-a-dia dos beneficiários/portadores nos pagamentos de bens,
serviços e demais despesas autorizadas. O cartão, que deve ser utilizado na função “crédito”, nos estabelecimentos credenciados na respectiva bandeira, tem o objetivo de proporcionar ao
beneficiário/portador, mais agilidade, controle e modernidade na gestão dos recursos. Apesar de ser utilizado na função crédito, não há emissão/cobrança de fatura, já que as transações serão debitadas
diariamente do valor disponibilizado para cada cartão. Além das informações básicas, o Manual apresenta respostas principais dúvidas quanto ao uso do cartão.
Link para matéria no site da CAPES: http://www.capes.gov.br/bolsas/auxilios-a-pesquisa
Link para o Manual: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/07022017-Manual-Cartao-Pesquisador-CAPES-BB-01022017REVISADO-PELO-BB-final.pdf

CNPq anuncia calendário de Bolsas Especiais 2017
No dia 12 de janeiro, o CNPq divulgou o calendário 2017 de Bolsas Especiais que apresenta o cronograma para bolsas no país e no exterior. As modalidades contempladas são:
. Bolsas no país: Pesquisador Visitante (PV); Pós-Doutorado Júnior (PDJ); Pós-Doutorado Sênior (PDS); Pós-Doutorado Empresarial (PDI); Doutorado-Sanduíche no País (SWP); e Doutorado-Sanduíche
Empresarial (SWI).
. Bolsas no Exterior: Doutorado pleno no Exterior (GDE); Pós-Doutorado (PDE); Doutorado Sandwich (SWE); Estágio Sênior (ESN).
O calendário está dividido em 3 cronogramas:
Etapas

Cronograma 1

Cronograma 2

Cronograma 3

Inscrição

Até 1º de março de 2017

Até 1º de junho de 2017

Até 1º de setembro de 2017

Julgamento

maio/17

agosto/17

novembro/17

Resultado

Até 31 de maio de 2017

Até 30 de Agosto de 2017

Até 31 de dezembro de 2017

Início da vigência

julho/agosto/setembro/outubro de 2017

novembro/dezembro 2017 e janeiro/fevereiro
de 2018

março/abril/maio/junho de 2018

Link para a matéria no site do CNPq: http://cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/5603435
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1.

American
Philosophical
Association
(APA)

Essay Prize in
Latin
American
Thought

O comitê da APA sobre hispânicos patrocina o Prêmio de Ensaio
anual em Pensamento Latino-Americano, que é concedido ao autor
do melhor ensaio filosófico inédito, em inglês, do pensamento
latino-americano.
O objetivo deste prêmio é estimular o trabalho frutuoso no
pensamento latino-americano. Ensaios elegíveis devem conter
argumentos originais e abordar temas filosóficos claramente
relacionados com as experiências de hispânicos americanos e
latinos. O ensaio ganhador será publicado no boletim informativo
da APA sobre questões hispânicas / latinas em filosofia.

O autor deve ser um membro da
APA. O autor não pode ser um
membro atual ou recente do comitê
sobre hispânicos. O autor deve
aceitar a publicação no boletim
informativo da APA sobre questões
hispânicas / latinas em filosofia.

http://ww
w.apaonli
ne.org/?la
tin_ameri
can

5 jun. 2017

On-line

Estudantes de pós-graduação e / ou
pesquisadores pós-doutorado,
normalmente dentro de dois anos de
seu PhD, que estão trabalhando em
um determinado tópico ou gostaria
de aprender sobre uma
determinada técnica. A ter lugar
durante um ou dois dias no máximo
e a ser organizado por um
investigador mais sênior, que não
necessita de ser membro do EPS.

http://ww
w.eps.ac.
uk/index.
php/post
graduate
-andpostdocto
ralworkshop
-grants

1 jun. 2017

On-line

Prêmio
US $ 500
Forma de submissão
Comprimento: 3.000 palavras. Contagem de palavras necessárias
com a submissão.
Em um único arquivo PDF, envie uma carta de apresentação com
uma breve declaração biográfica, um resumo com no máximo 200
palavras no ensaio. O ensaio deve ser preparado para revisão
anônima.
Seleção
O ensaio vencedor será selecionado por membros da comissão
APA sobre hispânicos. Os membros do subcomitê envolvido na
seleção do ensaio vencedor devem abster-se de avaliar ensaios
com conteúdos com 10% ou mais sobre o trabalho desses membros.
Contato
prizes@apaonline.org.
2.

Experimental
Psychology
Society (EPS)

EPS Postgraduate
and
Postdoctoral
Workshops
2017

A Experimental Psychology Society (EPS) avança na investigação
científica no campo da Psicologia e assuntos cognatos.
Os Workshops de pós-graduação e pós-doutorado são projetados
para reunir estudantes de pós-graduação e / ou pesquisadores de
pós-doutorado que estão trabalhando em um tópico particular ou
gostariam de aprender sobre uma técnica particular.
Benefícios
Máximo para um dia será normalmente £ 1.200,00, e
para uma oficina de dois dias normalmente £ 2.500,00.

e
1 dez. 2017

http://www.eps.a
c.uk/index.php/co
ntact-us/62contacts/1-drhelen-cassaday

Forma de Solicitação
. As propostas devem ser submetidas à ‘Hon.’ pelo menos seis
meses antes da data prevista.
. Os pedidos de financiamento para uma oficina devem ser feitos
pelo organizador, e estes devem fornecer:
- Um esboço da área de tópico, indicando por que o workshop seria
oportuno;
- Um formato proposto (incluindo um calendário de palestras, se for
caso disso), com um máximo de duas páginas A4;
- Um orçamento estimado.
Contato
eps@lancaster.ac.uk
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3.

Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de Pessoal
de Nível
Superior
(CAPES) /
Universidade
de Harvard,
nos EUA

Edital Capes
nº10/2017:
Programa
Cátedra
Capes/
Universidade
de Harvard
nos EUA
2017/2018

O Edital Capes nº10/2017, referente ao Programa Cátedra
Capes/Universidade de Harvard nos EUA, tem como objetivo
selecionar notável pesquisador/professor sênior do Brasil,
especialista em qualquer disciplina ou área acadêmica. O
Programa visa aprofundar a cooperação acadêmica entre
instituições de ensino superior e centros de pesquisa brasileiros e
estrangeiros e aprofundar a cooperação entre pesquisadores e
educadores de instituições de pesquisa e ensino superior no Brasil e
seus pares da Instituição Anfitriã.

Ter concluído seu doutorado até 31
de dezembro de 2001;

http://ww
w.capes.
gov.br/co
operacao
internacio
nal/cated
ras/cated
ra-capesharvard

30 jun. 2017

http://ww
w.ibermu
seus.org/
convocat
orias/

25 maio 2017

Benefícios
O candidato selecionado receberá, pela Capes, bolsa no valor de
US$10.400,00 pagos apenas nos meses de efetiva permanência nos
EUA, auxílio deslocamento e auxílio seguro saúde. Pela instituição
anfitriã, receberá estipêndio único no valor de US$8.000,00,
referente à auxílio instalação ou despesas relacionadas à pesquisa
ou pessoais.

Brasil/
Estados
Unidos

Ser vinculado ao quadro
permanente de instituição de
pesquisa ou de ensino superior;
Ser docente e orientador em
programa de pós-graduação
reconhecido e recomendado pela
Capes, de qualquer disciplina ou
área acadêmica;

Data limite
para submissão

Tipo de
submissão
On-line
Nota: os
interessados
devem ler o
item Das
Incrições (página
3) para mais
informações.

Estar em conformidade com os
demais itens listados nos Requisitos
para a Candidatura (página 1).

Nota
Os interessados devem ler o item Dos Benefícios Financeiros e
Vantagens (página 2) para mais informações.
Contato
harvard@capes.gov.br
4.

Instituto
Brasileiro de
Museus
(Ibram)

Ibram Prêmio IberoAmericano
de Educação
e Museus
2017

O Prêmio Ibero-Americano de Educação e Museus, iniciativa Iberoamericana para o fortalecimento das políticas públicas de museus
da região, vem premiar projetos que busquem potencializar a
capacidade educativa dos museus e do patrimônio museológico na
Ibero-América por meio das seguintes categorias:
. Reconhecimento a projetos realizados ou em andamento;
. Fomento a novos projetos de Educação e Museus.
Premiação
US$75.000,00.
Nota
Para mais informações, os interessados devem consultar o Capítulo
II do Edital (página 7).

Museus e instituições culturais,
educativas e afins, da Comunidade
Ibero-americana, que estiverem
vinculadas à administração pública
(municipal, regional ou nacional), ou
instituições privadas sem fins
lucrativos, que atuem em áreas
vinculadas a educação e museus.

On-line
http://convocatori
as.ibermuseos.or
g/pt/

Nota
Para mais informações, os
interessados devem consultar o
Capítulo III do Edital (página 8).

Forma de Solicitação
Antes de efetuarem a Inscrição, os interessados devem consultar o
Capítulo IV do Edital (página 10).
Contato
(61) 3521 4008.
convocatorias@ibermuseus.org.

Item

Agência
(Instituição)

Assunto

Resumo/Objetivo
(Descrição)

Quem pode se candidatar
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1.

Aalborg
University
(AAU) /
University of
International
Relations
(UIR)

Chamada de
artigos

O periódico “Journal of China and International Relations” divulga
chamada de artigos para número especial sobre as relações da
China e Brasil, que será lançdo em março de 2018.

Pesquisadores.

Dinamarca e
China

(Secial Issue)

http://ww
w.abri.or
g.br/infor
mativo/vi
ew?TIPO
=26&ID_I
NFORMA
TIVO=407

Journal of
China and
International
Relations

ISSN: 22458921

Tema
Special Issue: China and Brazil at BRICS: “same bed, different
dreams”
Guess Editor and Organizer
Alexandre Cesar Cunha Leite (UEPB/Brazil)
Importante
Os manuscritos devem ser enviados para alexccleite@gmail.com,
apresentando no campo “assunto”: “call for papers JCIR 2018,
paper title and authorship.”
Links
. Chamada
http://www.abri.org.br/download/download?ID_DOWNLOAD=708
. Página do periódico
https://journals.aau.dk/index.php/jcir/index
. Guia para submissão de trabalhos
https://journals.aau.dk/index.php/jcir/about/submissions#authorGuid
elines

Data limite
para submissão
30 out. 2017

Tipo de
submissão
On-line

ou
http://ww
w.abri.or
g.br/dow
nload/do
wnload?I
D_DOWN
LOAD=70
8
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Contato
Xing Li - Editor in Chief
Department of Culture and Global Studies, Aalborg University,
Denmark - Kroghstraede 3, 5.235 - 9220 Aalborg East - Denmark
Tel.: +45 9940 8426 - Email: xing@cgs.aau.dk
2.

Alexander
von
Humboldt
Foundation
(AvH)
Alemanha

Programme
Information
Friedrich
Wilhelm
Bessel
Research
Awards

A Fundação Alexander von Humboldt (AvH) promove a
cooperação acadêmica entre excelentes cientistas e estudiosos do
exterior e concede até vinte prêmios denominados “Friedrich
Wilhelm Bessel Research Awards” anualmente para cientistas e
estudiosos, de renome internacional em seus campos. Vencedores
de prêmios são homenageados por seu registro de pesquisa.
Valor financiado
45.000,00 €.

Os acadêmicos estrangeiros,
independentemente da sua
disciplina ou nacionalidade, podem
ser nomeados Friedrich Wilhelm
Bessel Research Award, desde que
tenham recebido o seu
doutoramento nos últimos 18 anos. A
Fundação Alexander von Humboldt
encoraja a nomeação de mulheres
acadêmicas qualificadas.

https://w
ww.humb
oldtfoundatio
n.de/pls/
web/docs
/F8376/inf
ormation_
for_resea
rch_awar
d_winner
s.pdf

Anualmente, em
fluxo contínuo.

On-line

Pesquisadores juniores (doutores e
pós-doutores).

https://w
ww.humb
oldtfoundatio
n.de/web
/researchgrouplinkageprogram
me.html

Fluxo contínuo.

On-line

Ser um psicólogo com um EdD, PsyD,
ou PhD de uma universidade de
prestígio;

http://ww
w.apa.or
g/apf/fun
ding/pear
son.aspx

31 dez. 2017

On-line

Organizações.

https://me
llon.org/g
rants/gra
ntmakingpoliciesandguideline
s/

Fluxo contínuo.

On-line

Jovens pesquisadores, em início de
carreira, que tenham: PhD (ou
equivalente), estejam empregados
nos primeiros cinco anos de sua
posição de vínculo em tempo
integral (ou equivalente), estejam
envolvidos em pesquisas que
complementam e contribuam para
temas e objetivos o programa do
CIFAR, demonstrem resultados de

http://ww
w.cifar.ca
/globalacademy
/

Submissão:
23 maio 2017

On-line

Contato
info@avh.de
3.

Alexander
von
Humboldt
Foundation
(AvH)

AvH Research
Group
Linkage
Programme

A Fundação Alexander von Humboldt (AvH) oferece oportunidade
de formação de parcerias institucionais por meio do “Research
Group Linkage Programme”. O programa tem o objetivo de
construir bases para uma colaboração acadêmica internacional de
longa duração, integrando pesquisadores juniores (doutores e pósdoutores).
Importante
. Os projetos de pesquisa conjuntos podem obter financiamento de
até 55,000.00 Euros por um período de 3 anos.
Perguntas frequentes
http://www.humboldtfoundation.de/pls/web/wt_show.text_page?p_text_id=31390#s5
Tempo de vigência
3 anos
Início de vigência
As solicitações são avaliadas em períodos de 4 a 6 meses.
Contato
Alexander von Humboldt Foundation
Jean-Paul-Street 12 - 53173 Bonn-Alemanha
Telefone: +49(0) 228 8330 – Fax +49(0) 228 8331 99
E-mail: info@avh.de - Home Page: https://www.humboldtfoundation.de/web/home.html

4.

American
Psychological
Foundation
Estados
Unidos

Request for
Proposals:
Pearson Early
Career Grant
2018

O programa “Pearson Early Career Grant” apoia projetos da
psicologia com o objetivo de incentivar os esforços para melhorar
áreas de necessidades críticas na sociedade, incluindo trabalhos
clínicos inovadores com base científica sobre doenças mentais
graves, distúrbios emocionais graves, indivíduos encarcerados ou
sem-teto, crianças com perturbações emocionais graves (SED) e
adultos com doença mental grave (SMI); E para incentivar
psicólogos em início de carreira a dedicarem-se às populações
menos privilegiadas.
Importante
. É concedido um subsídio anual no valor de US$ 12.000,00, além de
um adicional de US$ 1.500,00 para despesas de viagem para o
beneficiário participar da Convenção da Associação Americana de
Psicologia (APA) do ano seguinte.

Ter menos de dez anos de pósdoutorado.
Psicólogos internacionais podem
aplicar, desde que tenham um PhD
obtido em uma universidade
credenciada.

Nota: A APF não permite custos indiretos institucionais ou custos
indiretos.
Links
. Request for proposals APF Pearson Early Career Grant:
http://www.apa.org/apf/funding/pearson-rfp.pdf
. Perguntas frequentes:
http://www.apa.org/apf/funding/grants/faqs.aspx
Contato
Erin Carney: ecarney@apa.org
5.

Andrew W.
Mellon
Foundation

Grant
Proposals
2017

Estados
Unidos

Chamada de propostas para 2017.
Áreas
1.
2.
3.
4.
5.

Higher Education and Scholarship in the Humanities
Arts and Cultural Heritage
Diversity
Scholarly Communications
International Higher Education and Strategic Projects

Links
. Grant proposal guidelines: https://mellon.org/grants/grantmakingpolicies-and-guidelines/grant-proposal-guidelines
Contato
Andrew W. Mellon Foundation
140 East 62nd Street - New York - 10065 New York Estados Unidos
Telefone +1(212) 838 8400 - Fax +1(212) 888 4172
E-mail inquiries@mellon.org - Home Page http://www.mellon.org/
6.

Canadian
Institute for
Advanced
Research
(CIFAR)

Canadá

Call for
applicants

Global
Academy

O programa “CIFAR Global Scholars” oferece uma oportunidade
para jovens pesquisadores em início de carreira.
Benefícios
. Auxílio para pesquisa no valor de $100,000 CDN;
.2 anos de vínculo com a rede de pesquisa global da rede CIFAR;
. Envolvimento com a comunidade CIFAP e oportunidades de
colaboração;
. Treinamento especializado em liderança e habilidades de
comunicação com supervisão de pesquisador sênior da rede CIFAR;

ou

Entrevista:
16-17 set. 2017,
em Toronto,
Canadá (CIFAR
ficará
responsável
pelos custos de
viagem)
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. Oportunidades para criar mudanças dentro da academia e além
dela.
Importante
. Os candidatos devem submeter 3 cartas de recomendação de
pelo menos um membro acadêmico, e, preferencialmente, de um
líder não acadêmico.
. O candidato deverá responder a perguntas sobre:
- Your research and how it complements the CIFAR program you
would like to join;
- Ideas for collaboration with fellows in the program;
- Your leadership experience to date;
- Your engagement with non-academic communities or interest in
such engagement.

pesquisa de desempenho elevado e
impacto futuro promissor, tenham
interesse em envolvimento entre
disciplinas e em setores além da
academia para enriquecer e
expandir o impacto de suas
pesquisas, sejam fluentes em inglês
falado e escrito.

http://cnp
q.br/web/
guest/noti
ciasviews
//journal_c
ontent/56
_INSTAN
CE_a6M
O/10157/5
626434

Descrição completa do programa
https://www.cifar.ca/wpcontent/uploads/GlobalScholars_ProgramDescription_2017.pdf
Contato
global.scholars@cifar.ca
7.

Canadian
Institute for
Advanced
Research
(CIFAR)

CIFAR Azrieli
Global
Scholars

Canadá

A Azrieli Global Scholars (CIFAR) procura atrair professorespesquisadores em início da carreira para atuar em projetos que
estejam em conformidade com os Programas interdisciplinares de
pesquisa, alguns deles envolvem os mais complexos temas/desafios
que o mundo enfrenta hoje. Os pesquisadores terão a oportunidade
de interagir com uma rede de renomados Investigadores.
Reunindo-se duas a três vezes por ano, em cidades em todo o
mundo, os programas do CIFAR desencadeiam regularmente
inspiração que leva a novas direções de pesquisa.
Os programas de pesquisa do CIFAR apoiam projetos:
- Recursos Naturais;
- Biomédica;
- Ciências Sociais;
- Ciências em humanidades.
- Sociedades bem-sucedidas
- Instituições, Organizações e Crescimento
- Cosmologia & Gravidade *
- Aprendizagem em máquinas e cérebros
- Energia Solar Bio-inspirada
- Materiais Quânticos
- Redes Genéticas
- Desenvolvimento Infantil e Cerebral
- Humans & o Microbiome
- Arquitetura Molecular da Vida
- Programa Azrieli em Cérebro, Mente e Consciência.
* Os candidatos ao programa de Cosmologia e Gravidade deverão
estar registados no Gravity & the Extreme Universe.
Apoio financeiro
US$ 100,000.00
Os recursos financeiros incluem liberação do ensino, apoio aos
alunos e pesquisa, salários de assistentes.
Forma de Solicitação
Os candidatos devem ver como se candidatar:
https://www.cifar.ca/global-scholars/
Tempo de vigência
2 anos

Para professores-pesquisadores em
início da carreira nas áreas ciências
humanas, sociais, biomédica e
naturais.
• Estar empregado em uma
instituição de Educação ou pesquisa,
não mais de cinco anos na sua
primeira posição de professor em
tempo integral. Normalmente, os
candidatos estarão a nível de
Professor Assistente.
NOTA: Os bolsistas de pósdoutorado NÃO são elegíveis para
se candidatarem a este programa.
Podem ser considerados àqueles
com circunstâncias excepcionais.
• Estar envolvido em pesquisas que
complementem e contribuam para
os temas e objetivos do programa
de pesquisa do CIFAR (consulte a
seção E).
• Demonstrar um excelente nível de
realização da pesquisa e promessa
de futuro na sua área, como
evidenciada a qualidade das
publicações, prêmios recebidos e
Declarações de árbitros distintos.
• Demonstrar um histórico ou
interesse em participar de
disciplinas, bem como como setores
além da academia, para enriquecer
e ampliar o impacto de suas
pesquisas.
• Estar disponível para assistir a uma
entrevista presencial de dois dias:
de 16 a 17 de setembro de 2017 em
Toronto Canadá. Os custos de
viagem serão fornecidos pelo CIFAR.
• Ser fluente em inglês falado e
escrito.

https://w
ww.cifar.
ca/wpcontent/u
ploads/Gl
obalSchol
ars_Progr
amDescri
ption_201
7.pdf

23 maio 2017
11:59 PM
(Eastern Time
Zone).

On-line

Pesquisadores.

https://net
works.hnet.org/n
ode/7337
4/announ
cements/
120690/di
gitalanthropo
cene-callcollabora
tion-andresearchpartners

Fluxo contínuo.

On-line

Pesquisadores.

http://lasa
.internati
onal.pitt.e
du/memb
ers/confer
ences/ec
uador_12
1216.asp

Texto completo:
1 jun. 2017

On-line

Contato
global.scholars@cifar.ca

8.

9.

Center for
Environment
al
Humanities,
School of
Histories and
Humanities,
Trinity
College
Dublin

Call for
Collaboration
and
Research
Partners

Centro
Internacional
de Estudos
Superiores
de
Comunicaçã
o para a
América
Latina
(CIESPAL) e
União Latina
de Economia
Política da
Informação,
Comunicaçã
o e Cultura
(ULEPICC)

VIII Reunião
PanAmericana
de Ciências
da
Comunicaçã
o (PANAM2017) e o X
Congresso
Internacional
da União
Latina de
Política
Economia da
Informação,
Comunicaçã
o e Cultura

“The Digital
Anthropocene”

Chamada para colaboração e parceria com o objetivo de produzir,
promover e disseminar pesquisa de redes integradas em mudanças
sócio ambientais, geografia humana, ciência de informação
geográfica (GIS), etc.
Contato
Dr. Charles Travis
Center for Environmental Humanities
A6. 0004, 6th Floor Arts. Bldg., School of Histories and Humanities,
Trinity College, Dublin 2, Ireland
ctravis@tcd.ie
http://www.tcd.ie/history/research/centres/ceh/people/charles-travis/

O Centro Internacional de Estudos Superiores de Comunicação
para a América Latina (CIESPAL) e a União Latina de Economia
Política da Informação, Comunicação e Cultura (ULEPICC) divulgam
o “VIII Encuentro Pan-Americano de Ciencias de la Comunicación
(PANAM-2017)” e o “X Congreso Internacional de la Unión Latina de
Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura
(ULEPICC – 2017)”. Os eventos conjuntos serão realizados entre os
dias 12 e 14 de julio de 2017 en la sede de CIESPAL en Quito.
Temáticas
1. Epistemologia e Teoria da Economia Política da Comunicação e
da Cultura
2. Políticas de Comunicação e Cultura
3. Comunicação, cidadania e democracia
4. Estrutura de Comunicação
5. Novas Tecnologias de Informação, Comunicação e Conhecimento

http://ulepicc.org/
sumision-detrabajos/

ou
http://cies
pal.org/c
ongresos
yseminari
os/20471/

Contato
Ramiro Morejón | rmorejon@ciespal.org | (+593) 999 524 261 |
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(ULEPICC 2017)

12-14 jul.
2017
CIESPAL,
Quito,
Equador
10.

Consejo
Latinoameric
ano de
Ciencias
Sociales
(CLACSO)

Concurso
Premio de
Ensayos
Haydée
Santamaría
para
investigador
es/as de
América
Latina y el
Caribe

CLACSO divulga o “Prêmio de Ensayos Haydée Santamaría” para
pesquisadores/as da América Latina e Caribe.

Pesquisadores da América Latina e
Caribe. Ver outros requisitos no site.

http://ww
w.clacso.
org.ar/co
ncursos_c
onvocato
rias/conc
ursos_con
vocatoria
s_detalle
_principal
es.php?id
_convoca
torias=81

17 jul. 2017

On-line

Equipe: formada por 3
pesquisadoras de 3 países da
América Latina e Caribe de
diferentes instituições que trabalhem
coordenadamente por um projeto de
pesquisa de algum campo temático
nacional, regional ou global. As
candidatas deverão ser
pesquisadoras com formação
mínima de graduação e, ao menos,
uma com formação de Mestrado ou
Doutorado em campo das Ciências
Sociais. Ver outros requisitos no
edital.

http://ww
w.clacso.
org.ar/co
ncursos_c
onvocato
rias/conc
ursos_con
vocatoria
s_detalle
_principal
es.php?id
_convoca
torias=80

12 jun. 2017

On-line

Alunos de doutorado de qualquer
universidade dos Estados Unidos ou
do exterior que tenham sido
aprovados na defesa de sua tese
(Ph.D.) entre 2015 e 2016.

http://drcl
as.harvar
d.edu/Dis
sertationAward-inLatinAmerican
-Politics

1 jun. 2017

On-line

O subsídio só está aberto aos
membros do DHS.

http://ww
w.design
historysoc
iety.org/a
wards/res
earchgrants

15 maio 2017

Temas
. Cuba: política, movimientos y desafíos del legado revolucionário:
para investigadoras/es cubanas/os;
. Dilemas de la izquierda y de las fuerzas progresistas en América
Latina: para investigadoras/es de otros países.
Importante
. Inscrições a partir de 18 de abril de 2017
Links
. Convocatoria
http://www.clacso.org.ar/concursos_adm/adjuntos_concursos/81_con
_esp.pdf
Contato
E-mail: premio-santamaria@clacso.edu.ar

11.

Conselho
Latinoamericano
de Ciências
Sociais
(CLACSO)

Premio Berta
Cáceres
a equipes de
investigador
as

O Prêmio Berta Cáceres "La lucha de las mujeres por la igualdad en
América Latina y el Caribe" está voltado a pesquisadoras de todos
os países da América Latina e do Caribe. Cada equipe candidata
deverá ser composta por, pelo menos, três mulheres de três países
diferentes da região.
Tema
“La lucha de las mujeres por la igualdad em América Latina y el
Caribe”

Argentina

Importante
. O prêmio será de 15mil dólares americanos para a equipe
selecionada.
. Serão concedidas 3 menções honrosas a propostas que
apresentares originalidade, pertinência e qualidade acadêmica.
. O CLACSO publicará a versão final do resultado do trabalho de
pesquisa em formato impresso e digital.
Bases e condições
http://www.clacso.org.ar/concursos_adm/adjuntos_concursos/80_con
_esp.pdf
Tempo de vigência
10 meses
Contato
bertacaceres@clacso.edu.ar
12.

David
Rockefeller
Center for
Latin
American
Studies
(DRCLAS),
Harvard
University

Dissertation
Award in
Latin
American
Politics

Estados
Unidos

O David Rockefeller Center for Latin American Studies (DRCLAS), da
Harvard University, anuncia o “Dissertation Award in Latin
American Politics”.
Prêmio
O prêmio será concedido anualmente para reconhecer uma
pesquisa original e de reconhecido destaque sobre algum tema
político da America Latina e do Caribe em qualquer área das
ciências sociais e história. O beneficiário será escolhido por um
comitê acadêmcio a partir das candidaturas recebidas. O Prêmio
consiste em um valor de US$4,000 dólares e um certificado.

Por e-mail
Ned Strong ned_strong@harv
ard.edu

Indicações e processo seletivo
O prêmio tem o objetivo principal de servir a uma comunidade
diversidficada e inclusiva de acadêmicos. Indicações de mulheres
qualificadas, mebros de grupos de mnorias subrepresentadas e
acadêmcios de fora dos EStados Unidos são especialmente
encorajadas. O supervisor/orientador da tese de doutorado indica o
aluno. Um aluno pode ser finalista em apenas uma edição do
prêmio. O Prêmio será concedido a um único indivíduo. Um
candidato não finalista pode ser indicado novamente enviando
pela segunda vez as mesmas informações da primeira tentativa.
Contato
Ned Strong - ned_strong@harvard.edu

13.

Design
History
Society
(DHS)
Reino Unido

Research
Travel &
Conference
Grant 2017

Design History Society (DHS), fundada em 1977, trabalha
internacionalmente para promover e apoiar o estudo e a
compreensão da história do design. A Sociedade acolhe membros
de outras disciplinas como antropologia, arquitetura e história da
arte, história de negócios, história da ciência e tecnologia, história
do artesanato, estudos culturais, história econômica e social, design
e estudos de gestão de design.
O “Research Travel & Conference Grant 2017” é concedido pelo
DHS anualmente para ajudar aqueles que precisam viajar para
realizar pesquisas essenciais para sua bolsa de estudos de design
história ou para apresentar novas pesquisas em conferências
acadêmicas chave. Especificamente, a subvenção pode ser
utilizada para:
. Custos incorridos durante viagens de pesquisa, incluindo: viagens
e acomodação para conduzir pesquisa vital primária ou secundária;
Fotocópia e digitalização em arquivos ou bibliotecas; Associações
de bibliotecas;

E-mail
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. Taxas de inscrição, despesas de viagem e hospedagem para
apresentar um artigo, cartaz ou convocar uma sessão em uma
conferência acadêmica.
Benefícios
Um total de £ 3.000,00 é concedido anualmente para o Grant.
Restrições
As contribuições dos alunos não são elegíveis.
Forma de Solicitação
Os candidatos devem enviar o formulário de inscrição completo
Application Form Elli
Contato
Elli Michaela Young: designhistorysociety@gmail.com
14.

EMDR
Research
Foundation

Research
Grant Award

O Prêmio “Research Grant Award” apoia pesquisas sobre o uso de
terapia EMDR (Dessensibilização e Reprocessamento por meio dos
Movimentos Oculares).
Áreas de Prioridade
1. Advancing Evidence Based Practice (uso da terapia EMDR para
tratar: Ansiedade, Depressão, PTSD Militar, Dor Phantom Limb. Para
melhorar a recuperação do impacto de eventos cardíacos e do
diagnóstico e tratamento de cancer);
2. Addressing the Global Burden of Trauma (uso de EMDR em
respostas de desastres naturais ou provocadas pelo homem,
determinando a eficácia dos seguintes protocolos: protocolos de
intervenção precoce, protocolos de grupo de crianças ou adultos ou
o uso do padrão EMDR Protocolos de resposta a desastres);
3. Building Clinical Evidence (há uma série de áreas onde a terapia
EMDR está sendo usada, observações clínicas são positivas, e há
alguns indicadores de pesquisa de sucesso. No entanto, mais
pesquisas são necessárias para construir um corpo de literatura
nestas populações ou categorias de diagnóstico, incluindo, mas não
limitado a: Dependências, Distúrbios alimentares, Transtornos
dissociativos, Condições médicas / somáticas adicionais, Prevenção
do suicídio e / ou para enfrentar o impacto do suicídio. Essas
prioridades se aplicam à pesquisa ao longo da vida, de modo que
um estudo possa abordar, por exemplo, o vício em adolescentes ou
a depressão geriátrica.

Estados
Unidos

. Pesquisador que tenha obtido
doutorado em Serviço Social,
Psicologia, Enfermagem ou um
campo relacionado, afiliado à uma
faculdade, universidade ou
instituição de pesquisa.

. Profissionais/ clínicos com relevante
experiência de pesquisa relevante

http://em
drresearc
hfoundati
on.org/re
searchgrants/res
earchgrantawards/

Anualmente:
1 fev.
e
1 jul.

On-line

http://ec.e
uropa.eu/
DocsRoo
m/docum
ents/6765/
attachme
nts/1/tran
slations/e
n/renditio
ns/native

30 jun. 2017

On-line

30 mar. 2017
(24:00 CEST)

On-line

. Parcerias colaborativas entre
pesquisadores afiliados à uma
instituição de faculdade,
universidade ou pesquisa e
profissionais / clínicos com
experiência em EMDR.

. Pesquisadores norte-americanos e
estrangeiros.

Links
Allowable expenses - http://emdrresearchfoundation.org/researchgrants/research-grant-awards/
Tempo de vigência
Até 24 meses
Contato
e-mail: info@emdrresearchfoundation.org
Home Page: http://emdrresearchfoundation.org/researchgrants/research-grant-awards/
EMDR Research Foundation
401 West 15th Street - Suite 695
Cidade Austin - TX 78701 – Texas - Estados Unidos
Telefone (512) 992 1241
15.

European
Commission's
Directorate
General for
Enterprise
and Industry
(DG ENTR)

EU Economists
Visitors
Programme
2014-2017

A European Commission's Directorate General for Enterprise and
Industry (DG ENTR) procura atrair economistas da academia, de
organizações internacionais e de instituições de pesquisa de
destaque para participarem do “Economist Visitors Programme”.
Benefícios
Os economistas visitantes recebem honorário diário no valor de
€200.00, além de auxílio diário de €92.00, e de auxílio para
alojamento no valor de €100.00 por noite. Além disso, a Comissão
reembolsa os custos de viagem.
Forma de solicitação
. Os candidatos devem submeter em inglês os seguintes
documentos:
1. Curriculum Vitae detalhado;
2. Lista de publicações http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6768/attachments/1/transl
ations/en/renditions/native);
3. Formulário de declaração de interesse (Expression of Interest
Form) (http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6766/attachments/1/transl
ations/en/renditions/native);
4. Formulário de “Exclusion Criteria Form”
(http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6764/attachments/1/transl
ations/en/renditions/native).

Requisitos: 1) possuir doutorado em
economia quantitativa (teoria
econômica ou estatística); 2) possuir
no mínimo 2 anos de experiência de
pesquisa pós-doutoral; 3) ter
publicado artigos na área em
periódicos acadêmicos
internacionais relevantes com
avaliação por pares (exceto working
papers, artigos em livros,
contribuições convidadas ou artigos
em proceedings).

ou

http://ec.e
uropa.eu/
growth/in
dex_en.ht
m

Contato
Entr-Economist-visitor@ec.europa.eu
European Commission (EC)/ European Union (EU)
SHIS, quadra7, bloco A - Lago Sul – Brasília - 71615-205 - Brasil
Telefone: (61) 2104 3122
E-mail: DELEGATION-BRAZIL@eeas.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_en.htm
16.

European
University
Institute (EUI)

Itália

Fernand
Braudel
Senior
Fellowships

O European University Institute (EUI) oferece o programa de pósdoutorado “Fernand Braudel Senior Fellowships” na área de
Ciências Sociais.
Departamentos / Cronograma
. Department of Economics: recebe inscrições de 30 março a 30 de
setembro.
. Department of Law: recebe inscrições apenas até 30 de março.
. Department of History and Civilization: recebe inscrições apenas
até 30 de setembro para o ano acadêmico seguinte (setembro a
junho).

Acadêmicos com reconhecimento
internacional de qualquer
nacionalidade.

http://ww
w.eui.eu/
ServicesA
ndAdmin/
Academi
cService/
Fellowshi
ps/Fernan
dBraudel
SeniorFell
owships/I

e/ou
30 set. 2017
(24:00 CEST)

http://www.eui.eu
/ServicesAndAdm
in/AcademicServi
ce/Fellowships/Fe
rnandBraudelSeni
orFellowships/Ho
wToApply.aspx
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. Department of Political and Social Sciences: normalmente recebe
inscrições somente até 30 de setembro, mas excepcionalmente
aceitará inscrições de 30 de março de 2017 para o ano acadêmico
de 2018.

ndex.asp
x

Benefícios
. A remuneração mensal é de 3,000 €.
Importante
. Os candidatos devem possuir um excelente conhecimento de
inglês e de outro idioma relevante para a sua pesquisa.
. Os candidatos devem morar em Florença durante o período da
bolsa para que possam participar das atividades acadêmicas do
Departamento.
Tempo de vigência
De 3 a 10 meses
Contato
applyfellow@eui.eu
Academic Service
European University Institute
via dei Roccettini 9
I-50014 San Domenico di Fiesole
Tel.+39 055 4685 377 - Fax +39 055 4685 444
17.

European
University
Institute (EUI)

Fellowships
for Research
Stays at the
European
University
Institute (EUI)

Fernand
Braudel
Incoming
Senior
Fellowships

O programa Fernand Braudel Senior Fellowships oferece estadia de
pesquisa no EUI. Os bolsistas participam das atividades dos quarto
Departamentos do European University Institute (seminários,
workshops, colóquios etc.).

Acadêmicos de reputação
internacional. Candidatos de todas
as nacionalidades podem submeter
propostas.

Cronograma
. Departamento de Economia – 30 de março e 30 de setembro;
. Departamento de Direito – 30 de março;
. Departamento de História e Civilização – 30 de março (para bolsas
durante o ano academic de setembro a junho)
. Departamento de Ciências Políticas e Sociais- 30 de março. A
próxima deadline é 30 de setembro de 2016 para o ano acadêmico
de 2018.

http://ww
w.eui.eu/
ServicesA
ndAdmin/
Academi
cService/
Fellowshi
ps/Fernan
dBraudel
SeniorFell
owships/I
ndex.asp
x

Anualmente:

On-line

30 mar.

http://www.eui.eu
/ServicesAndAdm
in/AcademicServi
ce/Fellowships/Fe
rnandBraudelSeni
orFellowships/Ho
wToApply.aspx

http://ww
w.feminist
-reviewtrust.com/

Chamada 1:
31 jan. 2017

e/ou
30 set.

Documentos
. CV (até 5 páginas) incluindo educação, experiência professional,
prêmios e mairoes realizações importantes, com uma lista de
publicações (livros, contribuições em livros, periódicos);
. Proposta de pesquisa (2-4 páginas)
. Contato de 2 referees.
Links
. Conditions of award http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/
FernandBraudelSeniorFellowships/ConditionsOfAward.aspx
. How to apply http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/
FernandBraudelSeniorFellowships/HowToApply.aspx
Tempo de vigência
De 3 a até 10 meses
Contato
Academic Service - European University Institute
Via dei Roccettini 9 - I-50014 San Domenico di Fiesole
Tel.+39 055 4685 377 - Fax +39 055 4685 444
Email applyfellow@eui.eu
18.

Feminist
Review Trust

Feminist
Review Trust Grants 2017

O Feminist Review Trust concede auxílios para projetos no Reino
Unido e internacionalmente que apoiam as mulheres. Os auxílios
de 2017 e 2018 receberão propostas das seguintes áreas:

Projetos de apoio a mulheres no
Reino Unido e internacionalmente.

Áreas
. Lesbian and transgender rights;
. Violence against women and girls;
. Disabled women and girls.

Reino Unido

Chamada 2:
30 apr. 2017
Chamada 3:
30 set. 2017

On-line
Application form:
http://www.femini
st-reviewtrust.com/wpcontent/uploads/2
015/05/Applicatio
n_Form.doc

Valor financiado
. O valor máximo de financiamento é de £15,000.00.
Links
. Application form: http://www.feminist-review-trust.com/wpcontent/uploads/2015/05/Application_Form.doc
. Guidelines: http://www.feminist-review-trust.com/guidelines/
. Application notes: http://www.feminist-review-trust.com/applicationnotes/
. Recent Awards: http://www.feminist-review-trust.com/awards/
Contato
Feminist Review Trust
46 Wrentham Avenue - Kensal Rise – London - NW10 3HA - Reino
Unido
E-mail: administrator@feminist-review-trust.com
Home Page: http://www.feminist-review-trust.com
19.

FLACSO
España

Chamada

IV Congreso
Latinoameric
ano y
Caribeño de
Ciencias
Sociales

O objetivo do Congresso é refletir sobre o estado atual das Ciências
Sociais na América Latina e explorar as contribuições acadêmicas
que podem ser feitas a partir da região.
Eixos temáticos
. Antropología y Etnografía
. Administración y Políticas Públicas
. Ciencia Política
. Comunicación y Visualidad
. Economía y Desarrollo
. Estudios Culturales
. Estudios de Género
. Historia
. Lingüística y Literatura

Estudantes, pesquisadores e
acadêmico da América Latina e de
outras regiões.

http://ww
w.flacso.
es/4tocongresolatinoam
ericano-ycaribenodecienciassociales/

Submissão de
papers
(abstract):
30 nov. 2016

On-line

Submissão de
papers
(completo):
31 maio 2017
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20.

Galerie
Hervé
Lancelin Luxembourg

17-19 jul.
2017

. Relaciones Internacionales
. Sociología

Salamanca,
España

Contato
congreso.flacso@usal.es

Luxembourg
Art Prize 2017

O Luxembourg Art Prize é um prêmio internacional anual que visa
revelar os talentos – amadores ou profissionais – qualquer que seja
a sua idade e nacionalidade. Este Prémio tem a ambição de
promover a carreira de artistas desconhecidos, colocando à sua
disposição uma galeria profissional, primeiro no âmbito de uma
exposição coletiva para os finalistas do Prémio e, depois, no âmbito
de uma exposição individual para o vencedor do Prémio.
Para ajudar o vencedor na preparação e criação da sua exposição
individual na galeria, a galeria atribui-lhe uma bolsa de 25.000
euros para a edição de 2017 do prémio.
Todas as despesas dos artistas ficam a cargo da galeria quando da
exposição do Luxembourg Art Prize 2017 (transporte e seguro das
obras, bilhetes de avião e comboio, alojamento em hotel 4 estrelas
com pensão completa). Além disso, a Galeria também cobre as
despesas de um acompanhante por cada nomeado.
Regulamento
https://www.luxembourgartprize.com/pt/rules-pt/

Podem concorrer artistas amadores
ou profissionais, qualquer que seja a
sua idade, nacionalidade ou local de
residência. .O Prémio destina-se aos
artistas que utilizem uma ou mais das
seguintes técnicas: desenho,
impressão, instalação, pintura,
interpretação, fotografia, arte digital,
escultura, arte sonora, vídeo,
técnicas mistas e artes decorativas
(têxtil e materiais, vidro, madeira,
metal, cerâmica, mosaico, papel ou
outras técnicas).

https://w
ww.luxe
mbourgar
tprize.co
m/pt/

31 maio 2017

On-line

Acadêmicos de todas as disciplinas
das humanidades e ciências sociais
de todas as nações.

http://ww
w.gerdahenkelstiftung.d
e/applica
tion_rese
archprojects

14 jun. 2017.

On-line e
impresso

Acadêmicos de todas as disciplinas
das humanidades e ciências sociais.

https://w
ww.gerd
a-henkelstiftung.d
e/applica
tion-forresearchprojects?
page_id
=74877

1 dez. 2017

On-line e
impressa

http://ww
w.hervela
ncelin.co
m/

Contato
galerie@hervelancelin.com
Galerie Hervé Lancelin
7 Rue Michel Rodange
Luxembourg – 2430 – Luxemburgo
21.

Gerda
Henkel
Foundation

Research
Projects

Alemanha

A Gerda Henkel Foundation, com sede em Düsseldorf e atuando na
Alemanha e no exterior, dedica-se a promover a pesquisa em
humanidades por meio da concessão de auxílio a projetos de
pesquisa.
Temas
Os auxílios são concedidos a projetos acadêmicos nacionais e
internacionais nos seguintes temas:
- Arqueologia;
- História;
- Estudos Islâmicos Históricos;
- História da arte;
- História do Direito;
- História da Ciência;
- Pré-História e História Antiga.
Valor Financiado
PhD Bolsas de estudo:
- Prêmio mensal de bolsa: 1.400,00 €;
- Dotação mensal para bolsas no exterior: € 350,00.
Bolsas de Investigação para Post Docs:
- Prêmio de bolsa mensal: 2.000,00 €;
- Dotação mensal para bolsas no exterior: € 500,00.
Pesquisa Bolsas Após Pós-Doutorado Palestra Qualificação:
- Prêmio de bolsa mensal: 2.700,00 €;
- Dotação mensal para bolsas no exterior: € 675,00.
O subsídio familiar é desembolsado para crianças que ainda não
completaram 18 anos:
- Uma criança: 300,00 €;
- Duas crianças: 400,00 €;
- Três ou mais crianças: 500,00 €.
Ajuda de viagem: conforme necessário.
Auxílio material: conforme necessário.
Forma de Solicitação
Os seguintes formulários devem ser anexados a um pedido de
apoio financeiro para um projeto de investigação (alemão ou
inglês):
- Formulário de aplicação;
- Descrição da proposta de pesquisa;
- Cronograma, itinerário de viagem (se necessário);
- Cálculo de custo detalhado;
- Curriculum vitae e publicações do (s) requerente (s);
- Certificados académicos do (s) participante (s) do projeto
(Mestrado, Doutoramento, professorado);
- Uma carta de recomendação. As referências devem ser assinadas
pessoalmente pelo autor e enviadas à Fundação Gerda Henkel.
Uma versão assinada por e-mail (info@gerda-henkel-stiftung.de) ou
fax é aceito.
Depois de ter enviado o formulário de candidatura eletrônica, o
candidato deve enviar uma cópia do formulário preenchido
juntamente com os outros documentos pelo correio para:
Gerda Henkel Stiftung
Malkastenstrasse 15
40211 Düsseldorf-Alemanha
Contato
Birte Ruhardt: ruhardt@gerda-henkel-stiftung.de

22.

Gerda
Henkel
Foundation

Alemanha

Special
Programme
Security,
Society and
the State:
Research
Projects 2017

A Fundação Gerda Henkel divulga o “Special Programme Security,
Society and the State”, que possui o objetivo de incentivar jovens
acadêmicos a seguirem agendas de pesquisa não convencionais,
mas cruciais, ao mesmo tempo em que oferece aos acadêmicos
seniores a oportunidade de se concentrarem intensamente no
trabalho em andamento por um período específico. Além disso, o
objetivo é combinar a pesquisa teórica básica com conceitos
aplicáveis às questões políticas atuais da política de segurança.
Áreas temáticas
1. Challenges of new technologies;
2. Public administration and human security;
3. Patterns of conflict resolution between the state and traditional
actors;
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4. Non-governmental actors as partners and contenders of the state;
5. Security strategies between doctrine formation and
implementation.
Importante
. A fundação geralmente aceita inscrições de projetos de pesquisa
elaborados por universidades, institutos de pesquisa ou instituições
semelhantes, ou por um ou vários PhDs ou acadêmicos com “Post
Doctoral Lecture Qualification”.
Modalidades
. PhD Scholarships:
1. Monthly scholarship award: €1,400.00;
2. Monthly endowment for scholarships abroad: €350.00.
. Research Scholarships for Postdocs:
1. Monthly scholarship award: €2,000.00;
2. Monthly endowment for scholarships abroad: €500.00.
. Research Scholarships after Post Doctoral Lecture Qualification:
1. Monthly scholarship award: €2,700.00;
2. Monthly endowment for scholarships abroad: €675.00.
. Additional grant:
1. Family grant - disbursed for children who have not yet turned 18:
a. For one child: €300.00;
b. For two children: €400.00;
c. For three or more children: €500.00.
2. Travel aid and material aid: as required.
Contato
Thomas Podranski: podranski@gerda-henkel-stiftung.de
Gerda Henkel Foundation
Malkastenstraße 15 - Bundesland - Düsseldorf - 40211 - NordrheinWestfalen -Alemanha
Telefone: +49(211) 9365 240 - Fax: +49(211) 9365 2444
E-mail: info@gerda-henkel-stiftung.de - Home Page:
http://www.gerda-henkel-stiftung.de
23.

Global
Innovation
Fund (GIF
Fund)

Applying to
the Global
Innovation
Fund

GIF investe em inovações com grande potencial de impacto social
em larga escala.
Importante
. GIF define “inovação” de forma ampla para incluir novos modelos
de negócios, práticas políticas, tecnologias e percepções
comportamentais, ou formas de desenvolvimento de produto e
serviços que beneficiam os pobres em países em desenvolvimento –
qualquer solução que tenha potencial para enfrentar um problema
de desenvolvimento mais efetivamente do que abordagens já
existentes.
. O valor do financiamento pode variar entre US$50,000.00 até US$
15,000,000.00.
Modalidades
. Pilot
. Test and trasition
. Scale

Empresas sociais, empresas com fins
lucrativos, organizações sem fins
lucrativos, agências governamentais,
e pesquisadores de qualquer país.

http://ww
w.globali
nnovation
.fund/ourapproach

Fluxo contínuo.

http://ww
w.globals
outhpress
.com/

Fluxo contínuo.

On-line
http://www.global
innovation.fund/cr
itical-informationapplicants

GIF está aberto para financiar
inovações de qualquer setor desde
que os candidatos possam
demonstrar que as suas inovações
melhoram as vidas das pessoas que
vivem com menos de US$5.00 por
dia, especialmente que daquelas
que vivem com menos de US$2.00
por dia, em países em
desenvolvimento.

Tipos de financiamento
. Grants
. Loans
. Equity investments
http://globalinnovation.fund/stages-financing
Perguntas frequentes (FAQ´s)
http://www.globalinnovation.fund/frequently-asked-questions
Países elegíveis
http://www.globalinnovation.fund/eligible-countries
Tempo de vigência
Até 10 anos (ou 120 meses)
Contato
Global Innovation Fund (GIF)
Londres, Reino Unido
Contato: http://www.globalinnovation.fund/contact-us
Home Page: http://www.globalinnovation.fund/
24.

Global South
Press
(Editora)

EUA

Chamada de
pesquisador
es brasileiros

A editora Global South Press, sediada em Washington, nos Estados
Unidos, divulga que está interessada em incluir no seu catálogo de
livros impressos e e-books autores/pesquisadores de países
emergentes, entre os quais brasileiros.

Pesquisadores.

On-line

Editorial Board
Bulent Acma, Ph.D. - Department of Economics, Anadolu University,
Eskişehir, Turkey.
Chih-yu Shih, Ph.D.- National Taiwan University (ROC), Taipei,
Taiwan.
Helmunt Schlenter, Ph.D. - Institute for Global Dialogue, Pretoria,
South Africa.
Irene Klumbies, Ph.D. - Jacobs University Bremen, Bremen,
Germany.
Janete Cardoso dos Santos, Universidade Católica de Brasília,
Brasilia, Brazil.
Monica Arruda Almeida, Ph. D. - Georgetown University,
Washington, D.C., United States of America.
Nidi Bueno, Ph.D. - Universidade Católica de Brasília, Brasilia, Brazil.
Rodrigo Pires de Campos, Ph.D. - Universidade Católica de Brasília,
Brasilia, Brazil.
Rogério Lustosa Victor, Ph.D. - Université Montpellier III, Montpellier,
France.
Yong J. Wang, Ph.D. - Ohio University, Columbus, United States of
America.
Importante
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Editorial board presentation: "Our editorial board is comprised of
doctors from renowned universities around the world. Whenever a
manuscript is submitted, it must be review by two members of our
editorial board, where they will decide if it is published or not. The
member might make some corrections, suggestions and/or
observations to the manuscript. If your work already has been
review by a board, then it will go directly to the Chief Editorial
Officer for publishing approval.”
Contato
Global South Press
199 E. Montgomery Avenue, Suite 100 – Rockville-MD 20850
United States of America
Info@globalsouthpress.com - christian@globalsouthpress.com
Phone +1 240 436-2040
25.

Grupo de
Investigación
Identidades
Sociales y
Comunicació
n,
Universidad
Complutense
de Madrid
Espanha

Chamada de
artigos

Revista
MEDIACIONE
S SOCIALES:
Revista de
Ciencias
Sociales y de
la
Comunicació
n

ISSN-e: 19890494

26.

Harry Frank
Guggenheim
Foundation

HFG Research
Grants

Estados
Unidos

A revista “Mediaciones Sociales” recebe para publicação artigos
escritos em espanhol, ou português, originais e inéditos, e abordem
temas das ciências sociais e da comunicação.

Pesquisdores.

http://revi
stas.ucm.
es/index.
php/MES
O/issue/c
urrent

Fluxo contínuo.

http://ww
w.hfg.org
/rg/guidel
ines.htm

01 ago. 2017

On-line + envio
do orçamento.

Pesquisadores de qualquer
nacionalidade.

http://ww
w.hfg.org
/rg/guidel
ines.htm

Anualmente:
1 ago.
(midnight, EST)

On-line

The Program is open to scholars from
all countries and citizenships who
have recently completed or are
nearing completion of a PhD or

http://ww
w.wcfia.h
arvard.e
du/acade

1 out. 2017

On-line

Link
. Normas para autore:
http://revistas.ucm.es/index.php/MESO/about/submissions#authorGu
idelines

On-line
Enviar artigo
para:
mediacionessociales@ccinf.uc
m.es

Qualis / Capes 2015
B1 Comunicação e Informação
Contato
Javier Malagón Terrón
Director
Universidad Complutense de Madrid
Teléfono: +34 913 942142
Fax: +34 913 942145
Correo-e: mediaciones-sociales@ccinf.ucm.es

A Fundação Harry Frank Guggenheim foi criada para apoiar
pesquisas sobre violência, agressão e dominância. A fundação
prioriza o estudo de problemas urgentes de violência e agressão no
mundo moderno e também encoraja projetos de pesquisa
relacionados em neurociência, genética, comportamento animal,
ciências sociais, história, criminologia e humanidades que iluminam
os problemas humanos modernos.
A Fundação recebe propostas de Bolsas de Investigação de
qualquer das ciências naturais e sociais e das humanidades que
prometem aumentar a compreensão das causas, manifestações e
controle da violência e da agressão. As questões que interessam à
fundação dizem respeito à violência e à agressão em relação à
mudança social, ao conflito entre grupos, à guerra, ao terrorismo,
ao crime e às relações familiares, entre outros assuntos.

Embora quase todos os beneficiários
da bolsa de investigação possuam
um Ph.D., M.D., ou grau equivalente,
não existem requisitos formais de
grau para a concessão. Os
candidatos não precisam ser
afiliados a uma instituição de ensino
superior, embora a maioria sejam
professores universitários ou
universitários.

Nota: Os candidatos a uma bolsa de
investigação podem ser cidadãos de
qualquer país.

Valor Financiado
A maioria dos prêmios estão dentro da faixa de US $ 15.000,00 a US
$ 40.000,00.
As solicitações serão consideradas para salários, benefícios a
empregados, auxiliares de pesquisa, suprimentos e equipamentos,
trabalho de campo, secretaria essencial e ajuda técnica e outros
itens necessários para a conclusão bem-sucedida de um projeto.
Forma de Solicitação
As candidaturas devem ser apresentadas online. As propostas
devem ser acompanhadas de um Budget preciso.
Contato
info@hfg.org
Harry Frank Guggenheim Foundation,
25 West 53rd Street, New York, N.Y. 10019
Tel.: (646) 428-0971 - Fax to (646) 428-0981 – E-mail info@hfg.org.
27.

Harry Frank
Guggenheim
Foundation

Research
Grants

A Harry Frank Guggenheim Foundation recebe propostas de
projetos de pesquisa na área das ciências sociais, naturais e
humanidades, que se comprometam a ampliar o entendimento das
causas, manifestações e controle da violência e agressão.
Tópicos
. Questions that interest the foundation concern violence and
aggression in relation to social change, intergroup conflict, war,
terrorism, crime, and family relationships, among other subjects.

Estados
Unidos

Links
. Detailed Guidelines Only:
http://hfg.org/rg/HFG_research_grant_guidelines.pdf
. Online Application (com Detailed Guidelines):
https://www.grantinterface.com/hfg/Common/LogOn.aspx
Tempo de vigência
1 a 2 anos.
Divulgação do resultado
Dezembro
Início de vigência
1 jan.
Contato
info@hfg.org
28.

Harvard
Academy for
International
and Area

Harvard
Academy for
International
and Area

The Academy Scholars Program identifies and supports outstanding
scholars at the start of their careers whose work combines
disciplinary excellence in the social sciences (including history and
law) with a command of the language, history, or culture of non-
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Studies,
Weatherhead
Center for
International
Affairs
(WCFIA)

Studies Academy
Scholars
Program

Estados
Unidos

Western countries or regions. Their scholarship may elucidate
domestic, comparative, or transnational issues, past or present.
Benefícios
Postdoctoral Academy Scholars will receive an annual stipend of
US$67,000.00, and predoctoral Academy Scholars will receive an
annual stipend of US$31,000.00. The stipend is supplemented by
funding for conference and research travel, research assistants, and
health insurance coverage.

equivalent doctoral program in the
social sciences (including History and
Law). Applicants must have
completed their PhD after September
30, 2013.

my/acad
emy_scho
lars_prog
ram.html

Pesquisadores.

http://ww
w.komejo
urnal.com
/call-forpapers.ht
ml

Fluxo contínuo.

http://ww
w.busines
sofgovern
ment.org/
content/r
esearchstipends

3 abr. 2017
(até midnight
EST)

http://onli
nelibrary.
wiley.co
m/journal/
10.1111/%
28ISSN%2
914602466/hom
epage/Fo
rAuthors.
html

Fluxo contínuo

Forma de solicitação
All parts of the application are submitted Online. The completed
application will include: Cover letter; Curriculum vitae or resumé;
Research proposal (2500 word maximum); Official PhD program
transcript; Three letters of recommendation.
Contato
E-mail: applicationinquiries@wcfia.harvard.edu
Harvard Academy for International and Area Studies
Weatherhead Center for International Affairs
1737 Cambridge Street - Cambridge 02138
Massachusetts - Estados Unidos
Telefone +1(617) 495 4420
Fax +1(617) 495 8292
E-mai: lwebmaster@wcfia.harvard.edu
Home Page: http://www.wcfia.harvard.edu/
29.

Hungarian
Communication
Studies
Association

Call for
papers

KOME: an
internationati
onal journal
of pure
communicati
on inquiry

ISSN
2063-7330

Chamada de artigos para publicação.
Sobre o periódico
“The journal aims to create a platform for an innovative
interdisciplinary discourse in the field of communication and media
studies, with a focal point on pure communication inquiry.”

On-line
kome@komejour
nal.com

Editores do periódico
. Co-editors-in-chief:
Marton Demeter, PhD - demeter@komejournal.com http://kre.hu/btk/index.php/oktatoink/108-tarsadalom-eskommunikaciotudomanyi-intezet/788-marton-demeter.html ;
Károli Gáspár University of the Reformed Church, Hungary –
demeter@komejournal.com ;
Janos Toth; Corvinus University of Budapest, Hungary –
jatoth@komejournal.com;
. KOME Editorial Board:
Ron Burnett, PhD; Emily Carr University of Art and Design, Canada rburnett@ecuad.ca; Péter Cseke, PhD; Babes-Bolyai University, ClujNapoca, Romania - cseke.peter@korunk.org ; Prof. DSW, dr. hab.
Bogusława Dobek-Ostrowska; University of Wrocław, Poland dobek@uni.wroc.pl; Edit Farkas, PhD; Pázmány Péter Catholic
University, Hungary - farkas.edit.ilona@gmail.com; Prof. Sarah
Gehlert, PhD, Washington University in St. Louis, USA sgehlert@gwbmail.wustl.edu; Prof. Sue McGregor, PhD, Mount Saint
Vincent University, Canada - sue.mcgregor@msvu.ca; Prof. Özséb
Horányi, PhD; Corvinus University of Budapest, Hungary ozseb@horanyi.hu; Imre Lázár MD, Phd, Semmelweis University,
Hungary -lazimre@net.sote.hu; Prof. Basarab Nicolescu; CNRS, Paris,
France - nicol@club-internet.fr; Benedek Toth, PhD; University of
Szeged, Hungary - toth.benedek@gmail.com; Panayiota Tsatsou,
PhD; University of Leicester, UK - pt133@le.ac.uk; Tudor Vlad, PhD;
Georgia Univesity, Athens, USA - tvlad@uga.edu; Pierre Zirkuli, PhD;
CNRS, Paris, France - zirkuli2@wanadoo.fr; Andrea Zsigmond;
Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania zsigmondandi@gmail.com.
Instruções aos autores
http://komejournal.com/for-authors.html

30.

IBM Center
for The
Business of
Government

Research
Report
Stipends
2016-2017

O programa “Research Report Stipends” da IBM Center for the
Business of Government tem o objetivo de financiar pesquisas que
apresentem resultados práticos e recomendações aplicáveis – não
apenas teoria ou conceitos – a fim de auxiliar executivos e gerentes
a responderem mais efetivamente aos desafios de gestão.

Indivíduos trabalhando em
universidades, organizações sem fins
lucrativos ou jornalismo.

Importante
. Os beneficiários deverão produzir um relatório de 10.000 a 12.000
palavras. O manuscrito deverá ser submetido antes de 6 meses do
início do projeto e ser redigido para líderes do governo e gestores
públicos, fornecendo conhecimentos práticos e perspicazes.

Estados
Unidos

e
2 out. 2017
(até midnight
EST)

On-line
https://www.gdg.
do/prod1/portal/p
ortal.jsp?c=13162
70&p=1373975&g
=1375342

Link
Research announcement:
http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/Research%2
0Announcement%202016_0.pdf
Contato
Daniel J. Chenok: businessofgovernment@us.ibm.com
Home Page:
http://www.businessofgovernment.org/content/research-stipends
31.

International
Communicati
on
Association
(ICA)

Call for
Papers

Journal of
Communicati
on

Online ISSN:
1460-2466
Impact
Factor: 3.16

Chamada de artigos para publicação no periódico “Journal of
Communication”.
Editor
Silvio Waisbord
Normas para submissão de artigos
http://www.icahdq.org/pubs/jnlofcomm.asp
Sumário
http://wileyonlinelibrary.com/journal/jcom

Pesquisadores.

On-line
Manuscript
Central:
http://mc.manuscr
iptcentral.com/jco
m

Contato
Silvio Waisbord, Editor-in-Chief
Journal of Communication - School of Media and Public Affairs
George Washington University - Washington DC 20052
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32.

ISI Journal
Citation
Reports ©
Ranking:
2014: 1/76
(Communicat
ion)

Email: waisbord@gwu.edu

International
Sociological
Association
(ISA)

Call for
Papers

A International Sociological Association (ISA) divulga chamada de
trabalhos para número especial do periódico “Methodology –
European Journal of Research Methods for the Behavioral and
Social Sciences”.

Estados
Unidos

Special Issue
for

Methodology
– European
Journal
of Research
Methods for
the
Behavioral
and Social
Sciences

Pesquisadores.

Tema
Validity: Challenges in Conception, Methods, and Interpretation in
Survey Research
Editores
Peter Lugtig (Editor)
Jose-Luis Padilla (Editor)
Luis-Manuel Lozano (Managing editor)
Charlotte Rietbergen (Managing editor)

http://ww
w.isasociology
.org/en/o
pportuniti
es/public
ationopportuni
ties/

Abstracts:
30 abr. 2017

On-line

Full papers:
30 out. 2017

ou
https://us.
hogrefe.c
om/filead
min/user_
upload/gl
obal/jour
nals/Hogr
efe_Publis
hing/Met
hodology
/med_a00
0132_final
.pdf

Editores convidados
Natalja Menold: E-mail natalja.menold@gesis.org
Matthias Bluemke: E-mail matthias.bluemke@gesis.org
Anita Hubley: E-mail anita.hubley@ubc.ca
Coordinator: Jose-Luis Padilla; E-mail methodologyjournal@ugr.es
Importante
. O resumo deve conter entre 500 a 1.000 palavras.
. ISSN: ISSN-L 1614-1881, ISSN-Print 1614-1881, ISSN-Online 16142241
. Impact Factor: 1.935
. Indexed in: Social Sciences Citation Index (SSCI) and Current
Contents/Social & Behavioral Sciences (CC/S&BS) (since 2009),
PsycINFO, PSYNDEX, ERIH, and Scopus.
Link
Call for papers:
https://us.hogrefe.com/fileadmin/user_upload/global/journals/Hogref
e_Publishing/Methodology/med_a000132_final.pdf
Contato
https://us.hogrefe.com/products/journals/methodology

33.

International
Sociological
Association
(ISA)

Call for
Sessions
e
Call for
Abstracts

Estados
Unidos
XIX ISA
World
Congress of
Sociology

Theme:
Power,
Violence and
Justice:
Reflections,
Responses
and
Responsibiliti
es

15-21 Julho
2018
Toronto,
Canada

Chamada para submissão de propostas de sessões para o “XIX ISA
World Congress of Sociology”, que será realizado de 15 a 21 de
julho de 2018, em Toronto, Canadá.

Pesquisadores.

Tema
. Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and
Responsibilities
Modalidades (sessions)
. Integrative Sessions - http://www.isasociology.org/uploads/files/integrative_sessions_rules_18.pdf
. Association Sessions - http://www.isasociology.org/uploads/files/associations_rules_18.pdf
. Critics Sessions - http://www.isasociology.org/uploads/files/authormeetscritics_%20rules_18.pdf
. Ad Hoc Sessions - http://www.isasociology.org/uploads/files/adhoc_application_rules_18.pdf

http://ww
w.isasociology
.org/en/co
nferences
/worldcongress/
toronto2018/

Sessions
Proposals:
15 jan. 2017

http://ww
w.isasociology
.org/publ/
isr_call_b
ook_revie
wers.htm

Fluxo contínuo.

On-line

Abstracts:
De 25 abr. 2017
até
30 set. 2017
(24:00 GMT)

Resumos (abstracts)
. Os resumos/abstracts poderão ser submetidos a partir de 25 de
abril até 30 de setembro de 2017 (24:00 GMT).
Importante
. As propostas para as sessões devem ser submetidas para ISA
Secretariat, isa@isa-sociology.org, com cópias para Vice-President
for National Associations, Sari Hanafi, sh41@aub.edu.lb, e VicePresident for
Research, Markus Schulz, markus.s.schulz@gmail.com.
Links
. Guidelines for Program Coordinators: http://www.isasociology.org/en/conferences/world-congress/toronto2018/guidelines-for-program-coordinators/
Divulgação do resultado
16 mar. - 7 abr. 2017 (sessions) / 30 nov. 2017 (abstracts)
Contato
isa@isa-sociology.org

34.

International
Sociological
Association
(ISA)

Call for book
reviewers

International
Sociology
Reviews (ISR)

Chamada para seleção de autores de resenha de livros.
Importante
. As resenhas de um único livro devem ter em torno de 1.000 a 1.500
palavras. As resenhas de dois ou mais livros podem apresentar
entre 3.500 a 5.000 palavras.
. As resenhas devem ser escritas em dois meses após o
recebimento do livro.

Pesquisadores.

On-line

Contato
Prof. Mohammed A. Bamyeh, Editor
University of Pittsburgh, USA
mab205@pitt.edu
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35.

International
Studies
Association
(ISA)

Isa - Kenneth
Boulding
Award 2017

Estados
Unidos

The International Studies Association (Isa) is one of the oldest
interdisciplinary associations dedicated to understanding
international, transnational and global affairs.
The Kenneth Boulding Award was established to honor Kenneth E.
Boulding, a founder of the field of Peace Studies. Any excellent
exploration in the area of Peace Research is eligible.

Recipients must be a current Member
of ISA.

http://ww
w.isanet.
org/Progr
ams/Awa
rds/Kenn
ethBoulding

16 jun. 2017

On-line

Propostas podem ser submetidas por
ONGs. Somente projetos das
seguintes regiões são elegíveis para
o programa: África, Ásia, América
Latina e Pacífico.

https://w
ww.iucn.n
l/files/pub
licaties/ov
erig/proje
ct_propos
al_briefin
g_2017.p
df

1 maio 2017

On-line

Jornalistas mulheres que tenham 3
anos ou mais de experiência
profissional e trabalham, atualmente,
como jornalistas em sua ocupação
principal.

https://w
ww.iwmf.
org/progr
ams/repo
rtinggrantsforwomensstories/

Fluxo contínuo.

On-line

https://w
ww.templ
eton.org/
grants

31 ago. 2017

Note: The Award Committee seeks a graduate student research
paper, delivered at the most recent ISA meetings.
Forma de Solicitação
To nominate, candidates must submit an electronic copy of the
paper presented at the most recent annual convention by email to
the Award Committee Dr. Agnieszka Paczynska at
apaczyns@gmu.edu and include the full contact information
institutional affiliations of the nominator and, if different, the
nominee.
Note: Direct submissions from graduate students and nominations
from panel chairs and discussants are welcome.
Premiação
. Two-year membership in the ISA (including Peace Studies Section);
. Cash award of US$250.00;
. Travel grant of up to US$300.00 to attend next year's Annual
Convention;
. Certificate to be awarded at the ISA Annual Convention;
. A certificate and a cash award of US$50.00 will be awarded to the
runner-up.
Contato
Agnieszka Paczynska: apaczyns@gmu.edu
International Studies Association (ISA)
337 Mansfield Road Unit 1013 – Storrs - 06269-1013
Connecticut - Estados Unidos
Telefone +1(860) 486-5850
E-mail: isa@isanet.org
Home Page: http://www.isanet.org/

36.

International
Union for
Conservation
of Nature
(IUCN)

IUCN - Small
Grants for
the Purchase
of Nature
2017

A International Union for Conservation of Nature (IUCN) divulga o
programa “Small Grants for the Purchase of Nature 2017”.
Importante
. Um pré-proposta deve ser enviada para o e-mail spn@iucn.nl.
Valor financiado
Até 85,000.00 Euros

Suíça

Links
. Pré-proposta:
https://www.iucn.nl/files/publicaties/overig/project_proposal_briefing
_2017.pdf
Contato
Marc Hoogeslag: marc.hoogeslag@iucn.nl
37.

International
Women’s
Media
Foundation
(IWMF)

IWMF –
Reporting
Grants for
Women´s
Stories 2016

O programa “Reporting Grants for Women´s Stories” é uma
iniciativa de financiamento para a produção de material jornalístico
produzido por e sobre mulheres.
Benefícios
. Auxílios em torno de US$5,000.00
. Os Auxílios serão concedidos para cobrir despesas de viagem
(aérea e terrestre), logística, visto e tradução.
Perguntas frequentes
https://www.iwmf.org/programs/reporting-grants-for-womensstories/faqs-reporting-grants-for-womens-stories/

Equipes também podem submeter
propostas, desde que sejam
formadas por no mínimo de 50% de
mulheres.

Formulário:
https://iwmf.submi
ttable.com/submit
/58104

Contato
International Women's Media Foundation (IWMF)
1625 K Street, NW - Suite 1275 – Washington 20006 - District of Columbia - Estados Unidos
Tel.: +1(202) 496 1992
E-mail: info@iwmf.org
38.

John
Templeton
Foundation
Estados
Unidos

Grants 2017

A John Templeton Foundation concede auxílio a projetos em
diferentes áreas.
Áreas
. Science & the Big Questions: Natural Siences, Human Sciences,
Philosophy & Theology, Public Engagement.
. Character Virtue Development;
. Individual Freedom & Free Markets;
. Exceptional Cognitive Talent & Genius;
. Genetics;
. Voluntary Family Planning.

Instituições sem fins lucrativos.

On-line

Valor financiado
. Small Grants: até US$217,400.00;
. Large Grants: acima de US$217,400.00.
Observação
Alguns exemplos de projetos contemplados com o financiamento
da John Templeton Foudantion na América do Sul:
. 2013 Determinism and Indeterminism: From Science to Philosophy
in Spanish-Speaking Academia Claudia Vanney, Juan Franck
Universidad Austral $212,853 Philosophy and Theology South
America;
. 2014 Expanding Freedom in Argentina Eduardo Marty, Maria
Marty Junior Achievement Argentina $196,560 Individual Freedom
and Free Markets South America;
. 2014 Spanish Interdisciplinary Dictionary in Science, Philosophy and
Theology Claudia Vanney, Ignacio Silva Instituto de Filosofía,
Universidad Austral. $199,618 Philosophy and Theology South
America;
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. 2014 Reflecting on the Laws of Life: A Systems Evaluation Planning
Project and Process Evaluation Jennifer Urban, Miriam Linver
Montclair State University $195,775 Character Virtue Development
South America;
. 2015 A modal interpretation for the quantum ontology Olimpia
Lombardi,
Sebastian Fortin Theiss Research $198,846 Philosophy and Theology
South America;
2015 Analytic Philosophy of Religion in Brazil Agnaldo Portugal
Brazilian Association for the Philosophy of Religion $203,721
Philosophy and Theology South America;
. 2015 Developing the Philosophy of Religion in Brazil and Latin
America Agnaldo Portugal Brazilian Association for the Philosophy of
Religion $68,500 Philosophy and Theology South America.
Tempo de vigência
3 a 5 anos.
Contato
John Templeton Foundation
300 Conshohocken State Road, Suite 500
West Conshohocken 19428 Pennsylvania, Estados Unidos
Telefone: +1(610) 941 2828
Fax: +1(610) 825 1730
http://www.templeton.org
39.

Library of
Congress
(LOC)

Kluge
Fellowships

Estados
Unidos

O John W. Kluge Center da Library of Congress convida
acadêmicos a conduzirem pesquisa no Kluge Center usando as
coleções da Biblioteca do Congresso e seus recursos por um
período de 4 a 11 meses.

Acadêmicos que tenham recebido
um diploma avançado nos últimos 7
anos (PhD ou outro similar) nas áreas
de humanidades, ciências sociais ou
em arquitetura ou direito.

http://ww
w.loc.gov
/loc/kluge
/fellowshi
ps/kluge.
php

Anualmente:
15 jul.

O candidato (investigador principal)
deve ter concluído um curso de
pesquisa terminal / doutorado e
possuir treinamento e experiência
em recursos institucionais suficientes
para realizar o trabalho proposto.

https://w
ww.mind
andlife.or
g/peacegrants/

Envio de Carta
intenção:
14 abr. 2017

Áreas de pesquisa
. Humanidades, Ciências Sociais, especialmente pesquisas
interdisciplinares, entre culturas ou multilíngues.

On-line
Online
application
system:
https://klugefello
wships.fluidrevie
w.com/

Importante
. Remuneração de $4,200 por mês (até 11 meses).
. Documentos necessários: formulário de inscrição (em inglês);
currículo (máximo de 2 páginas); resumo de um parágrafo; uma
declaração da proposta de pesquisa (máximo de 3 páginas); uma
explicação do motivo da pesquisa ser realizada na Library of
Congress (máximo de 1 parágrafo); bibliografia dos trabalhos
consultados para a elaboração da proposta (máximo de 3
páginas); 3 referências com dados completos de contato de
pessoas que tenham lido a proposta de pesquisa.
. Para os candidatos que a língua nativa não é o inglês, deve haver
evidência que o candidato é fluente em inglês que permita
facilmente conduzir a pesquisa, discutir o trabalho com colegas, e
realizar apresentações públicas, apesar do principal produto da
pesquisa possa ser escrita na língua nativa do candidato.
Tempo de vigência
4 a 11 meses.
Contato
Kluge Fellowships
The John W. Kluge Center
Library of Congress, LJ-120
101 Independence Avenue, SE
Washington, DC 20540-4860
Tel.: (202) 707-3302
Fax: (202) 707-3595
E-mail: scholarly@loc.gov
40.

Mind & Life
Institute

Estados
Unidos

Prosociality,
Empathy,
Altruism,
Compassion,
and Ethics
(PEACE)
Grants

O Mind & Life Institute divulga um novo programa de financiamento,
o “Peace Grants”, que tem o objetivo de apoiar novas abordagens
interdisciplinares para investigar e nutrir qualidades mentais
saudáveis relacionadas à “Prosociality, Empathy, Altruism,
Compassion, and Ethics” (PEACE). O programa incentiva a
colaboração ativa de cientistas com observadores acadêmicos
/profissionais em todas as fases da pesquisa.
Financiamento
Dois níveis de financiamento são oferecidos: US $ 25.000 e US $
100.000.
Importante
Todos os candidatos devem apresentar uma carta de intenção. Os
candidatos receberão notificação por e-mail até 6 de junho de 2017
para saber se foram selecionados para enviar uma proposta
completa. Se selecionado, um pedido detalhado de propostas será
enviado, e o prazo final para a entrega do material será 30 de
agosto de 2017. Os subsídios serão anunciados em novembro de
2017.

Nota: Os prêmios não se limitam aos
residentes dos Estados Unidos. Ele
encoraja aplicações em todo o
mundo.

On-line

Notificação de
seleção:
06 jun. 2017.
Envio proposta
detalhada e
completa:
30 ago. 2017.

Tempo de vigência
2 anos
Contato
PEACEAwards@mindandlife.org
41.

Ministry of
Education,
Slovak
Republic

Eslováquia

National
Scholarship
Programme
of the Slovak
Republic

O programa “National Scholarship Programme of the Slovak
Republic” apoia pesquisa/estudo/ensino/ mobilidade artística de
alunos estrangeiros, estudantes de PhD, professores universitários,
pesquisadores e artistas que desenvolvam suas atividades em
instituições de ensino superior e centros de pesquisa na Eslováquia.

Alunos universitários, estudantes de
PhD, professores universitários,
pesquisadores e artistas que
desenvolvam suas atividades em
instituições de ensino superior e
centros de pesquisa na Eslováquia.

Benefícios
. As bolsas podem cobrir despesas de estadia.
Documentos
. Curriculum Vitae;
. Carta de motivação/apresentação;
. Programa detalho de estudo, no caso de estudantes universitários;
. Programa de pesquisa detalhado, no caso de alunos de PhD;

http://ww
w.scholar
ships.sk/e
n/main/oprogram
e

30 abr.
(até às 16:00
CET)
31 out.
(até às 16:00
CET)

On-line
http://www.schola
rships.sk/

ou
Cidadãos do Canadá, México,
Estados Unidos e de países da
América Latina podem se
candidatar.

http://ww
00w.schol
arships.sk
/en/main/
program
me-terms-
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. 2 cartas de recomendação recentes (nos últimos 3 meses) de exprofessores universitários, no caso de alunos universitários;
. 1 carta de recomendação recente (nos últimos 3 meses) do
orientador de mestrado, no caso de alunos de PhD;
. Confirmação da instituição de origem atestando o vínculo
institucional;
. Cópia do diploma de graduação ou de Mestrado e certificados de
exames adicionais (se for o caso);
. Lista de publicações, no caso de alunos de PhD;
. Carta de admissão ou convite da instituição de ensino superior ou
organização de pesquisa na Eslováquia, indicando o período de
permanência, entre outras informações.

andcondition
s/foreignapplicant
s

Tempo de vigência
. Estu-dantes univer-sitários: 1 a 2 semestres ou 1 a 3 trimestres
. PhD students: 1 a 12 meses
. Profe-ssores universitários: 1 a 12 meses
Divulgação do resultado
8 semanas após o prazo limite para submissão das candidaturas.
Contato
nsp-foreign@saia.sk
SAIA, n.o.
Námestie slobody 23
812 20 Bratislava 1 – Eslováquia
Telefone: +421(2) 5937 4111 http://www.minedu.sk/index.php?lang=en
42.

National
Geographic
Society

Waitt Grants
Application

O programa “Waitt Grants” da National Geographic Society apoia
projetos de pesquisadores em início de carreira.
Benefícios
. O valor do auxílio é de US$ 5,000 a US$15,000. Não há definido um
limite de auxílios concedidos, mas são aproximadamente 100 por
ano.

Estados
Unidos

Os candidatos devem demonstrar
consistente nível de expertise e
experiência, além de vínculo com
alguma organização educacional ou
outra instituição.

http://ww
w.nationa
lgeograp
hic.com/e
xplorers/g
rantsprograms
/waittgrantsapplicati
on/

Fluxo contínuo.

Pesquisadores que tenham realizado
pesquisas anteriores ou ações de
conservação.

http://ww
w.nationa
lgeograp
hic.com/e
xplorers/g
rantsprograms
/conserva
tion-trust/

Fluxo contínuo.

Importante
. Os candidatos que planejam trabalhar em um país estrangeiro
devem incluir no mínimo um colaborador local como parte de sua
equipe de pesquisadores.
. O auxílio não cobre despesas de taxas educacionais e não
oferece bolsa de qualquer tipo.
. O auxílio não pode ser utilizado para cobrir despesas de viagem
científica ou profissional, ou conferencias, ações legais, publicação,
entre outras.

On-line
https://www.grant
request.com/SID_
69/?SA=SNA&FID
=35030

Contato
waitt@ngs.org
43.

National
Geographic
Society
(NGS)

Conservation
Trust

O programa “Conservation Trust” visa apoiar soluções inovadoras
para os desafios de conservação e das questões de interesse
global.
Benefícios
. Auxílio no valor entre US$15,000 a US$20,000.

Estados
Unidos

Importante
. Pesquisadores que planejem desenvolver pesquisas em países no
exterior devem incluir no mínimo um colaborador local como parte
de sua equipe de pesquisa.

ou

Links
. Conservation Trust Grant Application
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grantsprograms/conservation-trust-application/
. Application Frequently Asked Questions
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/faq/

National
Institutes of
Health (NIH)

Estados
Unidos

Research
Projetct
Grant Addressing
Unmet
Needs in
Persons with
Dementia to
Decrease
Behavioral
Symptoms
and Improve
Quality of
Life (R01)/
(R21)

O National INstitutes of Health (NIH), do governo dos Estados
Unidos, divulga oportunidade de financiamento para pesquisas
relacionadas ao seguinte tema: Addressing Unmet Needs in
Persons with Dementia to Decrease Behavioral Symptoms and
Improve Quality of Life (R01) e (R21).
O propósito da oportunidade de financiamento (FOA) é estimular a
pesquisa clínica abordando sintomas comportamentais e
psicológicos da demência (BPSD) e a associação de BPSD com
necessidades físicas, sociais ou ambientais não satisfeitas em
pessoas com demência.
Código de atividade
R01 - Projeto de Pesquisa. O período máximo do projeto é de cinco
anos.
Valor financiado ilimitado, mas precisa refletir as necessidades do
projeto proposto.
R21 - Subvenção de Investigação Exploratória / Desenvolvimento.
Período máximo 08 de janeiro de 2020. O orçamento deve
contemplar o período de dois anos do projeto e não pode exceder
US $ 200.000,00.
Forma de solicitação
Os candidatos devem acessar o Sistema Assist on-line ou fazer o
download dos formulários de inscrição. É fundamental que os
candidatos sigam as instruções do Guia de Aplicação do SF424 (R &

Anualmente,
quatro meses
antes das
reuniões de
julgamento das
propostas pelo
Comitê.
As reuniões
ocorrem em
janeiro, abril,
julho e outubro.

http://ww
w.nationa
lgeograp
hic.com/e
xplorers/g
rantsprograms
/conserva
tion-trustapplicati
on/

Contato
conservationtrust@ngs.org
National Geographic Society (NGS)
1145 17th Street N.W. – Washington
20036-4688 District of Columbia
Estados Unidos
Telefone: +1(813) 979 6845
E-mail: ngbee@ngs.org
http://www.nationalgeographic.com
44.

On-line

As Entidades Não-nacionais (nãoEUA) (Instituições Estrangeiras). As
instituições estrangeiras (não
americanas) devem seguir as
políticas descritas na Declaração de
Política de Subsídios dos NIH e os
procedimentos para instituições
estrangeiras descritos ao longo do
Guia de Aplicação. Qualquer
indivíduo com as habilidades,
conhecimentos e recursos
necessários para realizar a pesquisa
proposta como Diretor de Programa /
Pesquisador Principal (PD / PI) é
convidado a trabalhar com sua
organização para desenvolver um
pedido de apoio. Indivíduos de
grupos raciais e étnicos subrepresentados, bem como indivíduos
com deficiência, são sempre
encorajados a se candidatarem ao
apoio dos NIH. Os candidatos
devem possuir um número válido do
Sistema de Numeração Universal
Dun e Bradstreet (DUNS) para iniciar
cada um dos seguintes registros:

R01 https://gr
ants.nih.g
ov/grants/
guide/pafiles/PA17014.html

R01 – 05 jun.
2017 (5h00 pm horário local)
R21 – 16 jun.
2017 (5h00 pm horario local)

On-line (sistema
Assist)
Suporte ao
cliente:
support@grants.g
ov

R21 https://gr
ants.nih.g
ov/grants/
guide/pafiles/PA17013.html
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R), incluindo as Instruções de Aplicação de Subsídio Suplementar,
exceto quando instruído neste anúncio de oportunidade de
financiamento para fazer o contrário.

Central de Registro de Contratante
(CCR), Grants.gov e eRA Commons.

Tempo de vigência
R01: 5 anos
R21: até 08 jan. 2020.
Contato
Suporte ao cliente: support@grants.gov e GrantsInfo@nih.gov
Contato científico e de pesquisa
Lois A. Tully: tullyla@mail.nih.gov
45.

OAK
Foundation

Issues
Affecting
Women
Program
2016

Chamada de propostas (Concept Note) para financiamento de
projetos.
Requisitos
O programa financia organizações de mulheres, grupos ou fundos
que atendem aos seguintes requisitos:
1. Adopt a rights-based approach;
2. Recognise women as rights holders and advance the rights of
women and gender equality;
3. Have a participatory and empowering approach that places
women centre stage, building on their strengths and ensuring their
full and equal participation in society;
4. Take an integrated and holistic approach, considering women in
the context of their environment and culture as well as
understanding the nature and causes of the issues affecting them;
5. Promote systemic changes that hold duty bearers (i.e.
governments and institutions) fully accountable for respecting,
protecting and fulfilling women’s rights;
6. Contribute to the broader women’s movement by complementing
individual and community action with networking and joint
advocacy initiatives;
7. Build evidence that contributes to best practices and catalyses
innovation.

A Fundação financia programas no
Brasil, Balkans, Central America, the
Democratic Republic of Congo,
Mexico, Switzerland, United
Kingdom e United States. Financia
também na Moldova, Bulgaria, North
Caucasus e (Jharkhand e West
Bengal) India.

http://oak
fnd.org/gr
ant/10451

Fluxo contínuo.

On-line

https://site
s.google.
com/site/
openmea
dowsfoun
dation/ho
me

Spring Cycle:
1 jan. - 15 fev.
(midnignt EST)

On-line

Pesquisadores

http://ww
w.openso
cietyfoun
dations.or
g/grants/l
atinamericaprogram

Fluxo contínuo.

On-line

Todos os candidatos devem possuir
PhD ou diploma semelhante, ou
carreira que demonstre suas
habilidades para conduzir pesquisa
em alto nível, revisada por pares.
Todas as nacionalidades são
elegíveis para aplicar e os
candidatos não tem que residir nos
EUA.

http://ww
w.russells
age.org/r
esearch/f
unding/fut
ure-work

Letter of Inquiry
Deadline:
31 maio 2017
(11am PT)

On-line

ou

http://oak
fnd.org/w
omen

Links
. Informações adicionais: http://oakfnd.org/content/8237
. Concept note: http://oakfnd.org/content/8414
Contato
OAK Foundation
2nd Floor, 43 Palace Street - London - SW1E 5HL - Reino Unido
info@oakfnd.ch - Home Page: http://oakfnd.org/women
46.

Open
Meadows
Foundation

Grants

A Fundação “Open Meadows” recebe propostas de projetos que
promovem a justiça de gênero, de raça e econômica. Os projetos
devem ser conduzidos por mulheres ou meninas, principalmente de
comunidades vulneráveis.

Organizações, especialmente
pequenas organizações e start-ups.

Requisitos
A Fundação oferece auxilio para projetos que:
1. São elaborados e implementados por mulheres e meninas;
2. Refletem a diversidade da comunidade onde o projeto está
inserido, em sua liderança e organização;
3. Promovam a construção do poder comunitário;
4. Tenham acesso limitado a recursos financeiros.

Estados
Unidos

Fall Cycle:
1 jul. - 15 ago.
(midnight EST)

Importante
. A Fundação concede auxílios no valor de US2,000.00.
Links
. Complete Proposals / Application Guidelines:
https://sites.google.com/site/openmeadowsfoundation/Appllication
Contato
E-mail: openmeadowsfdn@gmail.com
Home Page: http://www.openmeadows.org/
47.

Open Society
Foundations
(OSF)

Latin
America
Program

Concessão de auxílio para projetos de pesquisa.
Áreas
. Accountability and Transparency
. Policy Debate and Dialogue
. Human Rights
. Citizen Security
Importante
Para submeter um pedido é necessário enviar uma carta de 1 ou 2
páginas contendo os seguintes dados:
. um parágrafo sobre a instituição de vínculo e sua missão;
. uma descrição do projeto, incluindo um breve resumo dos
objetivos principais e as estratégias propostas pelo projeto;
. o total solicitado;
. a duração do projeto proposto.
Contato
latinamerica@opensocietyfoundations.org

48.

Russell Sage
Foundation
(RSF)

Estados
Unidos

Program on
the Future of
Work 2017

A Russell Sage Foundation (RSF) fundação voltada diretamente na
condução e disseminação da pesquisa em ciências sociais, anuncia
o “Program on the Future of Work”.
O “Program on the Future of Work” apoia pesquisas inovadoras
sobre as causas e as consequências das mudanças na qualidade
do trabalho para os trabalhadores menos qualificados e suas
famílias. A RSF procura propostas de pesquisa iniciadas por
pesquisadores que irão ampliar o entendimento sobre o papel das
mudanças nas práticas dos empregadores, a natureza do mercado
de trabalho e as políticas públicas sobre o emprego, os ganhos, e a
qualidade dos empregos dos trabalhadores

Invited Proposal
Deadline:
15 ago. 2017
(11am PT)
Funding
Decision:
Nov. 2017

Valor financiado
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As submissões devem limitar as solicitações a um período não
superior a dois anos, e a um máximo de US$150,000.00 (incluindo
overhead) por projeto. Os prêmios estão disponíveis para
assistência a pesquisa, aquisição de informação, análises de
dados, e tempo de pesquisador para conduzir a pesquisa e redigir
os resultados.
Forma de solicitação
Um breve carta de solicitação (4 páginas no máximo, excluindo as
referências) deve preceder a proposta completa para determinar
se o projeto proposto está alinhado com as prioridades do
programa e com os fundos disponíveis. Todas as submissões devem
ser realizadas por meio do sistema de submissão online da
Fundação RSF.
Tempo de vigência
2 anos
Contato
programs@rsage.org
Home Page: http://www.russellsage.org/research/funding/futurework
49.

Saint Louis
University -

NEH
Research
Fellowships

O Center for Medieval and Renaissance Studies concede bolsas de
investigação parapesquisadores que podem fazer uso dos recursos
ricos e variados disponíveis na Saint Louis University. Estes incluem
a Biblioteca de Cinema do Vaticano, bem como o manuscrito, livro
raro e coleções gerais da Biblioteca Pio XII.

Os candidatos devem possuir no
mínimo um doutoramento ou em fase
de apresentação de tese de
doutorado.

http://ww
w.slu.edu
/centerformedieval
-andrenaissan
cestudieshome/neh
researchfellowshi
ps

Nenhum prazo
formal. A revisão
das
candidaturas
inicia-se em 1º
de abril. As
inscrições serão
aceitas até que
todos os
períodos de
tempo sejam
preenchidos.

Correio

Requisitos:

http://ww
w.daad.o
rg.br/pt/1
8313/inde
x.html

Variável em
função do curso.

On-line

Os temas propostos para pesquisa podem incluir qualquer tema
medieval ou moderno precoce em áreas como
. história,
. filosofia,
. literatura,
. teologia,
. ciência,
. paleografia,
. codicologia,
. iluminação,
. edição de texto,
. estudos bíblicos e patrísticos,
.direito romano e canônico e etc.
Benefícios
- Estipulado: US$ 1.750,00 por período de cinco semanas;
- Todas as despesas de viagem são por conta da St Louis;
- Totalmente mobiliado apartamento de dois quartos (utilitários
incluídos).
Forma de Solicitação
As candidaturas devem incluir
. Uma carta de apresentação descrevendo brevemente o projeto
proposto;
. As datas previstas para a pesquisa;
. Uma descrição do projeto não deve exceder cinco páginas de
espaço duplo;
. Uma descrição de manuscritos, documentos, livros ou outros
recursos disponíveis na Universidade de Saint Louis que seriam úteis
para a pesquisa proposta;
. Curriculum vitae atual.
As submissões devem ser enviadas por correio
Teresa Harvey, Assistente Administrativo
Center for Medieval and Renaissance Studies
Saint Louis University
3800 Lindell Blvd.
63108 St. Louis, MO-Estados Unidos
Contato
Cmrs@slu.edu
50.

Serviço
Alemão de
Intercâmbio
Acadêmico
(DAAD)

Alemanha

Programa
EPOS:

Bolsas de
estudos para
39 cursos de
pósgraduação

2017/2018

Cursos de pós-graduação na Alemanha em áreas relacionadas a
desenvolvimento sustentável oferecem bolsas de estudos do DAAD.
Prazos de inscrição e cursos
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilie
n/2016_03_30_-_epos_deadlines_2017-2018.pdf
Áreas
• Economic Sciences / Business
• Administration / Political Economics
• Development Co-operation
• Engineering and Related Sciences
• Mathematics
• Regional Planning
• Agriculture and Forest Sciences
• Environmental Sciences
• Medicine and Public Health
• Veterinary Medicine
• Social Sciences and Education
• Media Studies

. 2 anos de experiência profissional,
após conclusão de graduação.
. Graduação completa na área do
curso,
. Rendimento acadêmico acima da
média

ou

http://ww
w.daad.o
rg.br/pt/

Consultar
tabela:
http://www.daa
d.org.br/imperia
/md/content/aus
senstellen/asbra
silien/2016_03_3
0__epos_deadline
s_2017-2018.pdf

Formulário DAAD:
http://www.daad.
de/imperia/md/co
ntent/en/deutschl
and/formulare/for
schungsstipendiu
m_en.pdf
Obs.:

Beneficios
Bolsa mensal de 750 euros; Ajuda de custo para passagem aérea,
concedida na Alemanha; Seguro-saúde; Curso preparatório de
alemão.
Informações sobre os cursos – Livreto
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilie
n/2016_03_30_-_epos_2017-18_-_livreto.pdf
Programa
https://goo.gl/0ueT0O
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Importante
Candidatos e candidatas devem enviar a documentação
diretamente à universidade alemã, seguindo prazos determinados
pelas instituições, que podem ser conhecidos nos respectivos sites.
Tempo de vigência
12 a 36 meses (depende do programa ade estuado)
Contato
Ursula Dannemann
E-mail: aufbau@daad.org.br
Tel. (21) 2553 3296 / Ramal: 14
51.

Serviço
Alemão de
Intercâmbio
Acadêmico
(DAAD)

Estadias de
pesquisa na
Alemanha
para
doutorandos

Auxílio complementar em cooperação com instituições e fundações
com as quais o DAAD mantém convênios formais (CAPES, CNPq,
FAPESP, FAPEMIG e UFRGS) para estadias de pesquisa, de dois a
seis meses, relevantes ao desenvolvimento da tese de doutorado.
Viabiliza a permanência de doutorandos brasileiros em
universidades alemãs, institutos de pesquisa, laboratórios ou
bibliotecas para pesquisas específicas, sem a interrupção da bolsa
no país da agência brasileira e sem alteração do prazo máximo da
bolsa.

Alemanha

Doutorandos brasileiros com bolsa
de agência brasileira em
modalidade que permita o
afastamento para estudos no
exterior; matriculados regularmente
em curso de doutorado em
universidade brasileira; com
recomendação do orientador
brasileiro e aceitação do orientador
alemão da instituição alemã,
mencionando o período da estadia.

http://ww
w.daad.o
rg.br/pt/1
8314/inde
x.html

Fluxo contínuo,
com
antecedência
de 4 meses.

On-line

Pessoas de todo o mundo,
independentemente do sexo, idade,
nacionalidade ou experiência;
indivíduos com uma nova
abordagem para resolver um
desafios sociais.

https://w
ww.shuttl
eworthfo
undation.
org/fellow
s/

14 maio 2017

A submissão
inclui: Formulário
de inscrição online;
Vídeo de
candidatura do
candidato,
público ou
privado (cinco
minutos);
Currículo do
candidato.

Alunos de mestrado ou doutorado.

https://w
ww.sfaa.
net/index.
php/abou
t/prizes/st
udentawards/p
eter-new/

Anualmente:

On-line

http://www.daad.
org.br/imperia/m
d/content/aussens
tellen/asbrasilien/
application_move
.pdf

Obs.: Estudantes que já tiverem ou pretendem solicitar uma bolsa
de doutorado-sanduíche do DAAD ou de agência brasileira podem
solicitar, anteriormente ou posteriormente, o Auxílio para Estadias
de pesquisa na Alemanha para doutorandos, desde que não seja
no ano de vigência da bolsa no exterior. Doutorandos que já
utilizaram o Auxílio podem fazer nova solicitação, desde que não
seja no mesmo ano de vigência da estadia anterior.
Requisitos
. Matrícula no curso de doutorado em universidade brasileira;
. Bolsa de doutorado no país;
. Recomendação do orientador brasileiro;
. Aceitação do orientador alemão.
Benefícios
. Por parte da agência brasileira: manutenção da bolsa de
doutorado no país, no mesmo valor;
. Por parte do DAAD: Ajuda de custo para passagem aérea (1250
euros, depositados na Alemanha, junto com a primeira parcela do
auxílio); Seguro-saúde; Auxílio mensal de 350 euros.
Importante
. Novidade: as inscrições serão realizadas pelo DAAD Portal/MOVE
(programa Research grants - Short-Term Grants - número: 571 30
097)
Links
Roteiro de auxílio para doutorandos e orientações:
. Registration:
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilie
n/registration_move.pdf
. Application:
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilie
n/application_move.pdf
Tempo de vigência
2 a 6 meses.
Contato
Ursula Dannemann
E-mail: auxilio@daad.org.br
Tel. (21) 2553-3296
52.

Shuttleworth
Foundation

Programa de
Bolsas 2017
/2

África do Sul

A Fundação Shuttleworth oferece Programa de Bolsas para
indivíduos implementarem ideias inovadoras para a mudança
social. A Fundação está mais interessada em ideias excepcionais
na intersecção entre tecnologia, conhecimento e aprendizagem,
sendo a abertura o requisito fundamental. O financiamento do
Programa de Bolsas de Estudo consiste em dois componentes para
cada Bolsista - o subsídio de bolsa e o financiamento do projeto de
co-investimento.
Benefícios
O subsídio da bolsa cobre o custo por um ano.
Contato
info@shuttleworthfoundation.org ou
https://www.shuttleworthfoundation.org/contact/
Shuttleworth Foundation
PO Box 4615
Durbanville
7550
África do Sul

53.

Society for
Applied
Anthropology
(SfAA)

Estados
Unidos

Peter K. New
Award 2017

A Society for Applied Anthropology anuncia o prêmio anual “Peter
K. New Award”, concedido para o melhor trabalho (paper) que
relate sobre um projeto de pesquisa aplicada na área das ciências
sociais e de comportamento. A questão da pesquisa deve estar no
domínio dos cuidados de saúde ou dos serviços humanos.
Elegibilidade
. O prêmio está aberto a qualquer pessoa que tenha registro como
estudante de graduação ou pós-graduação em uma faculdade ou
universidade durante o calendário anual;
. O candidato elegível não deve possuir um diploma de doutorado.

31 dez.

Premiação
. Primeiro lugar: US$3,000.00, além de troféu.
. Segundo lugar: US$1,500.00 e
. Terceiro lugar: US$500.00

| 19

Todos os ganhadores receberão US$350.00 para custear o
transporte e a hospedagem durante a reunião anual da Sociedade.
Forma de solicitação
O trabalho deve estar em espaçamento duplo entre linhas e possuir
até 45 páginas (incluindo notas de rodapé, tabelas e appendices) e
ser enviado para info@sfaa.net como um document do Word
document ou PDF.
Observações
Para ser elegível, o manuscrito deve relatar sobre pesquisas que,
em grande medida, não tenham sido publicadas previamente.
O ganhador do prêmio deve estar disponível para participar do
“Annual Meeting of the Society” e apresentar o trabalho. É
esperado que o ganhador submeta o trabalho ao journal “Human
Organization” para revisão e possível publicação.
Contato
Society for Applied Anthropology (SfAA)
P.O. Box 2436 - Oklahoma City - 73101-2436 – Oklahoma - Estados
Unidos
Telefone +4(05) 843 5113 - Fax +4(05) 843 8553
E-mail info@sfaa.net - Home Page http://www.sfaa.net
54.

Society for
Latin
American
Studies
(SLAS)
Reino Unido

SLAS
Conference
Latin
American
Scholars'
Grants

Auxílio para participação na Conferência Anual da Society for Latin
American Studies (SLAS).

Acadêmicos latino-americanos.

Importante
. São concedidos 5 prêmios de até 1.000 libras para financiar a
inscrição, a viagem e a hospedagem de acadêmicos latino
americanos para que possam participar e apresentar seus
trabalhos na conferência anual da SLAS.
. Os beneficiários devem produzir um relatório de até 1.000
palavras (em Espanhol, Português ou Inglês) incluindo o resumo de
seu trabalho e a descrição de sua experiência durante a
conferência. Os relatórios podem ser publicados no website da
SLAS.

http://ww
w.slas.or
g.uk/gran
tsPrizes/la
Scholars
Grant.ht
m

19 nov.
(anualmente)

On-line

http://ww
w.sexscie
nce.org/h
onors/stu
dent_rese
arch_gra
nts/

1 jun. 2017

E-mail
mlpeters@sexscie
nce.org

http://ww
w.sexscie
nce.org/h
onors/stu
dent_rese
arch_gra
nts/

1 jun. 2017

On-line

Enviar formulário
para Sarah
Bowskill:
s.bowskill@qub.a
c.uk

Formulário de inscrição
http://www.slas.org.uk/grantsPrizes/docs/appForm_LAscholarsGrant.
doc
Annual Conference
http://www.slas.org.uk/events/annualConference.htm
Contato
A SLAS Secretary - Dr Sarah Bowskill - s.bowskill@qub.ac.uk
55.

Society for
the Scientific
Study of
Sexuality
(SSSS)

Student
Research
Grants

Estados
Unidos

A Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS) tem como
objetivo o avanço do conhecimento sobre a sexualidade e reúne
um grupo interdisciplinar de profissionais que acreditam na
importância da produção de pesquisa de qualidade e das
aplicações clínicas, educacionais e sociais da pesquisa relacionada
a todos os aspectos da sexualidade. Humana, através de tese de
mestrado ou dissertação de doutorado, mas isso não é uma
exigência.
Dois subsídios de US $ 1.000,00 cada.

Estudantes brasileiros podem se
inscrever.
- Os candidatos devem estar
matriculados em um programa de
licenciatura.
- O prêmio está aberto apenas a
Membro da Sociedade para o
Estudo Científico da Sexualidade.

Obter aprovação IRB para o seu projeto;
- O diretor do seu departamento deve enviar um e-mail para
mlpeters@sexscience.org indicando seu status dentro da instituição
e o propósito educacional da pesquisa (por exemplo, dissertação,
tese, etc.).
- As assinaturas eletrônicas são aceitáveis;
- Prepare um resumo de 150 palavras da pesquisa proposta.
- Este breve resumo será usado pela Sociedade em um resumo de
todos os projetos apresentados e deve ficar por conta própria, além
do resumo de dez páginas;
- Prepare um breve esboço biográfico adequado para uso no
Boletim da Sociedade para apresentar o vencedor da bolsa;
- Preparar um sumário de dez páginas (espaçamento duplo) da
pesquisa proposta e bibliografia em MS Word (.doc ou .rtf).
- O resumo deve ser suficientemente detalhado para que os leitores
possam entender a questão de pesquisa, sua hipótese, métodos e
análise estatística proposta (conforme aplicável);
- Prepare um orçamento proposto para o seu projeto, novamente no
MS Word.
- Inclua outras fontes de renda ou financiamento que você recebeu
ou receberá.
- Não indique seu nome ou instituição no orçamento;
- Envie o formulário de candidatura com os anexos necessários.
Contato
Mandy Peters: mlpeters@sexscience.org
56.

Society for
the Scientific
Study of
Sexuality
(SSSS)

Estados
Unidos

FSSS Student
Research
Grants 2017

A Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS) é uma
organização internacional dedicada ao avanço do conhecimento
sobre a sexualidade. O SSSS reúne um grupo interdisciplinar de
profissionais que acreditam na importância da produção de
pesquisas de qualidade e das aplicações clínicas, educacionais e
sociais da pesquisa relacionada a todos os aspectos da
sexualidade.
Todo ano são concedidos dois auxílios aos membros estudantes
que estão fazendo pesquisa de sexualidade humana. O objetivo da
pesquisa pode ser uma tese de mestrado ou dissertação de
doutorado, mas isso não é uma exigência.

Estudantes brasileiros podem se
inscrever. Os candidatos devem
estar matriculados em um programa
de concessão de grau. O prêmio
está aberto apenas a Membro da
Society for the Scientific Study of
Sexuality (SSSS).

Os nomes de
todos os
vencedores de
prêmios são
anunciados
durante a
Reunião Anual
da SSSS em
novembro.

Valor Financiado
Dois subsídios de US $ 1.000,00 cada.
Forma de Solicitação
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O candidato deve apresentar os seguintes documentos e
informações:
. Obter aprovação IRB para o seu projeto;
. Solicitar que o Presidente de seu Departamento envie para
mlpeters@sexscience.org um e-mail indicando seu status de
estudante dentro da instituição, e o propósito educacional da
pesquisa (por exemplo, dissertação, tese, etc.). As assinaturas
eletrônicas são aceitáveis;
. Elaborar um resumo de 150 palavras da pesquisa proposta. Este
breve resumo será usado pela Sociedade em um resumo de todos
os projetos apresentados e deve ser apresentado em separado do
resumo de dez páginas;
. Elaborar um breve esboço biográfico adequado para uso no
Boletim da Sociedade para apresentar o vencedor da bolsa;
. Elaborar um resumo de dez páginas (espaçamento duplo) da
pesquisa proposta e bibliografia em MS Word (.doc ou .rtf). O
resumo deve ser suficientemente detalhado para permitir que os
leitores compreendam a questão de pesquisa, sua hipótese,
métodos e análise estatística proposta (conforme aplicável);
. Preparar uma proposta de orçamento para o seu projeto, em MS
Word. Incluir outras fontes de renda ou financiamento que você
recebeu ou receberá. Novamente, não indique seu nome ou
instituição no orçamento;
. Enviar o formulário de candidatura com os anexos necessários.
Contato
Mandy Peters: mlpeters@sexscience.org.
Foundation for the Scientific Study of Sexuality
881 Third Street, Suite B-5 - Whitehall, PA 18052
Phone: (610) 443-3100 - Fax: (610) 443-3105
E-mail: thesociety@sexscience.org
57.

SociologicaL
Association
(ISA)

Call for Book
Reviewers

Chamada de proposta de resenha de livro para publicação no
periódico International Sociology Reviews (ISR).

Pesquisadores Doutores

http://ww
w.isasociology
.org/publ/
isr_call_b
ook_revie
wers.htm

Fluxo contínuo.

On-line

International
Sociology
Reviews (ISR)

Editor
Mohammed A. Bamyeh, Professor
Editor, International Sociology Reviews (ISR)

O programa Pequenas Subvenções de Pesquisa da Fundação está
organizado em quatro áreas de pesquisa que identificam tópicos
amplos que a Fundação acredita ter uma importância fundamental
e permanente para a melhoria educacional:
- Educação e Oportunidade Social;
- Aprendizado organizacional;
- Fins e Valores da Educação;
- Ensino, Aprendizagem e Recursos Educacionais.

Os pesquisadores principais e os copesquisadores que solicitarem uma
bolsa de pesquisa devem ter um
doutorado ganhado em uma
disciplina acadêmica ou campo
profissional, ou experiência
apropriada em uma profissão de
pesquisa relacionada à educação.

1 maio 2017

On-line

Valor Financiado
Em torno de US $ 50.000,00. ou menos.
As propostas devem ser enviadas eletronicamente usando o
Sistema On-line da Fundação Spencer. Por favor, consulte as
Diretrizes de Aplicação Detalhadas para obter instruções
adicionais.

O pesquisador tem que estar afiliado
a uma faculdade, universidade,
distrito escolar, instituição de
pesquisa sem fins lucrativos ou
instituição cultural sem fins lucrativos
que esteja disposta a servir como
agente fiscal se a concessão for
concedida. A Spencer Foundation
não concede subsídios diretamente
aos indivíduos. As propostas são
aceitas nos EUA e
internacionalmente.

http://ww
w.spence
r.org/smal
lresearchgrantsapplicati
onguideline
s

Indivíduos, grupos e organizações.

http://ww
w.aweso
mefound
ation.org/
pt

Fluxo contínuo.

On-line

Instituições.

http://ww
w.tinker.o
rg/conten
t/institutio
nalgrants

Cronograma 1 Spring Cycle:
1 mar.

On-line e
impresso

Lista de livros disponíveis para resenha (atualizada com
frequência)
http://www.pitt.edu/~isrb/BooksReview.html
Contato
isrb@pitt.edu
58.

Spencer
Foundation

Small
Research
Grants 2017

Contato
info@naeducation.org
The Spencer Foundation
625 North Michigan Ave, Suite 1600
Chicago, IL 60611
312-337-7000
59.

The
Awesome
Foundantion
for the Arts
and Science

Chamada de
projetos
“Capítulo Rio
de Janeiro”

A Awesome Foundation for the Arts and Science é uma rede de
pessoas dedicadas a propagar e incentivar projetos de diferentes
áreas. Criada no verão de 2009 em Boston, a fundação doa mil
dólares por mês para projetos selecionados. O capítulo do Rio
começou no início de 2012 e é o primeiro da América Latina.
Importante
. A cada dois meses, os projetos candidatos são avaliados para
que a Fundação realize a doação e dois mil reais para o
selecionado.
. A preferência é que a proposta seja enviada em português.
Perguntas frequentes
http://www.awesomefoundation.org/pt/faq
Contato
contact@awesomefoundation.org

60.

Tinker
Foundation
Incorporated
(TFI)

Institutional
Grants

O Programa “Institucional Grants” da Tinker Foundation recebe
propostas de projetos que relacionados a melhoria de vida de
latino-americanos. Os projetos devem ter forte componente de
política pública e oferecer soluções inovadores a problemas
enfrentados na região.
Áreas
. Democratic Governance
http://www.tinker.org/content/democratic-governance
. Education
http://www.tinker.org/content/education
. Sustainable Resource Management
http://www.tinker.org/content/sustainable-resource-management

Cronograma 2 Fall Cycle:
15 set.

Importante
. As atividades desenvolvidas pelos projetos podem incluir projetos
de pesquisa, workshops, conferências, entre outras. Porém, as
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atividades devem estar relacionadas às áreas de interesse da
Fundação.
. A Tinker Foundation estimula a colaboração entre organizações
dos Estados Unidos e da América Latina.
Links
. Letter of inquiry - http://www.tinker.org/content/letter-inquiry
. Full proposal - http://www.tinker.org/content/proposal-instructionsinstitutional-grants
. Proposal Cover Sheet (with instructions) http://www.tinker.org/sites/default/files/downloads/Inst_Grants_Propo
sal_Instructions.pdf ou
http://www.tinker.org/sites/default/files/downloads/Inst_Grants_Propo
sal_Instructions.doc
Divulgação do resultado
Cronograma 1 - Spring Cycle: junho
Cronograma 2 Fall Cycle: dezembro
Contato
Karen Nassi
55 E. 59th Street New York, NY 10022 || (212) 421-6858
tinker@tinker.org
61.

União
Europeia

Horizonte
2020/

Programa de financiamento de pesquisa e inovação da União
Europeia.

Horizon 2020

Importante
O programa apresenta editais plurianuais: cada sub-programa do
Horizonte 2020 define seu próprio programa de trabalho, indicando
os editais para os 2 anos de referência:

Pesquisadores.

- 2014-2015: atualmente na fase final – últimos editais ainda
abertos;
- 2016-2017: em fase de finalização – os novos editais serão
lançados no final do 2015 cobrindo prazos até final do 2017.
O programa oferece multiplicidade de sub-programas e editais nas
áreas de “excelência científica”, “liderança industrial” e “desafios
societais”.

United
Nations (UN)

UN - Ranan
Lurie Political
Cartoon
Awards 2017

A ONU divulga o “Ranan Lurie Political Cartoon Awards 2017”, que
premiará os cartoons que melhor refletirem o espírito e os princípios
das Nações Unidas.

Variável.

On-line

http://ww
w.lurieun
award.co
m/

15 nov. 2017

Impressa, via
postal.

http://ww
w.lacis.wi
sc.edu/co
ntent/tink
er_visiting
_professo
rship

Outubro (com
12 ou 18 meses
de
antecedência).

ou

http://ww
w.euridaresearch.
com/horiz
on-2020news/ne
ws18/index.
html

Links
. Apresentação do programa HORIZON 2020:
http://www.cnpq.br/documents/10157/f83e4847-6f58-484c-8d9b3f0095547138
. Regras de participação pelo Brasil
http://www.cnpq.br/documents/10157/fdf42b97-0bec-49a2-92ad65aef7533834
. Editais 2015 atualmente aberto
http://www.cnpq.br/documents/10157/37db71eb-d8ba-49c7-b7945975be94630d ou
http://www.eurida-research.com/funding/index.html
62.

http://ww
w.cnpq.b
r/web/gu
est/notici
asviews//journal_c
ontent/56
_INSTAN
CE_a6M
O/10157/2
720226

Profissionais.

As inscrições
devem ser
submetidas para
o endereço:
THE UNITED
NATIONS/RANAN
LURIE
POLITICAL
CARTOON
AWARDS
25 Columbus
Circle
New York, NY
10019

Elegibilidade
. Entries for the Award may be made by any professional individual,
and should consist of political cartoons printed in any publication
published anywhere, in any language;
. The entry must consist of reproductions only;
. The cartoon reproductions will be accepted only as published, with
name of publication, language, and date included, accompanied by
a newspaper reprint, and translated into English.
Premiação
. 1º. lugar: US$10,000.00;
. 2º. lugar: US$5,000.00;
. 3º. lugar: US$3,000.00;
. Menções honrosas (10): placas.
Link
. Formulário inscrição: http://www.lurieunaward.com/forms.htm
Divulgação do resultado
15 dez. 2017
Contato
The United Nations (UN)
Ranan Lurie Political Cartoon Awards
25 Columbus Circle
10019 New York-NY - Estados Unidos
63.

University of
WisconsinMadison

Estados
Unidos

Latin
American,
Caribbean
and Iberian
Studies
Program
(Lacis) –
Tinker Visiting
Professorship

O programa “Tinker Visiting Professorship”, do Latin American,
Caribbean and Iberian Studies Program (LACIS), oferece uma
oportunidade de residência acadêmica para preencher lacunas no
currículo, complementar pontos fortes do departamento e
estabelecer colaborações entre professores e alunos.
Importante
. As submissões devem ocorrer em outubro para o ano acadêmico
seguinte (ou seja, com 12 ou 18 meses de antecedência);
. A remuneração é de US$40,000.00 por semestre, além de outros
benefícios, como o bilhete aéreo e US$1,200.00 (em flexible funds
que poderá ser distribuído para o departamento de origem).

Acadêmicos altamente qualificados
da América Latina, Caribe, Espanha,
Portugal ou Canadá. Também são
elegíveis renomados funcionários
públicos, artistas ou músicos.

On-line

Forma de solicitação
Para o departamento, escola ou unidade acadêmica indicar o
candidato ao “Tinker Professor” deverá submeter os seguintes
documentos:
1. A nomination letter explaining the qualifications of the
candidate, the proposed course to be taught or co-taught,
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2.
3.
4.
5.

and the benefit of the visit to the university and to Lacis
faculty and students;
Evidence of departmental approval;
A detailed Curriculum vitae for the candidate;
A statement from the proposed professor describing their
research, interest and teaching style;
Letters of support from both inside and outside of the host
department.

. Os candidatos devem enviar o material de indicação
eletronicamente em um único arquivo PDF ou arquivo do MS Word
para lacis@lacis.wisc.edu, além de uma cópia impressa para o
seguinte endereço:
Lacis - Latin American, Caribbean, and Iberian Studies Program
209 Ingraham Hall
1155 Observatory Dr.
53706 Madison, WI-Estados Unidos
Tempo de vigência
1 semestre
Contato
E-mail: lacis@lacis.wisc.edu
Home Page:
http://www.lacis.wisc.edu/content/tinker_visiting_professorship
Latin American, Caribbean, and Iberian Studies Program, University
of Wisconsin-Madison (LACIS)
209 Ingraham Hall - 1155 Observatory Dr. – Madison – 53706 –
Wisconsin - Estados Unidos – Telefone: +1(608) 262 2811 – Fax:
+1(608) 265 5851
E-mail: lacis@lacis.wisc.edu - Home Page: http://www.lacis.wisc.edu/
64.

Uppsala
University

Suécia

Uppsala
University PhD Student
Position in
Curriculum
Studies 2017

O Departamento de Educação da Uppsala University atua na
pesquisa internacional focada no desenvolvimento da ciência e da
educação e convida a participar da candidatura da posição de
Estudante de Doutoramento em Estudos Curriculares.
Benefícios
O salário é de acordo com o local para estudantes de
doutoramento e assistentes de ensino.
Forma de Solicitação
A candidatura deve ser submetida on-line e deve incluir as teses
relevantes (bacharelado e mestrado ou equivalente), Curriculum
vitae resumido com interesse de pesquisa, plano de tese,
publicações e outros documentos relevantes que o requerente
pretenda invocar.
Contatos
Kajsa Bråting: kajsa.brating@edu.uu.se;
Marie Karlsson: marie.karlsson@edu.uu.se;

- É necessária uma elegibilidade
geral de 240 créditos ECTS, 60 dos
quais são obtidos a nível avançado,
correspondendo a quatro anos de
estudos universitários a tempo
inteiro.
- 90 créditos devem ter relevância
direta para estudos curriculares.
- Um candidato pode também ser
considerado qualificado se tiver
adquirido a competência
correspondente de outras formas.
Conhecimentos linguísticos em sueco
não são uma exigência para o
emprego, mas o candidato é
esperado para aprender sueco. Um
bom domínio do idioma inglês oral e
escrito é necessário.

Http://ww
w.uu.se/e
n/aboutuu/joinus/details/
?positionI
d=145362

05 maio 2017

On-line
Inscrições
https://uu.mynetw
orkglobal.com/en
/what:login/jobID:
145362

ou
http://edu
.uu.se/fors
kning/did
aktik/.

Leif Östman: leif.ostman@edu.uu.se.
65.

Wenner-Gren
Foundation

Post-Ph.D.
Research
Grants

Auxílio para pesquisa na área de antropologia.

Pesquisadores recém doutores de
qualquer nacionalidade.

Links
. Elegibilidade: http://www.wennergren.org/programs/post-phdresearch-grants/eligibility
. Critérios de avaliação: http://www.wennergren.org/programs/postphd-research-grants/general-criteria-evaluation
. Procedimento para candidatura:
http://www.wennergren.org/programs/post-phd-researchgrants/application-procedures

http://ww
w.wenner
gren.org/
programs
/postphdresearchgrants

Anualmente em
duas datas:

https://w
ww.wider
.unu.edu/i
nternship
s

Anualmente:

. até 1 maio

On-line e
Impressa (5
cópias)

e
. até 1 nov.

Início de vigência
. Jan./Jun. do ano seguinte; e
. Jul./Dez. do ano seguinte
Contato
applications@wennergren.org
inquiries@wennergren.org
66.

World
Institute for
Development
Economics
Research of
the United
Nations
University
(UNU-WIDER)

Finlândia

UNU-WIDER Ph.D.
Research
Internship
Programme

O World Institute for Development Economics Research da United
Nations University (UNU-WINDER) recebe inscrições para o “Ph.D.
Research Internship Programme”. O programa tem o objetivo de
oferecer a alunos de doutorado, matriculados em universidade ou
instituições de pesquisa, a oportunidade de utilizar as fontes e
facilidades disponíveis no WIDER para a pesquisa de sua tese, para
produzir trabalhos para publicação na série “Discussion Paper” do
WIDER ou em outros veículos, e para trabalhar em conjunto com os
pesquisadores do WIDER em área de interesse mútuo.
Benefícios
O UNU-WIDER oferece auxílio viagem, seguro médico e uma
remuneração mensal de 1,600.00 Euros para cobrir despesas de
estadia em Helsinki durante o período do estágio.
Forma de solicitação
. Completar o formulário on-line:
https://www2.wider.unu.edu/crm/content/application-form-phdinternship-programme-september-20160901
. Realizar upload do Curriculum Vitae no sistema;
. Enviar uma carta de referência do orientador do PhD para o e-mail
PHD-interns-reference-letter@wider.unu.edu.
Obs.: o link do formulário de inscrição on-line será ativado um mês
antes da data limite de submissão.

Requisitos:
1) Candidatos matriculados em um
programa de PhD e que tenham
demonstrado habilidade de conduzir
pesquisa sobre economias em
desenvolvimento;
2) Candidatos trabalhando em
outras áreas das ciências sociais
podem aplicar, mas devem observar
que UNU-WIDER é instituto dedicado
à área econômica;

On-line

31 mar.
e
30 set.
(até 23:59 EET)

3) Candidatos devem ser fluentes em
inglês oral e escrito e possuírem
habilidades analíticas quantitativas
e qualitativas.

Importante: será dada preferência a
candidatos que morem ou trabalhem
em países em desenvolvimento e
que estejam em estágios avançados
do PhD.

Contato
interns1@wider.unu.edu
Home Page: https://www.wider.unu.edu/internships
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Item

Agência
(Instituição)

Assunto

Resumo/Objetivo
(Descrição)

Quem pode se candidatar
(Elegibilidade)

Link

Data limite
para submissão

Tipo de
submissão

67.

ABONG e
associadas
CFEMEA,
CESE e
CAMP

Projeto
Construindo
a Resistência
Democrática

Está aberta a primeira chamada de edital do Projeto Construindo a
Resistência Democrática. O objetivo é apoiar processos de
organização e articulação da sociedade civil brasileira,
fortalecendo seu protagonismo na afirmação de direitos, da
democracia e, em especial, do empoderamento das mulheres,
colaborando para enraizar a resistência contra os ataques sofridos
no momento atual.
O Projeto tem duração de quatro anos e desenvolverá vários
produtos, tanto nas áreas de articulação – dando destaque para o
MROSC (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil),
quanto de formação política, de comunicação, incidência e fomento
de pequenos projetos.
Nesta primeira chamada, serão beneficiadas 15 propostas.
O apoio financeiro será de até R$ 8 mil.
Cronograma
Divulgação do resultado final da seleção: 17/05/2017.
A divulgação dos projetos selecionados será feita através dos sites
institucionais da CESE (www.cese.org.br), da ABONG
(www.abong.org,br), da CAMP (www.camp.org.br) e CFEMEA
(www.cfemea.org.br).
Quatro temas serão priorizados no escopo desta chamada
. A sustentabilidade financeira e política para a agenda contra a
criminalização das OSCs e movimentos sociais;
. Demandas relacionadas com o novo Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil – MROSC;
. Defesa de Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, contra a
ofensiva conservadora de antidireitos e todas as formas de
discriminação;
. Iniciativas que tratem da democratização do poder e da Reforma
do Sistema Político.

Organizações e movimentos
populares.

http://obs
ervatorios
c.org.br/n
oticia/ab
ong-eassociad
aslancamchamada
-publicapara-oprojetoconstruin
do-aresistenci
ademocrat
ica/

08 maio 2017

E-mail
editais@cese.org.
br ou Correio

Empreendedores Sociais.

http://bra
sil.ashoka
.org/busc
a-esele%C3
%A7%C3
%A3o-deempreen
dedoressociais

Fluxo contínuo.

On-line

Não será feita comunicação aos projetos que não forem
selecionados.
Os projetos devem ser enviados exclusivamente para o correio
eletrônico: editais@cese.org.br ou por correio convencional (com
data de postagem de até 08/05/2017), no seguinte endereço:
CESE
Rua da Graça, 164, Graça
CEP: 40.150-055 – Salvador – BA
Contatos
- Cese - José Carlos Zanetti, zanetti@cese.org.br
71 2104-5457
- Abong – Nicolau, projetos@abong.org.br
11 3237-2122
- Cfemea - Masra Abreu, masra@cfemea.org.br
61 3224-1791
- Camp - Daniela Tolfo, daniela@camp.org.br
51 3212-6511
68.

Ashoka Brasil

Busca e
Seleção de
Empreended
ores Sociais

A Ashoka é uma organização mundial, sem fins lucrativos, pioneira
no campo da inovação social, trabalho e apoio aos
Empreendedores Sociais. Criada em 1980 pelo norte-americano Bill
Drayton, a Ashoka cunhou o termo Empreendedorismo Social e o
caracterizou como campo de trabalho. Seus primeiros focos de
atuação foram Índia e Brasil e hoje está presente em mais de 85
países.
A Ashoka acredita que as grandes transformações sociais são
encabeçadas por pessoas com capacidade de liderança,
criatividade e comprometimento para resolver problemas sociais
de forma efetiva: os Empreendedores Sociais. Assim, a Ashoka
identifica, seleciona e apoia Empreendedores Sociais no mundo
todo. A partir da Busca e Seleção de Empreendedores Sociais a
Ashoka identifica tendências e alavanca a transformação social.
Critérios de seleção
. Inovação
. Criatividade
. Perfil Empreendedor
. Impacto Social da Inovação
. Fibra Ética

Nota: Empreendedores Sociais são
pessoas com ideias criativas e
inovadoras capazes de provocar
transformações com amplo impacto
social. O Empreendedor Social
aponta tendências e traz soluções
inovadoras para problemas sociais e
ambientais, seja por enxergar um
problema que ainda não é
reconhecido pela sociedade e/ou
por vê-lo por meio de uma
perspectiva diferenciada. Por meio
da sua atuação, ele acelera o
processo de mudanças e inspira
outros atores a se engajarem em
torno de uma causa comum.

selecao@ashoka.
org

Benefícios
Ao se tornar membro da Rede da Ashoka com cerca de 3.000
empreendedores sociais, sendo mais de 370 deles só no Brasil, o
Empreendedor participa das iniciativas e trocas dentro da Rede
além de receber a bolsa auxílio, nos casos em que esta se aplica,
por três anos para ajudá-lo a se dedicar integralmente ao
desenvolvimento de sua iniciativa.
Links
Exemplos de suporte: http://brasil.ashoka.org/fellowship-apoio%C3%A0-rede
Formulário para nomeação de candidatos:
http://brasil.ashoka.org/sites/brasil.ashoka.org/files/Formul%C3%A1ri
o%20para%20nomea%C3%A7%C3%A3o.doc
Formulário ou Documento Pré-Proposta para candidatos que se
caracterizam como empreendedores sociais e que gostariam de se

| 24

auto-nomearem para o processo de seleção:
http://brasil.ashoka.org/sites/brasil.ashoka.org/files/Documento%20Pr
%C3%A9-Proposta.doc
Importante
O Formulário ou Documento Pré-Proposta preenchidos devem ser
enviados para selecao@ashoka.org.
Contato
Deise Hajpek: dhajpek@ashoka.org
Ashoka Brasil
Escritório localizado em São Paulo – SP. Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 2355, conjunto 410 CEP: 01452-000 - São Paulo -SP
Telefone: +55 11 3085-9190
Ashoka Global Headquarters
1700 North Moore Street, Suite 2000 (20th Floor)
Arlington – 22209 – Virginia - Estados Unidos
Telefone: +1(703) 527 8300 – Fax: +1(703) 527 8383
E-mail: info@ashoka.org - http://www.ashoka.org/
69.

Associação
Brasileira de
Relações
Internacionais
(ABRI)

Chamada de
artigos

Carta
Internacional
(ISSN 14130904)

Chamada de trabalhos científicos relacionados à área de Relações
Internacionais.

Pesquisadores.

http://ww
w.abri.or
g.br/infor
mativo/vi
ew?TIPO
=1&ID_IN
FORMATI
VO=291

Fluxo contínuo.

Doutores em História ou áreas afins.

http://site.
anpuh.or
g/index.p
hp/revista
brasileira
historia/c
orpoeditorialeditorialboard/ite
m/351chamada
s-deartigos

2 maio 2017

On-line

Pesquisadores.

http://site.
anpuh.or
g/index.p
hp/201501-20-000155/noticia
s2/noticia
sdestaque
/item/315
5-rbhatendeoutrocriterioscielo-depermane
ncia

Fluxo contínuo.

On-line

Importante
. A contribuição deve ser original, inédita e pressupõe que não
esteja sendo avaliada para publicação por outra revista. Caso
contrário, deve ser apresentada uma justificativa em "Comentários
ao editor".
. O arquivo da submissão deve estar em formato Microsoft Word,
Open Office ou RTF. Quando necessário, as URLs para as
referências devem ser informadas.
. O texto deve estar em espaço simples; fonte de 12-pontos; itálico
em vez de sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e
tabelas devem estar inseridas no texto, não no final do documento
na forma de anexos.
. O texto deve seguir os padrões de estilo e requisitos bibliográficos
descritos em Diretrizes para Autores, na página Sobre a Revista.
. Em caso de submissão a uma seção com avaliação pelos pares
(ex.: artigos), verificar se foram seguidas as instruções disponíveis
em Assegurando a avaliação pelos pares cega.

On-line
http://cartainterna
cional.abri.org.br/
index.php/Carta/
about/submission
s#onlineSubmissi
ons

Regras para submissão
http://cartainternacional.abri.org.br/index.php/Carta/about/submissi
ons#onlineSubmissions
Contato
Editoria Carta Internacional - ABRI
E-mail: cartainternacional@abri.org.br
70.

Associação
Nacional de
História
(ANPUH)

Chamadas
de Artigos

A Revista Brasileira de História divulga chamada de artigos para
Dossiê Temático “O Protagonismo Indígena na História”.

Dossiê
Temático da
Revista
Brasileira de
História
(RBH)

Organizadora
Maria Leônia Chaves de Resende (UFSJ)

ISSN 01020188 versão
impressa
ISSN 18069347 versão
online

Importante
O foco desse dossiê da Revista Brasileira de História atende ao
imperativo de se repensar o protagonismo indígena, ao colocar o
agenciamento dos sujeitos individuais ou coletivos em múltiplos
cenários e diferentes dinâmicas, no curso da história. Essas
releituras evocam a atuação dos povos indígenas como epicentro
da análise para a compreensão, explicação e construção de outras
narrativas, que expressam formas criativas de resistência,
constituição de novas identidades, campos de saberes nativos,
ressignificação dos discursos, organização de movimentos, entre
outros tópicas que vicejam na América Latina e Caribe.
Observação
. Qualis 2015: A1 História; A2 Interdisciplinar; B1 Administração
Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo; B1 Filosofia;
B1 Sociologia; B2 Geografia.
Links
. Orientações gerais e as normas de formatação:
http://www.scielo.br/revistas/rbh/pinstruc.htm#002
. Instruções aos autores:
http://www.scielo.br/revistas/rbh/pinstruc.htm#002
Contato
ANPUH
Av. Professor Lineu Prestes, 338 - Cidade Universitária
05508-900 - São Paulo SP Brasil
Tel./Fax: +55 11 3091-3047
rbh@anpuh.org

71.

Associação
Nacional de
História
(ANPUH)

Revista
Brasileira de
História
(RBH)

ISSN 18069347

Qualis/Capes
2014:
A1 História

Chamada de artigos, resenhas, traduções e entrevistas por meio do
“Open Journal System”.
Importante
A Revista Brasileira de História inaugurou, no final de 215, a
publicação avançada de artigos “ahead of print) e passou a
receber artigos, resenhas, traduções e entrevistas por meio da
plataforma Open Journal System, que potencializará o processo
editorial e otimizará o fluxo de avaliação.
Indexadores
Scielo, Redalyc, Scopus e ISI Web of Knowledge.
Contato
E-mail: rbh@anpuh.org

http://submission.s
cielo.br/index.ph
p/rbh/login
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72.

Associação
Nacional de
PósGraduação e
Pesquisa em
Ciências
Sociais
(ANPOCS)

Revista
Brasileira de
Informação
Bibliográfica
em Ciências
Sociais – BIB

ISSN
(impresso)
1516-8085
ISSN (digital)
2317-6644

Qualis 2014:

Associação
Nacional de
Pósgraduação e
Pesquisa em
Letras e
Linguística
(ANPOLL)

http://ww
w.anpocs
.org/porta
l/index.ph
p?option
=com_co
ntent&vie
w=article
&id=824&
Itemid=4
39

Fluxo contínuo.

Estudiosos e especialistas nas áreas
de Estudos Comparados de
Literaturas de Língua Portuguesa,
Literatura Comparada, Literatura
Infantil e Juvenil, Literaturas
Africanas de Língua Portuguesa,
Literatura Brasileira, Literatura
Portuguesa e de outras literaturas e
culturas que se expressam em
português.

e.usp.br/8
i3

08 maio 2017

Proponente: O coordenador
proponente deve ser brasileiro nato
ou naturalizado ou estrangeiro com
visto permanente no Brasil, detentor
do título de Doutor há pelo menos, 5
(cinco) anos, com reconhecida
competência na área e
disponibilidade para as atividades
acadêmicas e administrativas
relacionadas ao projeto. Deve ter
vínculo empregatício com uma
Instituição de Ensino Superior (não
podendo estar aposentado ou ter
vínculo temporário) e
credenciamento em um programa
de pós-graduação com curso de
doutorado recomendado e
reconhecido pela Capes. Não serão
aceitas propostas de projeto
apresentadas por coordenador de
projeto CAPES/COFECUB vigentes.

http://ww
w.capes.
gov.br/co
operacao
internacio
nal/franc
a/cofecub

Sobre a BIB
A Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais
- BIB, publicação semestral da ANPOCS desde a sua fundação em
1977, consolidou-se como fonte de referência na área de Ciências
Sociais, principalmente para mestrandos e doutorandos em fase de
pesquisa. No último ano passou por uma importante modificação,
passando a ser unicamente digital.
Normas para Apresentação de Colaborações à BIB
http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_content&view
=article&id=631&Itemid=437

Qualis 2014:

Contato
bib@anpocs.org.br

Chamada de
Artigos:
Literatura e
Política nos
países de
língua
portuguesa
(Dossiê nº
32)

Professores, pesquisadores e alunos
de pós-graduação.

Editores
Marcia Lima - Editora da BIB
Adrian Gurza Lavalle - Diretor de Publicações

B3 Sociologia

B2 Ciência
Política e
Relações
Internacionai
s
73.

Os editores da Revista Brasileira de Informações Bibliográficas em
Ciências Sociais (BIB) convidam professores e pesquisadores a
submeterem artigos, e a incentivar que os estudantes ligados aos
seus programas também enviem resenhas bibliográficas de
qualidade para suas dissertações e teses.

Por razões históricas, a literatura produzida nos países de língua
portuguesa pode ser compreendida como um instrumento de
resistência, enfrentamento e luta política. No caso de Portugal,
pode-se pensar tanto em autores do neorrealismo, que deram
representação às opressões vividas pelas classes subalternas,
quanto naquela produção contemporânea que procura rever
criticamente o processo de colonização e seus desdobramentos na
vida social. Na literatura brasileira, as formas de resistência ao
Estado Novo, à ditadura civil-militar e as obras que procuram dar
expressão a setores marginalizados constituem um
vigoroso corpus no qual sobressai o embate da arte com as
instâncias de poder. Já nos países africanos de língua oficial
portuguesa, a literatura constitui um espaço fundamental para as
lutas contra o poder colonial e também para a reflexão sobre os
impasses do pós-independência.

On-line

On-line

Inscrições
http://www.revista
s.usp.br/viaatlantic
a/

A Via Atlântica no. 32, da USP, convida à discussão em torno das
relações entre literatura e política nos países de língua portuguesa.
Assim, aceitam-se artigos e resenhas que contemplem esse tema
tanto na produção em prosa quanto na poética dos séculos XX e
XXI.
Submissão de artigos
Para submissão de artigos, é necessário que o interessado acesse o
link http://www.revistas.usp.br/viaatlantica/, onde fará o seu
cadastro, através do qual o artigo será submetido. Não serão
aceitos artigos fora das normas de publicação, enviados por e-mail
ou qualquer outra via que não aquela disponibilizada no site
indicado.
. Sugere-se evitar os títulos e pronomes de tratamento (Senhor(a),
Doutor(a), Professor(a), etc.).
. Os artigos deverão ser submetidos sem identificação de autor no
corpo do texto.
. Todos os artigos passarão por avaliação duplo-cega por pares, e
devem ser encaminhados à seção da revista a que mais se
adequarem (Dossiê, Outros Textos, Resenhas, Entrevistas, etc.).
ISSN: 1516-5159 (nºs 1-24, impresso, printed)
ISSN: 2317-8086 (OJS)
Organização
Rosangela Sarteschi e Fábio César Alves
Não serão aceitos artigos fora das normas de publicação, enviados
por e-mail ou qualquer outra via que não aquela disponibilizada no
site indicado.
Contato
viaatlantica@usp.br; celp@usp.br
74.

CAPES /
Cofecub Comitê
Francês de
Avaliação da
Cooperação
Universitária
com o Brasil

Programa
Capes/
Cofecub
Edital nº
04/2017

O programa Capes / Cofecub tem o objetivo de fomentar o
intercâmbio entre Instituições de Ensino Superior e institutos ou
centros de pesquisa e desenvolvimento públicos brasileiros e
franceses.
O edital selecionará até trinta projetos conjuntos de pesquisa para
início das atividades, a partir do ano de 2018 nas diversas áreas de
conhecimento, mediante decisão conjunta entre as agências
financiadoras e disponibilidade orçamentária e financeira da
Capes.
Modalidade de bolsas e benefícios
. Missão de trabalho
Benefícios:
. Auxílio deslocamento
. Auxílio seguro saúde
. Diárias
Duração: não pode ser inferior a 10 (dez) ou superior a 21 (vinte e
um) dias.
. Missão de estudo
Modalidades:
. Doutorado sanduíche: duração mínima de 4 (quatro) e máxima de
12 (doze) meses, podendo, sob análise, ser concedida prorrogação
de até 6 meses em caso de cotutela.
. Estágio pós-doutoral: duração mínima de 2 (dois) e máxima de 12
(doze) meses, improrrogáveis.
Benefícios:

23 maio 2017

On-line
https://inscricao.c
apes.gov.br/indivi
dual/

O coordenador não poderá
participar de missão de estudo pósdoutoral como bolsista do projeto,
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. Mensalidade
. Auxílio seguro saúde
. Auxílio instalação
. Auxílio deslocamento
. Adicional localidade
Recurso de custeio: recursos concedidos por ano de projeto, não
cumulativos, com vistas ao custeio de despesas com materiais de
consumo.
Duração máxima de financiamento do projeto: 4 anos.
Inscrição
. As inscrições serão gratuitas e admitidas exclusivamente pela
internet, mediante o preenchimento do formulário de inscrição.
. Ao formulário de inscrição deverão ser anexados eletronicamente
os documentos obrigatórios descritos em edital.
. O link da inscrição para a candidatura do bolsista, será
disponibilizado apenas para o coordenador do projeto, o qual
deverá responsabilizar-se pela inscrição dos candidatos indicados.
Links disponíveis
. Link de inscrição: http://inscricao.capes.gov.br/individual
. Valores das bolsas: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-noexterior/valores-das-bolsas
. Normas sobre importação/exportação de material biológico:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/1810201
6normas_sobre_importa%C3%A7%C3%A3o_exportacao_de_material
_biologico.pdf . Edital
. Edital no. 04/2017 – CAPES – COFECUB:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/16032017Edital-4-COFECUB.pdf

ainda que deixe a coordenação
antes de sua conclusão.

Equipe: A equipe brasileira do
projeto deverá ser composta de no
mínimo 4 (quatro) docentes
doutores, incluindo o coordenador;

Proposta: A proposta brasileira deve
ser elaborada em língua portuguesa
e em conformidade com as diretrizes
publicadas pela Capes neste edital,
e a proposta francesa com as
diretrizes do Cofecub. As propostas
devem ser similares em cada um dos
países, contendo o plano de ações
conjuntas e a programação da
formação de recursos humanos em
ambos os sentidos. Envolver ao
menos 1 (uma) IES em cada país;
Dar ênfase à promoção do
aperfeiçoamento de estudantes e de
pesquisadores em fase de
consolidação da carreira, por
intermédio de estágios acadêmicos:
doutorado-sanduíche e estágio
pós-doutoral. Ver outros requisitos no
edital.

Tempo de vigência
4 anos
Início de vigência
2018
Contato
Projetos: cofecub.projetos@capes.gov.br
Bolsistas: cofecub.bolsistas@capes.gov.br
75.

Conselho
Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico
(CNPq)

Chamada
ARC nº
01/2017
MCTIC/
CNPq/
FINEP/FNDCT
Promoção de
Eventos
Científicos,
Tecnológicos
e/ou de
Inovação ARC

Apoiar eventos nacionais ou mundiais que visem contribuir
significativamente para o
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País, a
serem realizados no Brasil, todos relacionados necessariamente à
Ciência, Tecnologia e Inovação.
Valor global de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).
Linhas de Pesquisa
Os projetos deverão ser inseridos nas seguintes Linhas de Pesquisa:
LINHA 1: Destina-se a apoiar eventos nacionais ou internacionais
tradicionais da área,
promovidos por sociedades ou associações científicas e/ou
tecnológicas, ou eventos que sejam realizados periodicamente e
que tenham abrangência nacional ou internacional.
Cronograma 1: 01/07/2017 a 31/12/2017
Cronograma 2: 01/01/2018 a 30/06/2018
Valor máximo: R$ 150.000,00
LINHA 2: Destina-se a apoiar eventos de abrangência regional,
promovidos por sociedades ou associações científicas e/ou
tecnológicas, ou eventos que estejam em suas primeiras edições
(com histórico inferior a 10 (dez) anos).
Cronograma 1: 01/07/2017 a 31/12/2017
Cronograma 2: 01/01/2018 a 30/06/2018
Valor máximo: R$ 75.000,00
LINHA 3: Destina-se a apoiar eventos MUNDIAIS que serão
realizados no Brasil.
Cronograma 1: 01/07/2017 a 30/06/2018
Cronograma 2: 01/07/2018 a 30/06/2019
Valor máximo: R$ 150.000,00

Edital
http://cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INS
TANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=
chamadas&idDivulgacao=7002

Contato
atendimento@cnpq.br (respostas até 18h)
Telefone
(61) 3211-4000 (até 18h)

Proponente e Equipe:
- ter seu currículo cadastrado na
Plataforma Lattes, atualizado até a
data limite para submissão da
proposta;

www.cnp
q.br

Cronograma 1:
24 abr. 2017

ou

Cronograma 2:
10 jul. 2017

On-line
Plataforma Carlos
Chagas

- possuir o título de Doutor;
- ser obrigatoriamente o
coordenador do projeto e participar
formalmente da comissão
organizadora do evento. A
participação na comissão
organizadora deve estar claramente
informada no Currículo Lattes do
proponente ou na proposta
detalhada;
- ter vínculo formal com a instituição
promotora ou colaboradora do
evento. O vínculo formal deve estar
claramente informado no Currículo
Lattes do proponente.
- A equipe técnica poderá ser
constituída por pesquisadores,
alunos e técnicos. Outros
profissionais poderão integrar a
equipe na qualidade de
colaboradores.

http://cnp
q.br/web/
guest/cha
madaspublicas?
p_p_id=r
esultados
portlet_W
AR_result
adoscnp
qportlet_I
NSTANCE
_0ZaM&fil
tro=abert
as&detal
ha=cham
adaDivul
gada&de
sc=cham
adas&idD
ivulgacao
=7002

- Somente deverão ser incluídos na
equipe aqueles que tenham
prestado anuência formal escrita, a
qual deve ser mantida sob a guarda
do Coordenador da proposta.
A existência de qualquer
inadimplência, por parte do
proponente, com o CNPq, com a
Administração Pública Federal,
direta ou indireta, ou o registro do
proponente como inadimplente em
quaisquer cadastros mantidos por
órgãos da Administração Pública
Federal resultará no indeferimento
sumário da proposta.
Importante
A instituição de execução do projeto
é aquela com a qual o proponente
deve apresentar vínculo.

76.

Conselho
Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico
(CNPq)

Bolsa CNPq
de
DoutoradoSanduíche
Empresarial
(SWI) 2017

Apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no
Brasil, que necessite complementar a sua formação participando de
ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresa no
País.
Benefícios
. Mensalidades conforme Tabela de Valores de Bolsas e Taxas no
País;

O candidato deve:
. Estar formalmente matriculado em
curso de doutorado no Brasil,
recomendado pela Capes;
. Não ser aposentado;

http://ww
w.cnpq.b
r/web/gu
est/notici
asviews//journal_c
ontent/56
_INSTAN

Cronograma 1:
até 1º de março
de 2017;
Cronograma 2:
até 1º de junho
de 2017;

On-line
CNPq –
Plataforma Carlos
Chagas:
http://efomento.cn
pq.br/efomento
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. Auxílio deslocamento, de ida e volta, de acordo com tabela
específica, em trecho nacional quando a distância for superior a 350
km.
Documentação para inscrição
. Formulário de Propostas Online - http://efomento.cnpq.br/efomento
;
. Currículo do candidato à bolsa atualizado na Plataforma Lattes.
Norma completa
http://www.cnpq.br/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2958271

. Não acumular a presente bolsa
com bolsas concedidas por qualquer
agência de fomento nacional.

CE_a6M
O/10157/5
603435

Cronograma 3:
até 1º de
setembro de
2017.

O orientador da instituição de
origem deve:
. Ser o proponente e responsável
pelo encaminhamento da proposta;
. Supervisionar as atividades do
bolsista durante o período da bolsa.

Tabela de valores
http://www.cnpq.br/web/guest/no-pais
Tempo de vigência
No mínimo 3 (três) e no máximo 6 (seis) meses.
Início de vigência
Cronograma 1: julho/agosto/setembro/outubro de 2017
Cronograma 2: novembro/dezembro 2017 e janeiro/fevereiro de
2018
Cronograma 3: março/abril/maio/junho de 2018

Contato
http://www.cnpq.br/web/guest/central-de-atendimento
77.

Conselho
Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico
(CNPq)

Bolsa CNPq
de
DoutoradoSanduíche no
País (SWP)
2017

Apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no
Brasil para desenvolvimento parcial de sua tese junto a outro grupo
de pesquisa nacional.
Benefícios
. Mensalidades conforme Tabela de Valores de Bolsas e Taxas no
País;
. Auxílio deslocamento, de ida e volta, de acordo com tabela
específica, em trecho nacional, quando houver deslocamento por
distância superior a 350 km.
Documentação para inscrição
. Formulário de Propostas Online - http://efomento.cnpq.br/efomento
;
. Currículos do candidato à bolsa e dos orientadores das instituições
de origem e destino atualizados na Plataforma Lattes.
Norma completa
http://www.cnpq.br/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2958271?COMPANY_ID=
10132
Tabela de valores
http://www.cnpq.br/web/guest/no-pais
Tempo de vigência
De 2 a 6 meses ao estudante, improrrogáveis.
Início de vigência
Cronograma 1: julho/agosto/setembro/outubro de 2017
Cronograma 2: novembro/dezembro 2017 e janeiro/fevereiro de
2018
Cronograma 3: março/abril/maio/junho de 2018

A empresa de destino deve:
. Ter um programa de pesquisa,
desenvolvimento e inovação;
. Estar cadastrada no sistema CNPq;
. Viabilizar a realização das
atividades de pesquisa e
desenvolvimento do bolsista; e
. Designar um funcionário qualificado
(orientador) para acompanhar às
atividades do bolsista.
O candidato deve:
. Estar formalmente matriculado há
pelo menos doze meses, em curso
de doutorado no Brasil, reconhecido
pela Capes;
. Não acumular a presente bolsa
com quaisquer outras bolsas
concedidas por agência de fomento
nacional.

http://ww
w.cnpq.b
r/web/gu
est/notici
asviews//journal_c
ontent/56
_INSTAN
CE_a6M
O/10157/5
603435

Cronograma 1:
até 1º de março
de 2017;

http://ww
w.cnpq.b
r/web/gu
est/notici
asviews//journal_c
ontent/56
_INSTAN
CE_a6M
O/10157/5
603435

Cronograma 1:
até 1º de março
de 2017;

Cronograma 2:
até 1º de junho
de 2017;

On-line
CNPq –
Plataforma Carlos
Chagas:
http://efomento.cn
pq.br/efomento

Cronograma 3:
até 1º de
setembro de
2017

O orientador da instituição de
origem deve:
. Ser o proponente e responsável
pelo encaminhamento da proposta;
. Manter interação
acadêmica/científica com o
orientador da instituição de destino.

O orientador da instituição de
destino deve ser pesquisador com
produção acadêmica consolidada e
relevante para o desenvolvimento
complementar da tese de
doutorado.

Contato
http://www.cnpq.br/web/guest/central-de-atendimento
78.

Conselho
Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico
(CNPq)

Bolsa CNPq
de PósDoutorado
Empresarial
(PDI) 2017

Possibilitar ao pesquisador a consolidação e atualização de seus
conhecimentos, assim como agregar competência às ações de
pesquisa, desenvolvimento e inovação de empresa no País, com
vistas à melhoria de sua competitividade.
Benefícios
. Mensalidades conforme Tabela de Valores de Bolsas e Taxas no
País;
. Auxílio instalação correspondente a uma mensalidade, quando a
empresa estiver em município distinto do da instituição de origem
do candidato.
. Auxílio deslocamento, de ida e volta, de acordo com tabela
específica, em trecho nacional, quando houver deslocamento por
distância superior a 350 km.
Documentação para inscrição
. Formulário de Propostas Online;
. Currículo do candidato à bolsa atualizado na Plataforma Lattes.

O candidato deve:
. Possuir título de doutor, quando da
implementação da bolsa, no caso de
proposta aprovada;
. Ter qualificação compatível com os
setores de atuação da empresa;
. Obter, nos casos de vínculo
empregatício ou funcional, anuência
por escrito do supervisor.

Cronograma 2:
até 1º de junho
de 2017;

On-line
CNPq –
Plataforma Carlos
Chagas:
http://efomento.cn
pq.br/efomento

Cronograma 3:
até 1º de
setembro de
2017

A instituição deve:
. Ter um programa de pesquisa,
desenvolvimento e inovação;
. Estar cadastrada no sistema CNPq;

Norma completa
http://www.cnpq.br/web/guest/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2958271
Tabela de valores
http://www.cnpq.br/web/guest/no-pais
Tempo de vigência
De 6 (seis) a 12 (doze) meses, prorrogáveis até 12 (doze) meses. Os
pedidos de prorrogação serão analisados e aprovados pelo Diretor
da área.

. Viabilizar a realização das
atividades de pesquisa e
desenvolvimento do bolsista; e
. Designar um funcionário qualificado
(supervisor) para acompanhar às
atividades do bolsista.

Início de vigência
Cronograma 1: julho/agosto/setembro/outubro de 2017
Cronograma 2: novembro/dezembro 2017 e janeiro/fevereiro de
2018
Cronograma 3: março/abril/maio/junho de 2018
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Contato
http://www.cnpq.br/web/guest/central-de-atendimento
79.

Conselho
Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico
(CNPq)

Bolsa CNPq
de PósDoutorado
Sênior (PDS)
2017

Possibilitar, no País, a consolidação e atualização dos
conhecimentos e/ou o redirecionamento da linha de pesquisa do
candidato. Isto será feito por meio de estágio e desenvolvimento de
projetos de pesquisa junto a grupos e instituições de reconhecido
nível de excelência na área de especialização do candidato.
Benefícios
. Mensalidade conforme Tabela de Valores de Bolsas e Taxas no
País;
. Taxa de bancada mensal, conforme tabela;
. Quando houver deslocamento por distância superior a 350 km, o
bolsista terá direito a:
a) Auxílio deslocamento, de ida e volta, de acordo com tabela
específica;
b) Auxílio instalação correspondente ao valor de uma
mensalidade, a ser pago juntamente com a primeira mensalidade.

O candidato deve:
. Ser proponente e responsável pelo
encaminhamento da proposta;
. Possuir título de doutor há mais de
sete anos, quando da
implementação da bolsa, no caso de
proposta aprovada;
. Obter, nos casos de vínculo
empregatício ou funcional, anuência
por escrito do supervisor.

http://ww
w.cnpq.b
r/web/gu
est/notici
asviews//journal_c
ontent/56
_INSTAN
CE_a6M
O/10157/5
603435

Cronograma 1:
até 1º de março
de 2017;

http://ww
w.cnpq.b
r/web/gu
est/notici
asviews//journal_c
ontent/56
_INSTAN
CE_a6M
O/10157/5
603435

Cronograma 1:
até 1º de março
de 2017;

http://ww
w.cnpq.b
r/web/gu
est/notici
asviews//journal_c
ontent/56
_INSTAN
CE_a6M

Cronograma 1:
até 1º de março
de 2017;

Cronograma 2:
até 1º de junho
de 2017;

On-line
CNPq –
Plataforma Carlos
Chagas:
http://efomento.cn
pq.br/efomento

Cronograma 3:
até 1º de
setembro de
2017

Documentação para inscrição
. Formulário de Propostas Online;
. Currículos do candidato à bolsa e do supervisor atualizados na
Plataforma Lattes.
Norma completa
http://www.cnpq.br/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2958271?COMPANY_ID=
10132
Tabela de valores
http://www.cnpq.br/web/guest/no-pais
Tempo de vigência
De 6 a 12 meses, prorrogáveis por até 12 meses.
Início de vigência
Cronograma 1: julho/agosto/setembro/outubro de 2017
Cronograma 2: novembro/dezembro 2017 e janeiro/fevereiro de
2018
Cronograma 3: março/abril/maio/junho de 2018
Contato
http://www.cnpq.br/web/guest/central-de-atendimento
80.

Conselho
Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico
(CNPq)

Bolsa CNPq
de PósDoutorado
Júnior (PDJ)
2017

Possibilitar a consolidação e atualização dos conhecimentos ou o
eventual redirecionamento da linha de pesquisa do candidato, por
meio de estágio e desenvolvimento de projetos de pesquisa junto a
grupos e instituições de reconhecida excelência na área de
especialização do candidato.
Benefícios
. Mensalidade conforme Tabela de Valores de Bolsas e Taxas no
País em vigor;
. Taxa de bancada mensal, conforme Tabela de Valores de Bolsas
e Taxas no País em vigor;
. Quando houver deslocamento superior a 350 km, o bolsista terá
direito a:
a) Auxílio deslocamento, de ida e volta, de acordo com tabela
específica;
b) Auxílio instalação correspondente ao valor de uma mensalidade,
a ser pago juntamente com a primeira mensalidade.
Quando o bolsista, brasileiro ou estrangeiro, sem conta corrente
aberta no Brasil, tiver direito de receber os benefícios de auxílio
instalação e auxílio deslocamento, estes pagamentos serão
efetuados diretamente ao bolsista, juntamente com a primeira
mensalidade.

O supervisor deve:
. Ter reconhecida competência como
pesquisador em sua área de
atuação e experiência na formação
de recursos humanos;
. Ser o proponente e responsável por
uma ou mais propostas;

O candidato deve:
. Possuir título de doutor há menos de
sete anos, quando da
implementação da bolsa, no caso de
proposta aprovada;

Cronograma 2:
até 1º de junho
de 2017;

On-line
CNPq –
Plataforma Carlos
Chagas:
http://efomento.cn
pq.br/efomento

Cronograma 3:
até 1º de
setembro de
2017

. Obter, nos casos de vínculo
empregatício ou funcional, anuência
por escrito do supervisor.

Documentação para inscrição
. Formulário de Propostas Online;
. Currículos dos candidatos e do supervisor atualizados na
Plataforma Lattes.
Norma completa
http://www.cnpq.br/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2958271?COMPANY_ID=
10132
Tabela de valores
http://www.cnpq.br/web/guest/no-pais
Tempo de vigência
de 6 a 12 meses, prorrogáveis por até 12 meses.
Início de vigência
Cronograma 1: julho/agosto/setembro/outubro de 2017
Cronograma 2: novembro/dezembro 2017 e janeiro/fevereiro de
2018
Cronograma 3: março/abril/maio/junho de 2018
Contato
http://www.cnpq.br/web/guest/central-de-atendimento
81.

Conselho
Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico
(CNPq)

Bolsa CNPq
de
Pesquisador
Visitante (PV)
2017

Possibilitar ao pesquisador brasileiro ou estrangeiro, de
reconhecida liderança científica e tecnológica, a colaboração com
grupos de pesquisa emergentes ou consolidados, para o
desenvolvimento de linhas de pesquisa ou de desenvolvimento
tecnológico, consideradas relevantes.
Benefícios
. Mensalidades pagas ao pesquisador visitante, em conformidade
com a Tabela de Valores de Bolsas e Taxas no País em vigor;

O solicitante deve:
. Ser pesquisador e ter vínculo
empregatício ou funcional com
instituição nacional;
. Se aposentado, selecionar
instituição localizada em região
geográfica distinta da de vínculo;

Cronograma 2:
até 1º de junho
de 2017;

On-line
CNPq –
Plataforma Carlos
Chagas:
http://efomento.cn
pq.br/efomento

Cronograma 3:
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. Auxílio deslocamento, de acordo com tabela específica para
deslocamento do pesquisador e retorno à instituição de origem,
quando o deslocamento for superior a 350 km;
. Auxílio instalação correspondente ao valor de uma mensalidade,
quando o deslocamento do pesquisador for superior a 350 km e a
duração da bolsa superior a seis meses, a ser pago juntamente com
a primeira mensalidade.
Documentação para inscrição
. Formulário de Propostas Online;
. Para pesquisador visitante estrangeiro deve ser informada a home
page ou anexado o arquivo que contém seu currículo;
. Para pesquisadores visitantes brasileiros, currículos dos candidatos
atualizados na Plataforma Lattes.
Norma completa
http://www.cnpq.br/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2958271?COMPANY_ID=
10132
Tabela de valores
http://www.cnpq.br/web/guest/no-pais

. Se estrangeiro, estar em situação
regular no país e aqui permanecer
durante a vigência da bolsa.

O/10157/5
603435

até 1º de
setembro de
2017

http://ww
w.cnpq.b
r/web/gu
est/notici
asviews//journal_c
ontent/56
_INSTAN
CE_a6M
O/10157/5
603435

Cronograma 1:
até 1º de março
de 2017;

http://ww
w.cnpq.b
r/web/gu
est/notici
asviews//journal_c
ontent/56
_INSTAN
CE_a6M
O/10157/5
603435

Cronograma 1:
até 1º de março
de 2017;

O pesquisador visitante deve:
. Ter perfil equivalente a bolsista de
Produtividade em Pesquisa categoria
1 nível A ou B do CNPq;
. Ter perfil científico/tecnológico
adequado para a finalidade da
bolsa;
. Dedicar-se integralmente às
atividades programadas na
instituição de execução;
. Não acumular a presente bolsa
com bolsas concedidas por qualquer
agência de fomento nacional.

Tempo de vigência
de 3 a 12 meses, prorrogáveis por até 12 meses.
Início de vigência
Cronograma 1: julho/agosto/setembro/outubro de 2017
Cronograma 2: novembro/dezembro 2017 e janeiro/fevereiro de
2018
Cronograma 3: março/abril/maio/junho de 2018
Contato
http://www.cnpq.br/web/guest/central-de-atendimento
82.

Conselho
Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico
(CNPq)

Bolsa CNPq
de Estágio
Sênior no
Exterior
(ESN) 2017

Propiciar ao pesquisador o desenvolvimento de projeto de pesquisa
ou parte dele em instituição estrangeira.
Benefícios
. Mensalidades, calculadas conforme Tabela de Valores de Bolsas
no Exterior;
. Auxílio deslocamento;;
. Auxílio instalação, exceto a candidatos residentes no exterior;
. Seguro saúde.
Documentos para inscrição
. Formulário de Propostas Online (Plataforma Carlos Chagas
http://efomento.cnpq.br/efomento);
. Currículo cadastrado na Plataforma Lattes;
. Projeto / Plano de trabalho.
Norma completa
http://www.cnpq.br/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690
Tabela de valores
http://www.cnpq.br/web/guest/no-exterior
Tempo de vigência
De 3 a 6 meses.

O candidato deve:
. Ser pesquisador nível 1 do CNPq ou
equivalente;
. Ter vínculo funcional/empregatício
com instituição de pesquisa ou
pesquisa/ensino no Brasil;
. Cumprir interstício mínimo de dois
anos entre um estágio e o
subseqüente;
. Não acumular a presente bolsa
com outras bolsas concedidas com
recursos do Tesouro Nacional.

Cronograma 2:
até 1º de junho
de 2017;

On-line
CNPq –
Plataforma Carlos
Chagas:
http://efomento.cn
pq.br/efomento

Cronograma 3:
até 1º de
setembro de
2017

. A instituição de destino deve ter
competência reconhecida
internacionalmente na área de
interesse do candidato.
.O pesquisador anfitrião deve ter
reconhecida competência na área
do projeto.

Início de vigência
Cronograma 1: julho/agosto/setembro/outubro de 2017
Cronograma 2: novembro/dezembro 2017 e janeiro/fevereiro de
2018
Cronograma 3: março/abril/maio/junho de 2018
Contato
http://www.cnpq.br/web/guest/central-de-atendimento
83.

Conselho
Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico
(CNPq)

Bolsa CNPq
Doutorado
Sanduíche no
Exterior
(SWE) 2017

Apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no
Brasil que comprove qualificação para usufruir, no exterior, da
oportunidade de aprofundamento teórico, coleta e/ou tratamento
de dados ou desenvolvimento parcial da parte experimental de sua
tese a ser defendida no Brasil.
Benefícios
. Mensalidades, calculadas conforme Tabela de Valores de Bolsas
no Exterior;
. Auxílio deslocamento;
. Auxílio instalação, exceto a candidatos residentes no exterior;
. Seguro saúde;
. Taxas escolares, se exigidas pela instituição; e
. Taxas de Bancada, caso aplicável.
Documentação para inscrição
. Formulário de Propostas Online - http://efomento.cnpq.br/efomento
;
. Currículo do candidato à bolsa cadastrado na Plataforma Lattes;
. Currículo do orientador no exterior, na forma de home page ou
arquivo anexado;
. Plano de trabalho e/ou projeto de pesquisa para o período da
bolsa;
. Anuência formal do coordenador do curso de pós-graduação no
qual está matriculado;
. Anuência formal da instituição de destino emitida pelo órgão
responsável pela admissão do candidato, incluindo informação
sobre o idioma e nível de proficiência mínimo exigido;
. Concordância dos orientadores no Brasil e no exterior com as
atividades propostas;
. Confirmação por parte do orientador no exterior de que o
candidato tem conhecimento suficiente do idioma exigido para o
desenvolvimento das atividades previstas ou comprovante de
proficiência no idioma, caso exigido pela instituição de destino.

O candidato deve:
. Estar formalmente matriculado em
curso de doutorado no Brasil
reconhecido pela Capes;
. Não ser aposentado;
. Ter conhecimento do idioma
utilizado na instituição de destino;
. Ter anuência do coordenador do
curso de pós-graduação e dos
orientadores no País e no exterior;

Cronograma 2:
até 1º de junho
de 2017;

On-line
CNPq –
Plataforma Carlos
Chagas:
http://efomento.cn
pq.br/efomento

Cronograma 3:
até 1º de
setembro de
2017

. Ser brasileiro ou estrangeiro com
visto permanente no Brasil; e
. Não acumular a presente bolsa
com outras bolsas concedidas com
recursos do Tesouro Nacional.
. O orientador da instituição de
destino deve ser pesquisador com
produção acadêmica consolidada e
relevante para desenvolvimento
complementar da tese de
doutorado.
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Norma completa
http://www.cnpq.br/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690
Tabela de valores
http://www.cnpq.br/web/guest/no-exterior
Tempo de vigência
De 3 a 12 meses, condicionado à duração da bolsa de Doutorado
no País que, somadas, não podem ultrapassar o período máximo
de 48 meses.
Início de vigência
Cronograma 1: julho/agosto/setembro/outubro de 2017
Cronograma 2: novembro/dezembro 2017 e janeiro/fevereiro de
2018
Cronograma 3: março/abril/maio/junho de 2018
Contato
http://www.cnpq.br/web/guest/central-de-atendimento
84.

Conselho
Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico
(CNPq)

Bolsa CNPq
PósDoutorado
no Exterior
(PDE) 2017

Possibilitar ao pesquisador a capacitação e atualização de seus
conhecimentos por meio de estágio e desenvolvimento de projeto
com conteúdo científico ou tecnológico inovador, em instituição no
exterior.
Benefícios
. Mensalidades, calculadas conforme Tabela de Valores de Bolsas
no Exterior;
. Auxílio deslocamento;
. Auxílio instalação, exceto a candidatos residentes no exterior no
momento da implementação da bolsa;
. Seguro saúde.
Documentação para inscrição
. Formulário de Propostas Online - http://efomento.cnpq.br/efomento;
. Currículo do candidato cadastrado na Plataforma Lattes;
. Currículo do supervisor, na forma de home page ou arquivo
anexado;
. Projeto de pesquisa;
. Concordância do supervisor com as atividades propostas;
. Confirmação por parte do supervisor de que o conhecimento do
idioma do país de destino é suficiente para o desenvolvimento das
atividades previstas.
Norma completa
http://www.cnpq.br/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690

O candidato deve:
. Possuir o título de doutor quando
da implementação da bolsa;
. Dedicar-se integralmente às
atividades programadas na
instituição de destino;
. Não acumular a presente bolsa
com outras bolsas concedidas com
recursos do Tesouro Nacional;

http://ww
w.cnpq.b
r/web/gu
est/notici
asviews//journal_c
ontent/56
_INSTAN
CE_a6M
O/10157/5
603435

Cronograma 1:
até 1º de março
de 2017;

http://ww
w.cnpq.b
r/web/gu
est/notici
asviews//journal_c
ontent/56
_INSTAN
CE_a6M
O/10157/5
603435

Cronograma 1:
até 1º de março
de 2017;

. Cumprir interstício mínimo de três
anos entre dois Pós-Doutorados no
Exterior com bolsa do CNPq;

Cronograma 2:
até 1º de junho
de 2017;

On-line
CNPq –
Plataforma Carlos
Chagas:
http://efomento.cn
pq.br/efomento

Cronograma 3:
até 1º de
setembro de
2017

. Ser brasileiro ou estrangeiro com
visto permanente no Brasil.
A instituição de destino deve ter
competência reconhecida
internacionalmente na área de
interesse do candidato e o
supervisor deve ter reconhecida
competência na área do projeto.

Tabela de valores
http://www.cnpq.br/web/guest/no-exterior
Tempo de vigência
De 6 a 12 meses, permitida a prorrogação até o prazo total de 24
meses de bolsa.
Início de vigência
Cronograma 1: julho/agosto/setembro/outubro de 2017
Cronograma 2: novembro/dezembro 2017 e janeiro/fevereiro de
2018
Cronograma 3: março/abril/maio/junho de 2018
Contato
http://www.cnpq.br/web/guest/central-de-atendimento
85.

Conselho
Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico
(CNPq)

Bolsa CNPq
de
Doutorado
Pleno no
Exterior
(GDE) 2017

Apoiar aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no
Brasil, que necessite complementar a sua formação participando de
ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresa no
País.
Benefícios
. Mensalidades;
. Auxílio deslocamento;
. Auxílio instalação;
. Seguro saúde;
. Taxas escolares, se exigidas pela instituição;
. Taxas de bancada, se exigidas pela instituição;
. Pesquisa de campo, quando prevista na proposta original, pelo
período máximo de doze meses, se realizada no Brasil, e de seis
meses no exterior.

O candidato deve:
. Ser brasileiro ou estrangeiro com
visto permanente no Brasil;
. Ter proficiência em idioma
requerido para o curso;
. Não acumular a presente bolsa
com outras bolsas concedidas com
recursos do Tesouro Nacional.
Nota: É vedada a concessão de
bolsa de doutorado a candidato que
esteja matriculado em curso de
doutorado no país ou que já possua
o título de doutor

Cronograma 2:
até 1º de junho
de 2017;

On-line
CNPq –
Plataforma Carlos
Chagas:
http://efomento.cn
pq.br/efomento

Cronograma 3:
até 1º de
setembro de
2017

Documentação para inscrição
. Formulário de Propostas Online - http://efomento.cnpq.br/efomento;
. Currículo cadastrado na Plataforma Lattes;
. Currículo do orientador no exterior, na forma de home page ou
arquivo anexado;
. Projeto de Pesquisa;
. Concordância do orientador no exterior com a execução do
projeto proposto;
. Anuência formal da instituição de destino emitida pelo órgão
responsável pela admissão do candidato, incluindo informação
sobre o idioma e nível de proficiência mínimo exigido para o
doutorado;
. Comprovante de proficiência no idioma a ser utilizado no
doutoramento exigido pela instituição de destino;
. Histórico Escolar da última etapa de formação do candidato
(graduação ou mestrado).
Norma completa
http://www.cnpq.br/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690
Tabela de valores
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http://www.cnpq.br/web/guest/no-exterior
Tempo de vigência
Até 36 meses, prorrogáveis por até 12 meses.
Início de vigência
Cronograma 1: julho/agosto/setembro/outubro de 2017
Cronograma 2: novembro/dezembro 2017 e janeiro/fevereiro de
2018
Cronograma 3: março/abril/maio/junho de 2018
Contato
http://www.cnpq.br/web/guest/central-de-atendimento
86.

Conselho
Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico
(CNPq)

Auxílio
Participação
em Eventos
Científicos
(AVG)

Apoiar a participação de pesquisador, com desempenho
destacado em sua área de atuação, em eventos científicos no
exterior, tais como:
1. Congressos e similares;
2. Intercâmbio científico ou tecnológico;
3. Visitas de curta duração, para aquisição de conhecimentos
específicos e necessários ao desenvolvimento da pesquisa
científica ou tecnológica e/ou de inovação.
Itens financiáveis
1. Passagem aérea internacional;
2. Diárias no exterior, conforme valores estabelecidos em
Resolução Normativa específica
(http://www.cnpq.br/web/guest/diarias-para-auxilios).
Obs.: O proponente deverá observar as orientações do Manual de
Utilização de Recursos Financeiros e Prestação de Contas http://www.cnpq.br/documents/10157/d6b5ae87-42ab-4b4c-85f6838fedda953d.

Título de doutor ou de livre docência.

http://ww
w.cnpq.b
r/web/gu
est/apres
entacao4/
#void

Norma
completa
:
http://ww
w.cnpq.b
r/view//journal_c
ontent/56
_INSTAN
CE_0oED/
10157/254
80

Requisitos
. Possuir ter título de doutor ou de livre docência; ter currículo
cadastrado na Plataforma Lattes. A atualização das informações do
currículo Lattes é de total responsabilidade do proponente;
ter
domínio do idioma do evento, visita ou intercâmbio; apresentar, no
momento do envio da proposta, carta convite ou de aceitação da
organização do evento, para os casos de visitas, intercâmbios ou
participação em congressos e similares na qualidade de
palestrante, coordenador de sessão ou outras atividades afins;
apresentar texto submetido ao comitê avaliador do evento; manter
em sua guarda carta de aceite do(s) trabalho(s) apresentado(s) em
congressos e similares; cumprir interstício de 2 (dois) anos para a
nova concessão, no caso de pesquisador que já tenha usufruído de
Auxílio Participação em Eventos Científicos (AVG).

90 dias antes do
início da
atividade ou
evento

On-line

Exclusivamente
via internet, até
às 23:59 horas,
sem tolerância,
da data limite,
horário de
Brasília.

ou

http://ww
w.cnpq.b
r/docume
nts/10157/
922d46e3
-c4a643e496265a04429b
b2b3

Nota: esta modalidade de auxílio é preferencialmente concedida
para bolsistas de Produtividade em Pesquisa e de Produtividade em
Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora categoria II do
CNPq ou a pesquisadores não bolsistas. Somente será concedida a
bolsistas da categoria I em casos de altos custos de viagem.
Contato
Central de Atendimento do CNPq
Tels.: 61 3211-4000 ou pelo telefone 0800 619 697 (funcionamento de
segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h30min).
87.

Conselho
Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico
(CNPq)

Auxílios de
Curta
Duração:

Auxílio a
Pesquisador
Visitante
(APV)

O programa tem a finalidade de possibilitar ao pesquisador
brasileiro ou estrangeiro, de reconhecida competência, a
colaboração com grupos de pesquisa nacionais para o
desenvolvimento de projetos/planos de trabalho de natureza
científica, tecnológica e/ou de inovação.
Itens financiáveis
. Passagens nacionais ou internacionais;
. Diárias no País, conforme valor estabelecido na Tabela de Valores
de Diárias para Auxílios Individuais e Bolsas de Curta Duração
(http://www.cnpq.br/web/guest/diarias-para-auxilios).
Importante
. O projeto/plano de trabalho deve detalhar as atividades, de
pesquisa e de ensino, a serem desenvolvidas pelo visitante.
. Para pesquisador visitante estrangeiro deve ser informada a home
page ou anexado o seu currículo.
Norma completa
http://www.cnpq.br/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/25480
ou
http://www.cnpq.br/documents/10157/128ba920-77a7-4748-97f56cab3a4c6d40

. Para o proponente:
a) ser pesquisador de comprovada
qualificação e experiência;
b) ter currículo cadastrado na
Plataforma Lattes. A atualização das
informações do currículo Lattes é de
total responsabilidade do
proponente;
c) ter vínculo formal com a instituição
de execução do projeto.
c.1) pesquisadores aposentados
deverão comprovar em seu Currículo
Lattes que mantém atividades
acadêmico-científicas e apresentar
declaração da instituição de
pesquisa ou de pesquisa e ensino
concordando com a execução do
projeto.

http://ww
w.cnpq.b
r/web/gu
est/auxilio
s2

Fluxo contínuo
com
antecedência
de 90 dias antes
do início da
atividade ou
evento.

On-line

ou

http://ww
w.cnpq.b
r/view//journal_c
ontent/56
_INSTAN
CE_0oED/
10157/254
80

(ver requisitos para professor
visitante e instituição de execução)

Tabela de valores
http://www.cnpq.br/diarias-para-auxilios
Requisitos
. Para o visitante:
a) possuir o título de doutor;
b) ser pesquisador de comprovada qualificação e experiência, em
sua área de atuação;
c) concordar com o plano de trabalho proposto, no período
previsto;
d) dedicar-se integralmente às atividades programadas; e
e) se estrangeiro, estar em situação regular no País.
. Para a instituição de execução:
a) ser instituição de ensino superior, pública ou privada sem fins
lucrativos; instituto ou centro de pesquisa e desenvolvimento,
público ou privado sem fins lucrativos; ou empresa pública, que
execute atividades de pesquisa em Ciência, Tecnologia ou
Inovação;
b) possuir infra-estrutura adequada para o desenvolvimento do
projeto/plano de trabalho;
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c) otimizar a participação do visitante, promovendo seminários,
debates internos, visitas e encontros com grupos afins;
d) enviar carta-convite ao visitante contendo as linhas gerais da
programação e período previsto; e
e) ter grupo de pesquisa na área de atuação do pesquisador
visitante.
Tempo de vigência
Período máximo de 30 dias.
Contato
Central de Atendimento do CNPq
Tels.: 61 3211-4000 ou pelo telefone 0800 619 697 (funcionamento de
segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h30min).
88.

Conselho
Nacional de
Pesquisa e
Pósgraduação
em Direito
(CONPEDI),
em parceria
com, da
Universidade
do Minho
(UMinho)/
Centro de
Estudos em
Direito da
União
Europeia
(CEDU)

Edital de
submissão
de artigos

VII Encontro
Internacional
do CONPEDI

7 - 8 set. 2017
Braga/Portug
al

O Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito
(CONPEDI), em parceria com a Universidade do Minho (UMinho),
por meio do Centro de Estudos em Direito da União Europeia
(CEDU), divulga o Edital de submissão de artigos que serão
apresentados durante o “VII ENCONTRO INTERNACIONAL DO
CONPEDI”.

Serão aceitos apenas artigos cujo(s)
autor(es) possua(m) titulação de
mestres e doutores, bem como de
mestrandos e doutorandos.

http://ww
w.conped
i.org.br/2
017/02/lan
cadoedital-desubmissa
o-deartigospara-oviiencontrointernacio
nal-doconpedibragapor
tugal/

27 maio 2017,
até às 23h59min

On-line

Organização sem fins lucrativos
pode ser beneficiária da APC, desde
que voltada para a implementação
de projetos comunitários, nos países
escolhidos para receber a
assistência (projetos individuais e de
instituições que visam o lucro não
são objeto deste programa).

http://ww
w.br.emb
japan.go.
jp/apc/so
bre_apc.
html

Fluxo contínuo.

On-line

http://ww
w.capes.
gov.br/co
mponent/
content/a
rticle/36salaimpre
nsa/notici
as/8350program

22 maio 2017

On-line

Tema
Interconstitucionalidade: democracia e cidadania de direitos na
sociedade mundial – atualização e perspectivas
Importante
. Os artigos deverão ser inéditos.
. Serão admitidos artigos com no máximo 02 (dois) autores.
. Serão indicados até 15% dos artigos, que obtiverem melhor nota
para serem publicados no periódico internacional CONPEDI Law
Review ou num e-book temático de UNIO – EU Law Journal.
Edital
http://www.conpedi.org.br/wp-content/uploads/2017/02/EDITAL-DEARTIGOS-PORTUGAL.pdf
Contato
secretaria@conpedi.org.br
Telefone: (48) 3334-3077 (48) 99960-0140

89.

Consulado
Geral do
Japão no Rio
de Janeiro

Assistência a
Projetos
Comunitários
e Segurança
Humana
(APC do
Governo
Japonês)

O Programa “Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança
Humana (APC)” oferece apoio a projetos propostos por vários
organismos, como organizações não-governamentais (ONGs) e
governos locais.
Áreas
1. Cuidados de saúde básica;
2. Educação básica;
3. Atenuação da pobreza;
4. Assistência social;
5. Meio ambiente.
Importante
. O programa APC proporciona assistência financeira nãoreembolsável a organizações não-governamentais (ONGs),
hospitais, estabelecimentos de ensino fundamental e outras
organizações sem fins lucrativos, a fim de auxiliar na
implementação de seus projetos de desenvolvimento.
. A disponibilidade dos fundos da APC em cada país qualificado
proporciona à AOD (Assistência Oficial para o Desenvolvimento)
japonesa novos meios de cooperação que influem diretamente no
bem-estar das comunidades.
Documentos
A organização requerente deve encaminhar uma solicitação à
Embaixada ou ao Consulado do Japão com jurisdição sobre o local
do projeto. Ao Formulário de Solicitação, deve-se anexar:

Por exemplo: ONGs (de qualquer
nacionalidade, exceto as que
recebem fundos de assistência de
ONGs japonesas), governos locais
(estados e municípios), hospitais,
estabelecimentos de ensino
fundamental e outras organizações
sem fins lucrativos. Em casos
especiais, instituições relacionadas
ao governo federal e instituições
internacionais poderão ser
receptoras desta assistência.

1.
2.

Um orçamento detalhado do projeto;
Um mapa de projeção do local onde será desenvolvido o
projeto;
3. Um estudo de viabilidade;
4. Orçamentos, de três fornecedores diferentes,
especificando os valores dos serviços e dos materiais;
5. Documentos de apresentação, por exemplo, folhetos, o
estatuto e o documento do orçamento anual da
organização requerente.
Pede-se apresentar ou enviar, à Embaixada ou ao Consulado Geral
do Japão, o formulário de solicitação e os demais documentos
exigidos. É essencial o fornecimento dos dados completos para
contato, uma vez que podem ser solicitadas informações adicionais.
Formulário de solicitação
http://www.br.emb-japan.go.jp/apc/apc_form.pdf
Tempo de vigência
1 ano
Contato
Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro
Praia do Flamengo 200, 10° andar – Flamengo - Rio de Janeiro
22210-901 - Rio de Janeiro - Brasil
Telefone (21) 3461 9595 - Fax (21) 3235 2241
E-mail: consular@ri.mofa.go.jp
Home Page: http://www.rio.br.emb-japan.go.jp/
90.

Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de Pessoal
de Nível
Superior
(CAPES)

Cátedra Rio
Branco –
Universidad
e de Oxford
Edital 8 / 2017

A CAPES divulga o processo seletivo do programa Cátedra Rio
Branco – Universidade de Oxford. A chamada pública seleciona um
pesquisador sênior especialista em Relações Internacionais,
Sociologia, Economia, Ciência Política ou áreas relacionadas para
realizar atividades de docência e pesquisa sobre o tema “Projeção
internacional do Brasil no século XXI”.
Objetivos
. Aprofundar a cooperação acadêmica entre instituições de ensino
superior e centros de pesquisa brasileiros e estrangeiros;

Pesquisador e professor sênior do
Brasil, especialista nas seguintes
áreas de conhecimento prioritárias
do Programa: Relações
Internacionais, Sociologia, Economia,
Ciência Política e outras áreas
relacionadas.

Inscrições
http://www.capes
.gov.br/cooperac
aointernacional/cate
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. Aprofundar a cooperação entre pesquisadores e educadores de
instituições de pesquisa e ensino superior no Brasil e seus pares da
Instituição Anfitriã;
. Contribuir para a mobilidade de professores e pesquisadores
entre a Instituição Anfitriã e as instituições de ensino superior
brasileiras; e
. Aumentar o conhecimento na Instituição Anfitriã sobre as
contribuições de notáveis pesquisadores e educadores do Brasil,
especialistas nas áreas de conhecimento prioritárias do Programa.

aseleciona
especialis
ta-paracatedraemoxford
ou

Vigência
O programa prevê a concessão de 1 (uma) bolsa na Instituição
Anfitriã, por um período mínimo de 3 (três) ou no máximo 4 (quatro)
meses, nos meses de janeiro a abril de 2018.

http://ww
w.capes.
gov.br/co
operacao
internacio
nal/cated
ras/cated
ra-riobrancooxford

Edital
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/13042017Edital-8-2017-Catedra-Rio-Branco-Oxford.pdf
Contato
oxford@capes.gov.br

91.

Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de Pessoal
de Nível
Superior
(CAPES) /
Fundação
Alexander
von
Humboldt
(AvH)

Programa
Bolsas para
Pesquisa
Capes/Humb
oldt

Edital
057/2014

Brasil/Alema
nha

Conceder bolsas para pesquisadores altamente qualificados, que
possuam vínculo, empregatício ou não, em Instituições de Ensino ou
Pesquisa do Brasil em todas as áreas do conhecimento.
A parceria visa à internacionalização de forma mais consistente, o
aprimoramento da produção e qualificação científicas e o
desenvolvimento de métodos e teorias em conjunto com
pesquisadores, de reconhecido mérito científico, alemães ou
estrangeiros residentes na Alemanha.

dras/catedra-riobranco-oxford

Pesquisadores altamente
qualificados, que possuam vínculo,
empregatício ou não, em Instituições
de Ensino ou Pesquisa do Brasil em
todas as áreas do conhecimento.

http://ww
w.capes.
gov.br/co
operacao
internacio
nal/alem
anha/hu
mboldt

Modalidades
. Pós-doutorado: para pesquisador altamente qualificado e em
início da carreira acadêmica, que tenha completado seu doutorado
há menos de quatro anos;
. Pesquisador experiente: para acadêmico altamente qualificado
com um perfil de pesquisa definido, que tenha completado seu
doutorado há menos de doze anos;

Chamada 7:
31 de julho 2015
Chamada 8:
01 de agosto
2015 a 31 de
dezembro 2015
Chamada 9:
01 de janeiro
2016 a 29 de
julho 2016
Chamada 10:
30 de julho 2016
a 30 de
dezembro 2016

Benefícios
. Bolsa mensal;
. Auxílio-instalação;
. Auxílio-deslocamento;
. Auxílio para aquisição de Seguro Saúde;
. Curso de idioma alemão quando necessário;
. Subsídios para dependentes;
. Auxílio para mobilidade.

Chamada 11:
31 de dezembro
de 2016 a
28 de julho
2017

Links
. Fundação Alexander von Humboldt
http://www.humboldt-foundation.de/web/capes-humboldtfellowship.html
. Pesquisador Experiente – Inscrição online – 7ª Chamada
http://inscricoescgbe.capes.gov.br/index.php/dadospessoais/new/codigoprojeto/11
61
. Pós-Doutorado – Inscrição Online – 7ª chamada
http://inscricoescgbe.capes.gov.br/index.php/dadospessoais/new/codigoprojeto/11
62
. Envio de documentos avulsos
http://www.capes.gov.br/component/weblinks/weblink/39-linkexterno/28-documentoavulso?Itemid=713&task=weblink.go
. Formulários online
http://ged.capes.gov.br/AgProd/silverstream/pages/frAuxilioInstalac
ao.html
Edital 057/2014
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_057
_2014_Humboldt.pdf
Tempo de vigência
Pós-doutorado: 6 até 24 meses; e
Pesquisador experiente: 6 até 18 meses. Neste caso a estadia
poderá ser dividida em até 3 períodos de no mínimo 3 meses cada.
Início de vigência
Chamada 7: Fevereiro /Março 2016 até Dezembro 2016
Chamada 8: Julho / agosto 2016 até maio 2017
Chamada 9: Fevereiro / março 2017 até dezembro 2017
Chamada 10: Julho /agosto 2017 até maio 2018
Chamada 11: Fevereiro /março 2018 até dezembro 2018
Contato
Dúvidas e solicitações referentes ao formulário eletrônico:
bexeletronico.cgci@capes.gov.br
92.

Coordenador
ia Ecumênica
de Serviços
(Cese)

Programa
Pequenos
Projetos (PPP)

O Programa Pequenos Projetos (PPP),da Coordenadoria Ecumênica
de Serviços (Cese) é direcionado a projetos de caráter pontual, o
que possibilita à instituição beneficiar um maior número de
iniciativas e ampliar seu raio de atuação. Sua missão é fortalecer
grupos populares empenhados nas lutas por transformações
políticas, econômicas e sociais que conduzam a estruturas em que
prevaleça democracia com justiça, intermediando recursos
financeiros e compartilhando espaços de diálogo e articulação.
A Cese não tem estipulado o valor máximo para apoio dos
pequenos projetos, pois este varia de acordo com o tipo de
atividade a ser desenvolvida, a abrangência e o número de
beneficiários; O valor médio de apoio a projetos atualmente é
R$7.000,00.
Restrições
1.A Cese não financia empresas e fundações a elas ligadas,
fundações e órgãos públicos, universidades e pessoas físicas; 2.A

A Cese apoia projetos em todo o
Brasil, com prioridade para as
regiões Nordeste, Norte e CentroOeste.
São aceitos projetos apresentados
por movimentos sociais populares,
associações, sindicatos, grupos de
base, cooperativas, fóruns e
articulações, organizações nãogovernamentais de apoio e
assessoria ao movimento popular,
pastorais sociais e diaconias das
igrejas.

https://w
ww.cese.
org.br/pr
ogramas/
program
as-depequenos
-projetosppp/oprogram
a/

05 maio 2017

E-mail
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Cese não apoia atividades já realizadas; 3.A Cese não repassa
recursos para conta de pessoa física.
Forma de Solicitação
As propostas devem ser enviadas conforme o Roteiro de
Elaboração de Projetos da Cese. O preenchimento do roteiro pode
ser elaborado através do Guia.
Os projetos podem ser enviados via e-mail para
projetos@cese.org.br ou correio convencional para:
Coordenadoria Ecumênica de Serviços (Cese)
Rua da Graça, 164, Graça
40150-055 - Salvador-BA

93.

Embaixada
da Suíça no
Brasil

Programa de
Apoio a
Projetos NãoGovernamen
tais

O Programa de Apoio a Projetos Não-governamentais da
Embaixada da Suíça oferece recursos para o desenvolvimento de
projetos em em determinadas áreas temáticas.

Instituições não-governamentais

Temas
1. Respeito ao meio ambiente;
2. Desenvolvimento sustentável;
3. Direitos humanos;
4. Estado de Direito;
5. Boa governança.
Importante
. O valor médio do apoio varia entre R$10.000,00 e R$50.000,00.

https://dfa
e.admin.c
h/brasilia
- [no final
da
página
inicial
clicar em
“Docume
ntos” ]

Fluxo contínuo.

para o e-mail:
bra.vertretung@e
da.admin.ch
ou pelo correio
para:
Embaixada da
Suíça
Setor de
Embaixadas Sul
Avenida das
Nações Quadra
811 lote 41
70448-900 Brasília
- DF

ou

Requisitos
1. Mão-de-obra humana - disponibilidade dos funcionários efetivos
da instituição de trabalhar para o projeto sem ônus;
2. Gestão e acompanhamento do projeto;
3. Material de divulgação do projeto - inclusão da logomarca da
Embaixada;

https://dfa
e.admin.c
h/content/
dam/coun
tries/coun
triescontent/b
razil/pt/Inf
ormativo_
04_12_20
15_PT.pdf

Links
. Formulário de submissão:
https://dfae.admin.ch/content/dam/countries/countriescontent/brazil/pt/0047-formulario-pedidaapoioaembaixadadasuica2014._PTdocx.pdf
. Informativo: https://dfae.admin.ch/content/dam/countries/countriescontent/brazil/pt/Informativo_04_12_2015_PT.pdf

On-line e correio

Tempo de vigência
1 ano
Contato
bra.vertretung@eda.admin.ch
Home Page: https://dfae.admin.ch/brasilia
Embaixada da Suíça no Brasil
SES, Avenida das Nações, Quadra 811, Lote 41 Brasília 70448-900
Distrito Federal – Telefone: (61) 3443 5500 / Fax (61) 3443 5711
E-mail: bra.vertretung@eda.admin.ch
Home Page: http://www.eda.admin.ch/brasilia
94.

FASE

Fundo de
Apoio a
Pequenos
Projetos (FPP)
2016

O Fundo de Apoio a Pequenos Projetos (FPP) visa apoiar iniciativas
voltadas para a defesa de bens comuns, a preservação ambiental,
a busca por direitos (econômicos, sociais, culturais e ambientais) e
a democratização da comunicação.

Iniciativas voltadas para a defesa de
bens comuns, a preservação
ambiental, a busca por direitos e a
democratização da comunicação.

http://fase
.org.br/pt/
fundos/sa
ap/formul
arios/

Podem participar as editoras
estrangeiras regularmente
estabelecidas em seus países de
origem, em pleno gozo de seus
direitos e responsabilidades, diante
do Estado e da sociedade.

https://w
ww.bn.go
v.br/sites/
default/fil
es/docum
entos/edit
ais/2015/0
612support-

Fluxo contínuo.

On-line

Áreas
São priorizados projetos que:
. Fortaleçam a organização comunitária;
. Tenham uma dimensão educativa que contribua para a tomada
de consciência da realidade;
. Colaborem no exercício da participação popular na formulação e
monitoramento de políticas públicas;
. Incentivem a articulação de grupos com preocupações similares e
movimentos sociais.
Valor financiado
. Até R$7.000,00.
Restrições
O FPP não apoia:
. Projetos pessoais, governamentais, de partidos políticos, de
templos religiosos e de entidades com fins lucrativos;
. Bolsas de estudo, pesquisas acadêmicas, participação em
encontros internacionais;
. Congressos e assembleias que sejam estatutários;
. Construções, coberturas de despesas fixas, manutenção de
trabalhos permanentes;
. Projetos de grupos que já tenham sido apoiados em um intervalo
menor que dezoito meses.
Importante
. O proponente deve encaminhar seu projeto ao SAAP por e-mail
para Cléia José Silveira em cleia@fase.org.br ou pelo correio para:
Serviço de Análise e Assessoria a Projetos (SAAP)
Rua das Palmeiras, 90, Botafogo
22.270-070 Rio de Janeiro-RJ
. A proposta deve vir assinada por um ou dois responsáveis.
Contato
Cléia José Silveira: cleia@fase.org.br
95.

Fundação
Biblioteca
Nacional
(FBN)

Programa de
Apoio à
Tradução e à
Publicação
de Autores
Brasileiros no
Exterior 20152017

O Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores
Brasileiros no Exterior, criado pela Fundação Biblioteca Nacional
(FBN), instituição vinculada ao Ministério da Cultura, objetiva
difundir a cultura e a literatura brasileiras no exterior, com a
concessão de apoio financeiro à Tradução e à Publicação, em
língua estrangeira, de obras de autores brasileiros no exterior.
O Programa é oferecido a editoras estrangeiras que desejam
traduzir para qualquer idioma, publicar e distribuir, no exterior, em

O apoio poderá ser atribuído às
editoras com projetos de traduções

2 maio 2017

E-mail e Correio

Resultado:
22 maio 2017
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forma de livro impresso ou digital, obras de autores brasileiros
anteriormente publicadas em português no Brasil.
O Programa poderá apoiar propostas no âmbito da literatura e de
humanidades, especialmente os seguintes gêneros: romance,
conto, poesia, crônica, infantil e/ou juvenil, teatro, obra de
referência, ensaio literário, ensaio de ciências sociais, ensaio
histórico, ensaio de vulgarização científica e antologias de poemas
e contos, integrais ou em parte.

inéditas, novas traduções ou
reedições de obras já traduzidas no
país e que estejam esgotadas e fora
de mercado há pelo menos três
anos. A concessão do apoio tem
como objetivo principal garantir,
parcial ou totalmente, as despesas
de editoras com a tradução da obra
de autores brasileiros.

programtranslatio
n-andpublicatio
nbrazilian//
editais_bt
_20152017_julh
o.16.pdf

O Programa é oferecido a editoras
estrangeiras que desejam traduzir
para qualquer idioma, publicar e
distribuir, no exterior, em forma de
livro impresso ou digital, obras de
autores brasileiros anteriormente
publicadas em português no Brasil.

https://w
ww.bn.go
v.br/edita
l/2015/edi
tal-apoiotraducaopublicaca
o-20152017

Cronograma:
2 maio 2017 (5ª.
Reunião)

Pesquisador visitante:

http://ww
w.faperj.
br/?id=14
.4.3

11 maio 2017

Benefício
US$ 8,000.00 (tradução e/ou publicações inéditas)
US$ 4,000.00 (reedições de obras já traduzidas no país e que
estejam esgotadas e fora de mercado há pelo menos três anos)
A concessão do apoio tem como objetivo principal custear, parcial
ou totalmente, as despesas de editoras estrangeiras com a
tradução e/ou a publicação da obra de autores brasileiros no
exterior.
Forma de Solicitação
Para inscrever-se no Programa, a editora deverá enviar à FBN os
documentos solicitados no item 17 da Seção VI do Edital,
digitalizados, para o email translation@bn.gov.br, ou pelo correio:
Fundação Biblioteca Nacional
Centro de Cooperação e Difusão
Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores
Brasileiros no Exterior
Rua da Imprensa, 16, 1102 - Centro
20030-120 Rio de Janeiro-RJ
Nota: O formulário de inscrição original devidamente assinado
deverá obrigatoriamente ser encaminhado por via postal à FBN.
Contato
translation@bn.gov.br
96.

Fundação
Biblioteca
Nacional
(FBN)

Inscrições
abertas

Edital de
Apoio à
Tradução e à
Publicação
de Autores
Brasileiros no
Exterior 20152017

Período:
12/6/2015 a
2/5/2017

O edital Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores
Brasileiros no Exterior contempla editoras estrangeiras e de países
de língua portuguesa (CPLP) que desejam traduzir e publicar obras
de autores brasileiros.
Importante
. O Programa poderá conceder apoio a propostas de tradução e/ou
publicação no âmbito da literatura e de humanidades,
especialmente os seguintes gêneros: romance, conto, poesia,
crônica, infantil, juvenil, história em quadrinhos, teatro, obra de
referência, ensaio literário, ensaio social, ensaio de vulgarização
científica e antologias de poemas e contos, integrais ou em parte.
. Com o objetivo de ampliar a divulgação da literatura e da
produção intelectual brasileira, projetos de coletâneas de ensaios,
contos e poemas poderão incluir textos inéditos no Brasil, mediante
avaliação especial da Comissão Avaliadora do Programa.

On-line e
impresso
translation@bn.br

Edital
https://www.bn.gov.br/sites/default/files/documentos/editais/2015/061
2-support-program-translation-and-publicationbrazilian//editais_bt_2015-2017_julho.16.pdf
Tempo de vigência
24 meses, podendo ser prorrogada por até 12 meses.
Divulgação do resultado
Divulgação da lista de inscrições habilitadas (5ª. Reunião): 4 maio
2017
Contato
Fundação Biblioteca Nacional
Centro de Cooperação e Difusão
Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores
Brasileiros no Exterior
Rua da Imprensa, 16/1102 – Centro
20030-120 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil.
Tel.: +55 21 2220-2057 – E-mail: translation@bn.gov.br

97.

Fundação de
Amparo à
Pesquisa do
Estado do
Rio de
Janeiro
(FAPERJ)

Pesquisador
Visitante (PV)

Propiciar condições para pesquisadores de reconhecida
excelência, prioritariamente do exterior ou de outros estados,
desenvolverem atividades de ensino e pesquisa em instituição
sediada no estado do Rio de Janeiro.
Requisitos e Condições
Da proposta
. O número de pesquisadores visitantes apoiados pela FAPERJ não
poderá ultrapassar o teto de 10% do quadro permanente de
docentes/pesquisadores com dedicação integral na unidade
proponente.
. A solicitação será efetuada pelo orientador vinculado à instituição
sediada no Rio de Janeiro. Para esta modalidade, os tipos de
proponente elegíveis são: Pesquisador com grau de Doutor,
Cientista do Nosso Estado e Jovem Cientista do Nosso Estado.
Outras modalidades de proponente não serão aceitas pelo sistema.
Duração da Bolsa: um ano, não sendo permitida renovação.
Documentos necessários para submissão de proposta
. Curriculum vitae no formato Lattes completo, com indicadores de
produção CNPq, do coordenador do projeto e do candidato à bolsa
(formato *.rtf);
. Documento de encaminhamento da instituição na qual se
desenvolverá a pesquisa, justificando o convite, concordando com
o plano de trabalho e se comprometendo a fornecer os meios para
a sua realização. Este documento também deverá incluir a
informação sobre o quadro permanente de pesquisadores com
dedicação integral na unidade;
. Documento de aprovação/submissão do projeto a Comitê de Ética
em Pesquisa, quando se tratar de estudos envolvendo seres
humanos ou animais. Caso não se aplique à proposta, basta anexar

. Possuir grau de doutor ou
equivalente, elevada produtividade
de pesquisa e reconhecida liderança
em sua área de conhecimento (perfil
compatível com o de pesquisador
nível 1 A do CNPq).

On-line
Sifaperj

. Não ter vínculo empregatício e/ou
estatutário em instituição de ensino e
pesquisa sediada no estado do Rio
de Janeiro.
. Demonstrar capacidade de
formação de novos pesquisadores.
Deverá existir dedicação integral ao
projeto de pesquisa. Em caso de
existência de vínculo empregatício
e/ou estatutário em outra instituição
de ensino e pesquisa, deverá ser
anexado documento comprovando
a liberação completa desse vínculo
para o desenvolvimento do projeto
de pesquisa.
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documento word, comum, escrito ‘não se aplica (N/A)’
Links
. Instruções para Concessão e Utilização de Auxílios e Bolsas:
http://www.faperj.br/downloads/Instrucoes_para_Concessao_e_Exec
ucao_de_Auxilios_e_Bolsas.pdf
. Dúvidas frequentes: http://www.faperj.br/?id=55.4.3
Tempo de vigência
12 meses, sem renovarem.
Início de vigência
A partir de julho
Contato
Central de Atendimento da FAPERJ
Tel.: 2333-2001 - das 10h às 16h, nos dias úteis.
E-mail: central.atendimento@faperj.br
98.

Fundação de
Amparo à
Pesquisa do
Estado do
Rio de
Janeiro
(FAPERJ)

Pesquisador
Visitante
Emérito (PVE)

Propiciar condições para que pesquisadores, apresentando
elevada produtividade de pesquisa e reconhecida liderança em
sua área de conhecimento, em regime de aposentadoria
compulsória ou aposentados em outro regime de trabalho e com
idade superior a 70 (setenta anos), residentes no estado do Rio de
Janeiro, possam continuar desenvolvendo atividades de ensino e
pesquisa em instituição sediada no mesmo estado.
Requisitos e Condições
Da proposta
. O número de pesquisadores visitantes eméritos apoiados será
estipulado pela diretoria da FAPERJ, entretanto, cada unidade
somente poderá pleitear uma bolsa desta modalidade.
. A solicitação será efetuada pelo coordenador do projeto. Para
esta modalidade, os tipos de proponente elegíveis são:
Pesquisador com grau de doutor, Cientista do Nosso Estado e
Jovem Cientista do Nosso Estado. Outras modalidades de
proponente não serão aceitas pelo sistema.
Duração da Bolsa
Dois anos, sendo permitida uma única renovação, por igual
período. No caso de renovação, ao final de cada um dos períodos
de vigência da bolsa, deverá ser encaminhado à FAPERJ um
Relatório Técnico, utilizando o Formulário de Encaminhamento de
Relatório Técnico, sobre as atividades desenvolvidas e a anuência
da instituição para a continuidade do projeto.
Documentos necessários para submissão de proposta
. Curriculum vitae no formato Lattes completo, com indicadores de
produção CNPq, do coordenador do projeto e do candidato à bolsa
(formato *.rtf);
. Documento de encaminhamento da instituição na qual se
desenvolverá a pesquisa, justificando o convite, concordando com
o plano de trabalho e se comprometendo a fornecer os meios para
a sua realização. Este documento também deverá incluir a
informação sobre o quadro permanente de pesquisadores com
dedicação integral na unidade;
. Documento de aprovação/submissão do projeto a Comitê de Ética
em Pesquisa, quando se tratar de estudos envolvendo seres
humanos ou animais. Caso não se aplique à proposta, basta anexar
documento word, comum, escrito ‘não se aplica (N/A)’.

Do pesquisador visitante emérito

Possuir o grau de doutor ou
equivalente e encontrar-se em
situação de aposentadoria
compulsória ou em caso de
aposentados em outro regime e com
idade superior a 70 (setenta) anos,
apresentando elevada
produtividade de pesquisa e
reconhecida liderança em sua área
de conhecimento, demonstrada por
meio de importante contribuição
científica para a área ao longo de
sua carreira acadêmica (perfil
compatível com o de pesquisador
nível 1 A do CNPq).

http://ww
w.faperj.
br/?id=16
.4.8

11 maio 2017

http://ww
w.faperj.
br/?id=11
.4.1

Cronograma 1:
18 maio 2017

On-line
Sifaperj

Continuar demonstrando
capacidade de formação de novos
pesquisadores, por meio de vínculo
a Programa de Pós-graduação (PPG)
credenciado pela CAPES, sediado
em instituição de ensino e pesquisa
sediada no estado do Rio de
Janeiro.
Deverá existir dedicação integral ao
projeto de pesquisa. Em caso de
existência de vínculo empregatício
e/ou estatutário em outra instituição
de ensino e pesquisa, deverá ser
anexado documento comprovando
a liberação completa desse vínculo
para o desenvolvimento do projeto
de pesquisa.

Links
. Instruções para Concessão e Utilização de Auxílios e Bolsas:
http://www.faperj.br/downloads/Instrucoes_para_Concessao_e_Exec
ucao_de_Auxilios_e_Bolsas.pdf
. Dúvidas frequentes: http://www.faperj.br/?id=55.4.3
Tempo de vigência
Dois anos, sendo permitida uma única renovação, por igual
período.
Início de vigência
A partir de julho
Contato
Central de Atendimento da FAPERJ
Tel.: 2333-2001 - das 10h às 16h, nos dias úteis.
E-mail: central.atendimento@faperj.br
99.

Fundação de
Amparo à
Pesquisa do
Estado do
Rio de
Janeiro
(FAPERJ)

Iniciação
Científica
(IC)

Incentivar alunos de graduação com vocação para a pesquisa
científica e tecnológica, treinando-os em unidades de ensino e
pesquisa, sob a supervisão de um orientador qualificado.
Requisitos e Condições
A vigência da bolsa não poderá ultrapassar o prazo recomendado
para a conclusão do curso.
Do orientador
. Serão concedidas, no máximo, 2 (duas) bolsas por
pesquisador/orientador.
. A solicitação será efetuada pelo proponente, que fará a indicação
do bolsista na aba correspondente, informando o número de
matrícula do mesmo no sisFAPERJ. Para esta modalidade, os tipos
de proponente elegíveis são: Pesquisador, Cientista do Nosso
Estado e Jovem Cientista do Nosso Estado. Outras modalidades de
proponente não serão aceitas pelo sistema.
. A indicação, o cancelamento e a substituição do bolsista serão de
total responsabilidade do orientador/coordenador do projeto
beneficiado pela bolsa, devendo este zelar pelo respeito às normas
da FAPERJ.
. Na hipótese de substituição, a FAPERJ deverá ser comunicada ao
menos um mês antes da data programada, cumprindo-se, para o
novo bolsista, todas as recomendações existentes para a
solicitação de bolsas. O mesmo se aplica para o caso de

Do candidato à bolsa:
Estar regularmente matriculado em
curso de graduação, não sendo
aceitas solicitações para alunos
matriculados nos dois primeiros
períodos do curso.

Cronograma 2:
4 de set. a 23
nov.2017

On-line
Sisfaperj

Ter coeficiente de rendimento
acumulado igual ou superior a 7
(sete) e mantê-lo durante a vigência
da bolsa.
Ser indicado por
pesquisador/orientador qualificado
(grau de doutor ou equivalente),
com vínculo empregatício e/ou
estatutário em instituição de ensino e
pesquisa sediada no estado do Rio
de Janeiro.
Exige-se uma participação do aluno
graduando entre 16 e 20 horas
semanais no desenvolvimento do
projeto de pesquisa.
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substituição bolsista antes de implementada a bolsa com que o
pesquisador foi inicialmente contemplado.
. A bolsa outorgada em regime de substituição terá o tempo de
vigência restante da bolsa anteriormente concedida.
Duração das Bolsas
12 meses, sendo admitida uma renovação por igual período. Para
renovação, além do Formulário de Encaminhamento do Relatório
Técnico, deverá ser encaminhado o histórico atualizado.
Documentos necessários
. Documento de encaminhamento da solicitação, escrita pelo
pesquisador/ orientador, justificando o pedido, informando a carga
horária dedicada à pesquisa e assumindo o compromisso de que o
número de horas dedicadas ao desenvolvimento do projeto de
pesquisa não prejudicará as atividades escolares do estudante;
. Histórico escolar de graduação atualizado do aluno;
Comprovação de matrícula atualizada no curso de graduação;
Curriculum vitae do pesquisador/orientador e do aluno indicado
para receber a bolsa, no formato Lattes completo, com indicadores
de produção (em formato *.rtf);
. Declaração de inexistência de vínculo empregatício e/ou
estatutário e de outra fonte de rendimento do candidato (conforme
modelo FAPERJ disponível em www.faperj.br/downloads/
formularios/decl_bolsa.rtf ); e
. Documento de aprovação/submissão do projeto a Comitê de Ética
em Pesquisa, quando se tratar de estudos envolvendo seres
humanos ou animais. Caso não se aplique à proposta, basta anexar
documento word, comum, escrito ‘não se aplica (N/A)’.
Links
. Instruções para Concessão e Utilização de Auxílios e Bolsas:
http://www.faperj.br/downloads/Instrucoes_para_Concessao_e_Exec
ucao_de_Auxilios_e_Bolsas.pdf
. Dúvidas frequentes: http://www.faperj.br/?id=55.4.3
Tempo de vigência
12 meses, sendo admitida uma renovação por igual período.
Início de vigência
Cronograma 1: ago.-set. 2017
Cronograma 2: mar.-abr. 2018
Contato
Central de Atendimento da FAPERJ
Tel.: 2333-2001 - das 10h às 16h, nos dias úteis.
E-mail: central.atendimento@faperj.br
100.

Fundação de
Amparo à
Pesquisa do
Estado do
Rio de
Janeiro
(FAPERJ)

Doutorado
Sanduíche Estágio de
Doutorando
no Exterior

A modalidade de bolsa “Doutorado Sanduíche - Estágio de
Doutorando no Exterior” tem a finalidade de priorizar o fomento de
redes cooperativas de ensino e de pesquisa entre instituições
estrangeiras de ensino superior e pesquisa e estudantes de
doutorado matriculados em Programas de Pós-graduação sediados
no estado do Rio de Janeiro, reconhecidos pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
propiciando mobilidade e integração para consórcios e parcerias.
Importante
. As bolsas são oferecidas nas diversas áreas do conhecimento,
como forma de complementar os esforços despendidos pelos
Programas de Pós-graduação sediados no estado do Rio de Janeiro
na sua internacionalização e na formação de docentes e
pesquisadores de alto nível para sua inserção no meio acadêmico
e de pesquisa no País.
. A realização de disciplinas ou seminários no exterior não será
coberta por esta modalidade de bolsa.
Benefícios da bolsa
. Bolsa;
. Auxílio seguro saúde;
. Auxílio deslocamento;
. Auxílio instalação.
Links
. Perguntas frequentes
http://www.faperj.br/FAQ_atlas.phtml
. Instruções para concessão e utilização de auxílios e bolsas
http://www.faperj.br/downloads/Instrucoes_para_Concessao_e_Exec
ucao_de_Auxilios_e_Bolsas.pdf
. Valores das bolsas e auxílios e auxílio instalação
http://www.faperj.br/downloads/formularios/Valores_de_bolsas_auxil
io_instalacao.pdf

Candidato a bolsa: ter
nacionalidade brasileira ou visto
permanente no Brasil atualizado, no
caso de pesquisador estrangeiro;
Estar regularmente matriculado em
curso de doutorado em instituição
sediada no estado do Rio de
Janeiro, avaliado pela CAPES com
conceito igual ou superior a 3 (três);
Apresentar produção científica
prévia e ter avançado no projeto de
tese para um nível compatível com a
perspectiva de bom desempenho do
plano de atividades no exterior;
entre outros requisitos.

http://ww
w.faperj.
br/?id=17
.4.5

25 maio 2017

On-line, via
sisFAPERJ
https://sisfaperj.fa
perj.br/sisfaperj/

http://ww
w.faperj.
br/?id=18
.4.2

25 maio 2017

On-line, via
sisFAPERJ
https://sisfaperj.fa
perj.br/sisfaperj/

Proponente: O proponente deve ser,
obrigatoriamente, o orientador
brasileiro do doutorando que
realizará o estágio em instituição
sediada no exterior e credenciado
no Programa de Pós-graduação
(PPG) em que o aluno solicitante
esteja matriculado; Apresentar boa
produção científica na área da
orientação, e experiência prévia
comprovada na orientação de Teses.

Tempo de vigência
De 4 a 12 meses
Início de vigência
Início do estágio: a partir de jul. 2017
Contato
E-mail: central.atendimento@faperj.br
Telefone: 2333-2001, das 10h às 16h, nos dias úteis.
101.

Fundação de
Amparo à
Pesquisa do
Estado do
Rio de
Janeiro
(FAPERJ)

Doutorado
Sanduíche
Reverso Estágio de
Doutorando
do Exterior

Priorizar o fomento de redes cooperativas de ensino e de pesquisa
entre Programas de Pós-graduação de instituições sediadas no
estado do Rio de Janeiro e de instituições estrangeiras, por meio de
estágios de alunos de doutorado matriculados em Programas de
Pós-graduação de qualquer país estrangeiro, com nível
reconhecido pela FAPERJ, propiciando mobilidade e integração
para consórcios e parcerias.
Importante
O estágio deve contemplar, sobretudo, a realização de pesquisas
de interesse dos Programas de Pós-graduação de instituições
sediadas no estado do Rio de Janeiro, visando ao incremento da
produção científica e tecnológica conjunta com instituições
estrangeiras.

Candidatos a bola: Estar
regularmente matriculado em curso
de doutorado em instituição
estrangeira avaliada como meritória
por Comitê Especial de Julgamento
instituído pela FAPERJ; Possuir visto
de estudante válido no Brasil, no
caso de nacionalidade estrangeira;
entre outros requisitos.
Proponente: O proponente deve ser,
obrigatoriamente, o orientador
brasileiro do doutorando que
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Benefícios
. Bolsa;
. Auxílio seguro saúde;
. Auxílio deslocamento;
. Auxílio instalação;
Obrigações do bolsista
. O bolsista deverá retornar ao seu país de origem no prazo de até
30 (trinta) dias após o término do estágio e dar continuidade aos
estudos de Doutorado até a sua conclusão.
. Para o encerramento do processo são obrigatórias: a elaboração
de relatório técnico em conjunto com o orientador do Brasil, que
deve ser assinado por ambos, a entrega dos comprovantes de
embarque, além de assinatura nos recibos de valores mensalmente
repassados e na declaração emitida pela instituição descrita no
item 4.2.1 das “Instruções para Prestação de Contas”, disponível no
site da FAPERJ, para que o orientador possa apresentar a Prestação
de Contas de acordo com as instruções disponibilizadas no site da
FAPERJ.

realizará o estágio em instituição
sediada no estado do Rio de
Janeiro. Ter seu Curriculum
vitaeatualizado na Plataforma Lattes.
Para esta modalidade, os tipos de
proponente elegíveis são:
Pesquisador com grau de doutor,
Cientista do Nosso Estado e Jovem
Cientista do Nosso Estado,
credenciados junto a Programas de
Pós-Graduação stricto sensude
instituições de ensino e pesquisa
sediadas no estado do Rio de
Janeiro. Outras modalidades de
proponente não serão aceitas pelo
sistema. Ter vínculo
empregatício/funcional com a
instituição de execução do projeto.
Ver outros requisitos no site da
FAPERJ.

Links
. Perguntas frequentes
http://www.faperj.br/FAQ_atlas.phtml
. Instruções para Concessão e Utilização de Auxílios e Bolsas
http://www.faperj.br/downloads/Instrucoes_para_Concessao_e_Exec
ucao_de_Auxilios_e_Bolsas.pdf
. Valores das bolsas e auxílios e auxílio instalação
http://www.faperj.br/downloads/formularios/Valores_de_bolsas_auxil
io_instalacao.pdf
Tempo de vigência
De 4 a 12 meses
Início de vigência
Início do estágio: A partir de jul. 2017
Contato
E-mail: central.atendimento@faperj.br
Telefone: 2333-2001, das 10h às 16h, nos dias úteis.
102.

Fundação de
Amparo à
Pesquisa do
Estado do
Rio de
Janeiro
(FAPERJ)

Bolsas de
PósDoutorado
(PDR, PDR-10
e PDS)

Destina-se ao pesquisador que pretenda realizar estágio de pósdoutoramento em instituição de ensino e pesquisa sediada no
estado do Rio de Janeiro. A bolsa possibilita dedicação exclusiva
do pesquisador ao programa de pós-doutoramento, junto a
pesquisadores ou coordenadores de grupos de pesquisa de alta
qualificação.
Candidatos de outros países ou estados podem pleitear esta
modalidade de bolsa para o desenvolvimento de projetos junto a
pesquisadores do nosso estado.
Modalidades
- Pós-doutorado para Recém-doutor (PDR);
- Pós-doutorado para Recém-doutor Nota 10 (PDR-10); e
- Pós-doutorado Sênior (PDS).
Duração das bolsas
PDR – um ano, com possibilidade de duas renovações por igual
período.
PDR-10 – um ano, com possibilidade de duas renovações por igual
período.
PDS – um ano, sem possibilidade de renovação.
No caso de renovação, para encaminhamento do Relatório Técnico,
referente ao período já concedido, deverá ser utilizado o Formulário
de Encaminhamento de Relatório Técnico.

Destina-se ao pesquisador que
pretenda realizar estágio de pósdoutoramento em instituição de
ensino e pesquisa sediada no estado
do Rio de Janeiro. A bolsa possibilita
dedicação exclusiva do pesquisador
ao programa de pós-doutoramento,
junto a pesquisadores ou
coordenadores de grupos de
pesquisa de alta qualificação.

http://ww
w.faperj.
br/?id=13
.4.6

11 maio 2017

On-line, via
sisFAPERJ
https://sisfaperj.fa
perj.br/sisfaperj/

http://ww
w.fordfou
ndation.o
rg/region
s/brazil/fo
r-grantseekers/p
t-br

Fluxo contínuo.

On-line

Candidatos de outros países ou
estados podem pleitear esta
modalidade de bolsa para o
desenvolvimento de projetos junto a
pesquisadores do nosso estado.
Observação: é importante consultar
as condições de elegibilidade em
relação aos candidatos à bolsa e
aos orientadores/coordenadores.

Links
. Perguntas frequentes
http://www.faperj.br/FAQ_atlas.phtml
. Instruções para Concessão e Utilização de Auxílios e Bolsas
http://www.faperj.br/downloads/Instrucoes_para_Concessao_e_Exec
ucao_de_Auxilios_e_Bolsas.pdf
. Valores das bolsas e auxílios e auxílio instalação
http://www.faperj.br/downloads/formularios/Valores_de_bolsas_auxil
io_instalacao.pdf
Tempo de vigência
. PDR – 1 ano, possibilidade de 2 renovações por igual período
. PDR-10 – 1 ano, possibilidade de 2 renovações por igual período
. PDS – 1 ano, sem possibilidade de renovação.
Início de vigência
A partir de jul. 2017
Contato
E-mail: central.atendimento@faperj.br
103.

Fundação
Ford – Brasil

Doações da
Fundação
Ford

O escritório do Rio de Janeiro concede doações para todo o Brasil,
com foco específico na Região Amazônica.
Iniciativas financiadas
. Expandindo Os Direitos Comunitários Sobre Os Recursos Naturais;
. Promovendo Direito e Acesso à Mídia;
. Fortalecendo os Direitos Humanos em Todo o Mundo;
. Promovendo a Justiça Racial e os Direitos das Minorias;
. Promovendo o Acesso e Sucesso na Educação Superior.

Pesquisadores.

Links
. Guia de solicitação de doação:
http://www.fordfoundation.org/pdfs/grants/glossary-of-approachesportuguese.pdf
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. Formulário de consulta sobre doação:
http://www.fordfoundation.org/grants/grant-inquiry/brazil/pt-br
104.

Instituto
Brasileiro de
Geografia e
Estatística
(IBGE)

Chamada de
artigos

O IBGE divulga chamada de artigos para a Revista Brasileira de
Geografia (RBG).

Revista
Brasileira de
Geografia
(RBG)

Editora Chefe
. Adma Hamam de Figueiredo, Coordenação de Geografia,
Diretoria de Geociências, Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, Brasil
Diretrizes para autores
http://www.rbg.ibge.gov.br/index.php/rbg/about/submissions#autho
rGuidelines

ISSN:
0034723X

105.

Prefeitura
Municipal de
Belo
Horizonte

Concurso
Nacional de
Literatura
Prêmio
Cidade de
Belo
Horizonte –
2016

Pesquisadores

Santander

Patrocínios

Fluxo contínuo.

http://port
al6.pbh.g
ov.br/do
m/iniciaE
dicao.do?
method=
DetalheA
rtigo&pk
=1172737

14 jun. 2017, às
17h.

On-line
http://www.rbg.ib
ge.gov.br/index.p
hp/rbg/about/sub
missions#onlineS
ubmissions

Contato
Revista Brasileira de Geografia
Telefone: (21)2142-4577 - E-mail: rbg@ibge.gov.br
Suporte Técnico: Bruno Dantas Hidalgo
Telefone: (21)2142-0357 - E-mail: bruno.hidalgo@ibge.gov.br
O Concurso Nacional de Literatura Prêmio Cidade de Belo Horizonte
– 2016, instituído pelo Decreto nº 204/1947, promovido pelo
Município de Belo Horizonte e coordenado pela Fundação
Municipal de Cultura, tem como finalidade destacar e premiar 02
(duas) obras inéditas, em língua portuguesa, de autores brasileiros
natos ou naturalizados.

Poderão participar pessoas físicas,
autores brasileiros natos ou
naturalizados.
Nota
A obra poderá ter mais de um autor.

As categorias contempladas por este Concurso são:
- conto
- poesia

O Banco Santander recebe projetos para análise de patrocínio nas
áreas da cultura, do esporte e da sustentabilidade.

Presencial ou
impressa (via
Correios)
Presencial: de 3ª
a 6ª-feira, exceto
feriados, no
horário de 9h as
17h.

ou

Premiação
A obra vencedora em cada categoria receberá um prêmio de
R$50.000,00, independente do número de autores.
Nota
No caso de mais de um autor, o valor do prêmio da obra vencedora
será dividido em montantes iguais entre eles e pagos
individualmente.
Só serão aceitas as obras postadas até o último dia do prazo
previsto no item 4.1 do Regulamento, valendo como comprovante o
carimbo da agência postal expedidora. As inscrições feitas
presencialmente serão protocoladas e ao concorrente será
entregue um comprovante de inscrição. A Comissão Organizadora
não retirará material de inscrição em agências dos Correios,
transportadoras ou similares. Efetivada a inscrição, nenhuma
alteração poderá ser feita nas obras e documentos entregues.
Forma de solicitação
As inscrições devem ser efetuadas pessoalmente ou enviadas pelos
Correios ao seguinte endereço:
Concurso Nacional de Literatura Prêmio Cidade de Belo Horizonte
2016
Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte / Centro de
Referência da Juventude
Rua Guaicurus, 50, Térreo - Centro
30111-060 Belo Horizonte - MG
Nota
Os candidatos devem consultar a lista de Documentos necessários
para a inscrição.
Contato
(31) 3429-0405
106.

http://ww
w.rbg.ibg
e.gov.br/i
ndex.php
/rbg/anno
uncement
/view/2

http://port
alpbh.pb
h.gov.br/
pbh/ecp/
noticia.do
?evento=
portlet&p
Ac=not&i
dConteud
o=251106
&pIdPlc=
&app=sa
lanoticias

Projetos que das áreas da
educação, esporte e cultura.

Importante
. Os projetos devem “estimular a criatividade e inovação, o
conhecimento e sua transferência, o consumo consciente da
sociedade, as práticas de sustentabilidade, contemplar os diversos
setores da sociedade e atuar de forma associativa e inclusiva”.

https://w
ww.santa
nder.com
.br/br/osantande
r/cultura/
patrocini
os

90 dias da
realização do
projeto.

On-line

https://w
ww.imagi
nepangea.c
om/

19 maio 2017

On-line

http://www.group.
com.br/gruposant
anderbrasil/patro
cinio/default.asp

Divulgação do resultado
30 dias após a submissão do projeto.
107.

Sociedade
Brasileira
para o
Progresso da
Ciência
(SBPC)

Concurso
ImaginePanGea 2017

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) anuncia
o Concurso Imagine PanGea 2017, uma competição de
popularização científica com foco em públicos da América Latina,
África e Caribe.
O concurso conta com o apoio de três grandes organizações de
popularização científica: African Gong (Pan-African Network for the
Popularization of Science & Technology and Science
Communication), RedPOP (Red de Popularización de la Ciencia y la
Tecnología de América Latina y el Caribe) e SBPC (Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência).
Objetivos
1. Ajudar a estimular novos talentos e abordagens inovadoras na
comunicação da ciência;
2. Inspirar jovens e adultos de comunidades desfavorecidas com a
sua pesquisa científica, mostrando que ela pode ser de todos e
para todos;
3. Aproximar pesquisadores, estudantes e cidadãos da África,
América Latina e Caribe.
Premiação
. Os três primeiros colocados no ranking geral receberão:
Certificado de Comunicador Científico de Excelência; e seus vídeos
serão traduzidos para mais de dez idiomas (incluindo línguas
nativas como Guarani, Quechua, Iorubá e Bérbere) e divulgados
amplamente nas redes que apoiam o concurso; serão convidados a
fazer parte da equipe do Projeto Imagine
(http://projetoimagine.ufsc.br/).
. Haverá premiação especial para a melhor apresentação de cada
continente.
. Haverá certificado de participação para todos os candidatos.

Mestrandos e doutorandos de
qualquer nacionalidade
regularmente matriculados em uma
instituição de ensino superior da
África, Caribe ou América Latina no
momento de sua inscrição.
Estudantes que obtiveram seus
diplomas de mestrado ou doutorado
nos 12 meses anteriores à data de
inscrição também serão aceitos.

Ficha de
inscrição:
https://docs.googl
e.com/forms/d/e/1
FAIpQLSflNNWQy
WDuRq1X52rUtrHiw2pEKW
QtNmpVqJ1KTsFz
gm2aQ/viewform

Serão aceitos candidatos de
qualquer área científica, desde que
apresentem seus trabalhos em uma
das seguintes línguas: inglês,
francês, português ou espanhol.

Nota: Os competidores devem ter
em mente que suas apresentações
objetivam atingir a um público leigo,
amplo e internacional, de diferentes
culturas e classes sociais, mas em
especial àquele pertencente a
grupos vulneráveis de ambos os
continentes.
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Forma de solicitação
. O trabalho de pesquisa desenvolvido pelo/a candidato/a em seu
Mestrado ou Doutorado deve ser apresentado em um vídeo de no
máximo três minutos, tendo como recurso um único slide estático
(não animado). No vídeo devem aparecer simultânea ou
alternadamente o candidato/apresentador e a imagem do slide. O
vídeo deve ser postado no YouTube na categoria "Não listado".
Contato
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)
Rua Maria Antonia 294, Vila Buarque
4º andar - São Paulo - 01222-010 - São Paulo
Telefone: (11) 3355 2130
imaginepangea@gmail.com
http://www.sbpcnet.org.br/site/
108.

Universidade
Federal de
Mato Grosso
(UFMT)

II Encontro
Internacional
e VIII
Encontro
Nacional do
Grupo de
Estudos da
Linguagem
(GELCO) –
UFMT
30 de agosto
a 1 de
setembro de
2017

Com o objetivo de promover o desenvolvimento da pesquisa e do
ensino de Linguística, de Literatura e de Línguas integrados no
Brasil, o Grupo de Estudos de Linguagem do Centro-Oeste (Gelco)
convida a Comunidade Científica para o:
- II ENCONTRO INTERNACIONAL & VIII ENCONTRO NACIONAL DO
GRUPO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM DO CENTRO-OESTE (GELCO).

Comunidade Científica, professores,
pesquisadores e acadêmicos de
Linguística, de Literatura e de
Línguas integrados a instituições de
ensino e pesquisa, bem como
profissionais das diversas áreas de
estudo da linguagem

www.gel
cooficial.c
om.br/gel
co-2017/

20 maio 2017

On Line
www.gelcooficial
.com.br/gelco2017/

Pesquisadores.

http://ww
w.periodi
cos.ufc.br
/index.ph
p/revcien
so/annou
ncement/
view/14

20 maio 2017

On-line

Realizado na Universidade Federal de Mato Grosso, Câmpus
Universitário do Araguaia, em Barra do Garças, no período de 30
de agosto a 1 de setembro de 2017.
O tema do evento, a saber, “Transnacionalização, multi e
interculturalidade linguística e literária”, foi escolhido tendo em vista
que as pesquisas e o ensino de língua e de literatura portuguesa
transpassam as discussões sobre cultura, identidade, dentre outros
aspectos e práticas sociais.
Informações gerais
. As inscrições para participação no II ENCONTRO INTERNACIONAL
E VIII ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO DE ESTUDOS DE
LINGUAGEM DO CENTRO-OESTE, em todas as modalidades,
deverão ser efetuadas pelo site do evento, de acordo com as datas
especificadas.
. Cada participante inscrito poderá submeter até dois trabalhos, dos
quais seja autor ou coautor.
. Em caso de trabalhos em coautoria, os autores deverão fazer suas
inscrições individualmente.
. Professores, pesquisadores e estudantes de pós-graduação ainda
não associados poderão se associar ao Gelco no ato da inscrição.
. Para a apresentação de pôster, estudantes de cursos de
graduação não precisam ser associados ao Gelco. Contato da
equipe de organização do evento.
Contato
secgelco@gmail.com

109.

Universidade
Federal do
Ceará (UFC)

Chamada de
artigos

Revista de
Ciências
Sociais

ISSN
2318-4620

Qualis 2015
B1 na área
de
Sociologia

Chamada de artigos da Revista de Ciências Sociais. A Revista tem
como objetivo divulgar os resultados de pesquisas empíricas e
teóricas em antropologia, sociologia e ciência política.
Tema
Dossiê - 'Os significados das novas quedas presidenciais na
américa latina: instabilidade dos governos ou instabilidade de
regime?'
Organizador
Prof. Dr. André Luiz Coelho Souza (UNIRIO) - andreluizrj@gmail.com
Diretrizes para autores
http://www.periodicos.ufc.br/index.php/revcienso/about/submissions
#authorGuidelines
Contato
Revista de Ciências Sociais, fundada em 1970.
Periódico indexado em Latindex, Diadorim e REDIB. Qualis 2015 B1
na área de Sociologia
Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do
Ceará - Av. da Universidade, 2995 — Benfica
Fortaleza, CE — CEP 60020-181 - rcs@ufc.br
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Agência

Tipo

Link

CNPq

Bolsas no país

http://www.cnpq.br/web/guest/no-pais

Bolsas no exterior

http://www.cnpq.br/web/guest/no-exterior

Diárias para auxílio

http://www.cnpq.br/web/guest/diarias-para-auxilios

Bolsas e auxílio

http://www.faperj.br/downloads/formularios/Valores_de_bolsas_auxilio_instalacao.pdf

Diárias

http://www.faperj.br/FAQ_atlas.phtml (ver “Despesas” e “O que são diárias?”)

Dúvidas frequentes

http://www.faperj.br/FAQ_atlas.phtml

Bolsas no exterior

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/valores-das-bolsas

Bolsas no país

http://www.capes.gov.br/bolsas/valores-das-bolsas

FAPERJ

CAPES

Centro de Ciências Sociais (CCS)
Decano: Prof. Luiz Roberto Cunha | Coordenadora Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa: Profª. Monica Herz | Coordenador Setorial de Graduação: Prof.
Augusto Cesar Pinheiro da Silva
Centro de Teologia e Ciências Humanas (CTCH)
Decano: Prof. Júlio Cesar Valladão Diniz | Coordenadora Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa: Profª. Monah Winograd | Coordenador Setorial de
Graduação: Prof. Marcelo Gustavo Andrade de Souza | Coordenador Setorial de Desenvolvimento e Inovação: Prof. Karl Erik Schøllhammer |
Coordenadora Geral do IEAHu: Profª. Luisa Severo Buarque de Holanda
Boletim informativo elaborado em conjunto pelos Decanatos do CCS e do CTCH da PUC-Rio com o objetivo de divulgar os editais abertos e compartilhar
informações úteis para o desenvolvimento de projetos.
Distribuição por e-mail e periodicidade semanal.
Redação e distribuição
CCS - assessoriaprojetosccs@puc-rio.br | Tel.: 3527-1097 ou 1098 | http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/ccs/
CTCH - sheila.durao@puc-rio.br | Tel.: 3527-1966 ou 1295 | http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/ctch/
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