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Prazos

01/11/2021

Nome do Edital

Aniara - Diagnostica's Coagulation Research Grant 2021

Valor

US $ 10.000/ano

Patrocinador

Aniara Grant

Objetivo

Pesquisas especializadas em hematologia e coagulação. Todos os projetos

propostos devem ser no campo científico de coagulação/hematologia.

Informações Relevantes

Os candidatos devem ter grau avançado (Ph.D. ou equivalente) e estar associados a uma

organização ou instituição educacional. Espera-se que todos os candidatos tenham publicado um

mínimo de três artigos em revistas científicas revisadas por pares.

Programa de Subvenção não paga mensalidades educacionais, nem oferece bolsas de estudo de

qualquer tipo.

Valor da subvenção

US $ 10.000/ano

Valor da contrapartida

-

Acessar

Não se Aplica

Realização: Parceiro:

Proponente / Público - alvo

Pesquisadores estabelecidos (por exemplo - professores de uma instituição acadêmica) e para

estudantes/estagiários.

O financiamento é restrito à América do Norte, América do Sul, América Latina e países nórdicos.

Links de acesso ao site

Baixar o edital em PDF

Inscrição

https://www.aniara.com/aniara-grant.html
https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos
https://www.aniara.com/aniara-grant-application-instructions.html


Prazos

Fluxo Contínuo/ano

30/11/2021 

(Recebimento das 

Cartas de Intenção)

Nome do Edital

Bayer Hemophilia Awards Program - Basic Research Award 2021/2022

Valor

US $ 75.000/ano (até 15% pode ser 

solicitado como apoio salarial e até 20% 

podem ser solicitados como sobrecarga.)

Patrocinador

Bayer

Objetivo

O Programa de Prêmios (Bolsas) Bayer

Hemofilia demonstra o compromisso da

Bayer com a comunidade de transtornos

hemorrágicos e com o avanço do estado da

arte do cuidado com a hemofilia, apoiando a

pesquisa básica e clínica e a educação em

hemofilia.

Informações Relevantes

O candidato deve ter obtido seu diploma de médico nos últimos oito anos. O candidato pode não ter recebido financiamento anterior

desta categoria de prêmio.

Como as decisões de premiação são tomadas pelo Comitê independente de Revisão e Prêmios de Subsídios e com base no mérito e 

elegibilidade de um candidato, todas as decisões são definitivas e não estão sujeitas a recurso. O financiamento ocorrerá 

regionalmente, entendendo três regiões definidas como:

1.Estados Unidos e Canadá

2.Europa (para efeitos deste prêmio, a região da Europa inclui Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, 

Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido)

3.Japão, China, Índia, Austrália e todos os outros países.

.

Valor da subvenção Valor da contrapartida

-

Acessar

Não se Aplica

Realização: Parceiro:

Proponente / Público - alvo

Pesquisadores, universidades médicas, hospitais, centros de tratamento, hemocentros e

laboratórios.

Qualquer indivíduo afiliado a uma instituição que realiza pesquisas em distúrbios hemorrágicos

hereditários ou fornece atendimento a pacientes com esses distúrbios pode solicitar esses

prêmios.

Links de acesso ao site

Baixar o edital em PDF

Inscrição

https://hemophilia-awards.bayer.com/awards
https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos
https://hemophilia-awards.bayer.com/submit-proposal


Prazos

10/09/2021

Nome do Edital

Dravet Syndrome Foundation - Clinical Research Grant 2021

Valor

US$ 150.000 ao longo de 2 anos (a partir de 

1º de janeiro de cada ano), com custos 
indiretos que não excedam 10% do prêmio.

Patrocinador

Dravet Syndrome Foundation (DSF)

Objetivo

Apoiar a pesquisa para melhores tratamentos

e a cura da síndrome de Dravet.

Informações Relevantes

Os candidatos devem ser afiliados a uma instituição acadêmica ou de pesquisa (excluindo empresas com fins lucrativos), podem estar

nos Estados Unidos ou no exterior, estar estabelecidos em sua área e estar em dia com sua instituição.

Área de atuação:

● Pesquisa que ajuda a identificar tendências, características, epidemiologia ou outros aspectos clínicos da síndrome de Dravet e / ou

suas comorbidades nos pacientes

● Pesquisa que ajuda a compreender, prever e prevenir SUDEP

● Pesquisa que irá encorajar o desenvolvimento de novas terapias para prevenir o início ou interromper a progressão da síndrome de

Dravet.

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

-

Acessar

Não se Aplica

Realização: Parceiro:

Proponente / Público - alvo

Pesquisadores

Links de acesso ao site

Baixar o edital em PDF

Inscrição

https://www.dravetfoundation.org/clinical-research-grants/
https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos
https://www.dravetfoundation.org/dsf-funded-research/grant-application/


Prazos

22/09/2021 (Ciclo 

Atual)

Nome do Edital

JDRF – Prêmios (Bolsas) de Pesquisa em diabetes orientada para o paciente em início de 

carreira 

Valor

US $ 150.000/ano por até 5 anos

Patrocinador

JDRF

Objetivo

Projetado para fornecer suporte crucial para

pesquisadores que planejam seguir carreira

em investigação clínica relacionada ao

diabetes. Os prêmios são concedidos em

estágios posteriores de treinamento e incluem

a capacidade de os destinatários fazerem a

transição para um corpo docente

independente ou nomeações de pesquisa.

Informações Relevantes

O candidato deve ser patrocinado por um investigador afiliado em tempo integral a uma instituição credenciada, que realiza pesquisas

clínicas e concorda em supervisionar o treinamento do candidato. O patrocinador não precisa necessariamente ter experiência em

diabetes, mas o projeto de pesquisa deve ser relacionado ao diabetes tipo 1 e orientado ao paciente.

A pesquisa pode ser conduzida em organizações nacionais e estrangeiras, com e sem fins lucrativos, e públicas e privadas - como

universidades, faculdades, hospitais, laboratórios, unidades de governos estaduais e locais e agências qualificadas do governo federal.

Valor da subvenção

150.000 USD / ano por até 5 anos, incluindo até 10% 
para custos indiretos e geralmente não renováveis 
após 5 anos.

Valor da contrapartida

-

Acessar

Do Prêmio

Realização: Parceiro:

Proponente / Público - alvo

Pesquisadores clínicos que receberam sua primeira nomeação de nível docente menos de 5 anos antes da data de inscrição estão

qualificados para se inscrever para este prêmio. Os candidatos devem ter um MD ou MD-PhD, marcar uma consulta ou consulta

conjunta em uma subespecialidade da medicina clínica em um departamento clínico e conduzir pesquisas clínicas em humanos. Em

circunstâncias excepcionais, os candidatos não-médicos serão considerados se o seu trabalho puder contribuir significativamente para

um resultado clínico.

Links de acesso ao site

Prêmio de Pequisa

Inscrição

https://grantcenter.jdrf.org/
https://grantcenter.jdrf.org/information-for-applicants/grant-mechanism-descriptions/early-career-patient-oriented-diabetes-research-awards/
https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos
https://jdrf.smartsimple.us/s_Login.jsp


Prazos

01/09/2021

Nome do Edital

NIH - Strategic Alliances for Medications Development to Treat Substance Use Disorders (R01)

Valor

US $ 3.000.000,00 por ano para custos 

diretos. O período máximo de apoio é de três 

anos

Patrocinador

Instituto Nacional de Abuso de Drogas 

(NIDA) 

Objetivo

Apoiar a pesquisa que avança os compostos

para a aprovação do FDA, alavancando

fundos do NIDA com as forças e recursos de

organizações externas, como entidades com

e sem fins lucrativos, incluindo instituições

acadêmicas, empresas farmacêuticas e de

biotecnologia, fundações públicas e privadas

e pequenas empresas. Os objetivos do

projeto podem variar desde o

desenvolvimento de uma nova entidade

molecular até a expansão das indicações

clínicas de um medicamento existente.

Informações Relevantes

As organizações candidatas podem apresentar mais de uma inscrição, desde que cada inscrição seja cientificamente distinta.

O NIH não aceitará pedidos duplicados ou altamente sobrepostos sob revisão ao mesmo tempo. 

Isso significa que o NIH não aceitará:

Um novo aplicativo (A0) que é submetido antes da emissão da declaração resumida da revisão de um novo aplicativo sobreposto (A0)

ou reenvio (A1).

Um aplicativo de reenvio (A1) que é submetido antes da emissão da declaração resumida da revisão do novo aplicativo (A0) anterior.

Um aplicativo que tem uma sobreposição substancial com outro aplicativo com recurso pendente de revisão por pares inicial (consulte 

NOT-OD-11-101 ).

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

-

Acessar

Não se aplica

Realização: Parceiro:

Proponente / Público - alvo

• Instituições de ensino superior

• Organizações com fins lucrativos

• Governos

• Instituições Estrangeiras

• Entidades não domésticas (não americanas) (instituições estrangeiras) podem  se inscrever.

• Componentes não domésticos (fora dos EUA) de Organizações dos EUA podem  se inscrever.

Links de acesso ao site

Baixar o edital em PDF

Visão 

Geral

https://grants.nih.gov/grants/policy/nihgps/HTML5/section_3/3_overview_of_terms_and_conditions.htm
https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-19-318.html


Prazos

01/10/2021 prazo para 

envio da carta

03/12/2021 prazo proposta 

completa

Nome do Edital

ADDF - Drug Development Program 2021

Valor

Prêmio médio de até $ 600.000 com base no 

estágio e escopo da pesquisa.

Patrocinador

ADDF

Objetivo

Novos mecanismos de drogas e modos de

ação relacionados à biologia do

envelhecimento e outras áreas terapêuticas

emergentes para a demência.

Informações Relevantes

Duração média de  1 ano com 

potencial para financiamento 

subsequente.

Propostas de vários anos podem ser 

consideradas.

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

-

Acessar

Não se aplica

Realização: Parceiro:

Proponente / Público - alvo

O financiamento está aberto a pesquisadores e médicos em todo o mundo em:

• Centros médicos acadêmicos e universidades ou organizações sem fins lucrativos. 

As parcerias da indústria são incentivadas.

• Empresas de biotecnologia. O financiamento é fornecido por meio de investimentos 

relacionados à missão que exigem retorno do investimento com base em marcos 

científicos e / ou comerciais.

• Empresas existentes e novas startups são elegíveis.

Links de acesso ao site

Baixar o edital em PDF

Não se 

aplica

https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/drug-development-program
https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos


Prazos

07/09/2021

Nome do Edital

13º Prêmio Instituto Paulo Gontijo de Medicina

Valor

Uma medalha de ouro;

US$ 10,000.00

Patrocinador

Instituto Paulo Gontijo

Objetivo

Visa incentivar e reconhecer pesquisas em Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA),

terceira doença neuromuscular degenerativa e progressiva mais acometida no

mundo, decorrente da morte dos neurônios motores.

Informações Relevantes

As teses apresentadas para o prêmio são julgadas com rigor pela comissão de jurados do Instituto 

Paulo Gontijo (IPG), composta por cinco membros – pesquisadores reconhecidos pela comunidade 

científica e médica internacional

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

-

Acessar

Não se aplica

Realização: Parceiro:

Proponente / Público - alvo

Pesquisadores com menos de 40 anos e com pelo menos um estudo inovador sobre Esclerose

Lateral Amiotrófica publicado em revista científica nos últimos 2 anos

Links de acesso ao site

Baixar o edital em PDF

Inscrição

https://ipg.org.br/ipg/#13o-premio-ipg-medicina-inscricoes-comecam-dia-12-de-junho-e-vao-ate-07-de-setembro
https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos
http://www.ipg.org.br/premioPG/


Prazos

11/10/2021

Nome do Edital

Auxílios à Pesquisa Ignacio Hernando de Larramendi

Valor

E 30.000,00 euros

Patrocinador

Fundación Mapfre

Objetivo

Contribuir para a melhoria da qualidade

de vida das pessoas e o progresso

da sociedade, através de projetos e

atividades multinacionais., oferecendo

ajuda econômica para a realização de

projetos de pesquisa na área de

Promoção da Saúde.

Informações Relevantes

As linhas de base dos projetos de pesquisa são as seguintes:

PROMOÇÃO DA SAÚDE

■ Estratégias para a mudança de hábitos: prevenção da obesidade e promoção da atividade física.

■ Educação para pacientes.

■ Avaliação de danos corporais: avaliação das consequências de um evento (traumático

ou acidental, negligência médica, agressão ou doença) na saúde do indivíduo e repercussão nas atividades essenciais da vida 

cotidiana e outras atividades específicas de desenvolvimento pessoal (dano moral, perda de qualidade de vida).

■ Gestão de saúde: qualidade e segurança médica.

■ Longevidade e qualidade de vida. Se o trabalho for desenvolvido no âmbito de uma universidade, hospital, empresa ou

centro de pesquisa, anexar uma carta de apresentação do responsável. Deve constar o nome completo da universidade, hospital, 

empresa ou centro de pesquisa, domicílio fiscal, pessoa que o representa e cargo.

Proponente / Público - alvo

As ajudas estão dirigidas a pesquisadores ou equipes de pesquisa liderados por um

pesquisador (em ambos os casos, esse pesquisador, o Pesquisador principal, deverá

ser único por projeto aos efeitos da solicitação) do âmbito acadêmico e profissional,

que desejem desenvolver programas de investigação nas áreas mencionadas, de forma

independente ou no âmbito das universidades, hospitais, empresas ou de centros de

pesquisa aos que estão ligados..

Acessar

Download

Links de acesso ao edital

Baixar o edital em PDF

Inscrição

Realização: Parceiro:

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

-

https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/
https://www.fundacionmapfre.com.br/fundacion/br_pt/images/bases-larramendi-pt-2021_tcm1071-635028.pdf
https://survey.fundacionmapfre.org/index.php/68596?lang=es
https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos


TIC

Realização: Parceiro:

https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos


Prazos

31/08/2021 

Nome do Edital

Chamada CNPq/MCTI/SEMPI nº 14/2021

Valor

R$ 1.200.000,00 ( VALOR TOTAL DA 

CHAMADA)

Patrocinador

MCTI/CNPq

Objetivo

Oferecer bolsas de estudos para alunos que

estejam cursando a graduação em Ciência da

Computação ou áreas correlatas no campo

das Tecnologias da Informação e

Comunicação (Matemática ou Engenharias),

Informações Relevantes

Quanto ao Proponente e Equipe:

O responsável pela apresentação da proposta (Orientador) deverá, obrigatoriamente:

a) ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para submissão da proposta;

b) possuir o título de Doutor em Ciência da Computação (ou área correlata no campo das TICs: Matemática, Engenharias)

c) ser o coordenador do projeto;

d) ter vínculo formal como Professor e/ou Pesquisador da instituição de execução do projeto.

O estudante pela apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente:

a) estar devidamente matriculado no curso de graduação em Ciência da Computação (ou áreas correlatas no campo das Tecnologias da 

Informação e Comunicação: Matemática, Engenharias) e estar matriculado na turma do 7º, 8º ou 9º semestre.

b) apresentar a Pesquisa com foco no tema Inteligência artificial.

Os recursos da presente chamada serão destinados ao financiamento de até duas bolsas ITC-A por 10 meses cada

Acessar

Download

Proponente / Público – alvo

Aluno Pesquisador

Links de acesso ao edital

Baixar a Chamada em Word

Realização: Parceiro:

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

-

Inscrição

https://www.gov.br/cnpq/pt-br
http://resultado.cnpq.br/0293991755310040
https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos
http://carloschagas.cnpq.br/


Prazos

24/08/2021

Nome do Edital

Facebook - Benchmarking City-Scale 3D Map Making with Mapillary Metropolis

Valor

US $ 50.000 a US $ 100.000

Patrocinador

Facebook Inc.

Objetivo

Alavancar nosso novo conjunto de dados

Metropolis para melhorar algoritmos CV

básicos que usam uma ou, de preferência,

várias modalidades de dados de nosso

conjunto de dados para melhorar a

construção semântica em 3D.

Informações Relevantes

As áreas de interesse incluem, mas não se limitam a:

* Modelagem 3D em escala de cidade a partir de fontes de dados heterogêneas;

* ML para reconhecimento, rastreamento e rotulagem densa de objetos;

* Correspondência, relocalização e recuperação baseada em imagem;

Os candidatos devem ser professores em tempo integral em uma instituição acadêmica credenciada que concede diplomas de pesquisa a 

alunos de doutorado.

Os candidatos devem ser o Pesquisador Principal em qualquer prêmio resultante.

As organizações devem ser uma organização sem fins lucrativos ou não governamental com status legal reconhecido em seus respectivos 

países (igual ao status 501 (c) (3) de acordo com o Código de Receita Federal dos Estados Unidos).

Os vencedores serão anunciados no tutorial do ICCV sobre o conjunto de dados de Metrópolis. Reuniões presenciais (pós-COVID) 

acontecerão em 2022.

Para perguntas relacionadas a este RFP, envie um e-mail para Peter Kontschieder pkontschieder@fb.com.

Proponente / Público – alvo

Pesquisadores associados à Universidade

Links de acesso ao edital

Baixar o edital em PDF

Realização: Parceiro:

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

-

Acessar

Não se aplica

Inscrição

https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos
https://research.fb.com/programs/research-awards/proposals/benchmarking-city-scale-3d-map-making-with-mapillary-metropolis-request-for-proposals
https://www.facebook.com/research-operations/rfp/?title=Benchmarking-City-Scale-3D-Map-Making-with-Mapillary-Metropolis-rfp


Meio Ambiente

Realização: Parceiro:

https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos


Realização: Parceiro:

Prazos

31/8/21

Nome do Edital

Embrapa Agroenergia

Valor

De acordo com cada modalidade descrita no 

edital

Patrocinador

Embrapa

Objetivo

Convidar empreendedores inovadores para desenvolverem soluções

tecnológicas em parceria com a Embrapa Agroenergia, por meio dos

mecanismos de inovação aberta previstos no Marco Regulatório de Ciência,

Tecnologia e Inovação.
Informações Relevantes

Os interessados poderão escolher mais de uma área entre os temas relacionados

neste Edital e apresentar uma ou mais propostas de projeto. Não há limite de número

de propostas enviadas por interessado.

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

De acordo com cada modalidade descrita no 
edital

Acessar

Download

Proponente / Público - alvo

Startups, agroindústrias, instituições privadas e empresas de micro, pequeno, médio e grande porte.

Links de acesso ao edital

Baixar o edital em PDF

Não se 

aplica

https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos
https://www.embrapa.br/agroenergia/inovabio
https://www.embrapa.br/documents/1355063/62709003/Edital+de+inova%C3%A7%C3%A3o+-+InovaBio/d4365e2e-2e16-015d-8717-c5f92ae87876


Realização: Parceiro:

Prazos

Contínuo

Nome do Edital

DIGITAL AGRO IDEIAS

Valor

R$ 2.000,00 (dois mil reais) por pessoa

Patrocinador

Frísia Cooperativa Agroindustrial

Objetivo

Captar ideias inovadoras para melhoria contínua e solução de problemas, nas

atividades da Frísia Cooperativa Agroindustrial ou de seus cooperados.

Informações Relevantes

Dos tipos das Safras:

• Safras Temáticas: As Safras Temáticas serão eventos com temas, períodos e premiações

específicos, exigindo que os participantes enviem ideias com vínculo ao desafio proposto.

• Safra Aberta: Ideias não relacionadas às Safras Temáticas concorrerão em Safra Aberta.

As ideias podem ser inscritas a qualquer momento, visto que a plataforma receberá ideias

durante todo o ano e sobre assuntos diversos.

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

-

Acessar

Download

Proponente / Público - alvo

Colaboradores, cooperados, familiares, ou qualquer pessoa com ou sem vínculo com a Frísia,

desde que maior de 16 (dezesseis) anos de idade.

Links de acesso ao edital

Baixar o edital em PDF

Não se 

aplica

https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos
https://www.frisia.coop.br/
https://digitalagro.com.br/wp-content/uploads/2020/05/frisia_digital_Ideas_v2-32.pdf
https://www.globalinnovation.fund/apply/frequently-asked-questions/


Indústria

Realização: Parceiro:

https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos


Realização: Parceiro:

Prazos

30/09/2021

Nome do Edital

Chamada Pública MCTI/Finep -Programa Finep 2030 - Rede de ICT - 1/2020

Valor

Não poderá ser inferior a R$500.000,00, nem 

ultrapassar R$2.000.000,00.

Patrocinador

FINEP

Objetivo

Propostas em nível nacional para o estímulo, orientação e promoção da criação

de rede de ICTs, que possam atuar nos segmentos de segurança veicular,

proteção ao meio ambiente, eficiência energética e qualidade de veículos

automotores terrestres e autopeças. As ações deverão estar alinhadas com os

desafios da indústria e o desenvolvimento das novas tecnologias de manufatura

avançada. As redes de ICTs deverão atuar desde a otimização das condições de

produção existentes (aprimorando a qualidade dos produtos, contribuindo para

competitividade e introduzindo na empresa a cultura da inovação), até o

desenvolvimento de novos produtos (garantindo o posicionamento adequado das

empresas no mercado e o seu crescimento), respeitadas as linhas de atuação e

áreas temáticas.

Informações Relevantes

As redes de ICTs poderão atuar na forma 

de três modalidades:

* Centros de Inovação,

* Serviços Tecnológicos Extensão e 

* Assistência Tecnológica.

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

Percentual Mínimo de Contrapartida /Aporte

Economicamente Mensurável

Micro e Média Empresa faturamento até 

90.000.000,00 (sem aporte).

Média Grande Empresa  faturamento acima de 

90.000.000,01 a 300.000.000,00 de 25%. 

Grande Empresa faturamento acima de 

300.000.000,00 de 50%.

Acessar

Proponente / Público - alvo

Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) pública ou privada, isoladamente ou em

conjunto com outras ICTs.

Links de acesso ao edital

Baixar o edital em PDF Download

Não se 

aplica

https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos
http://www.finep.gov.br/
http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2021/06_01_2021_Edital-Finep_2030_ICTs.pdf


Prazos

Contínuo

Nome do Edital

Finep 2030 Empresarial

Valor

Entre o mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais) e o máximo de R$ 3.000.000,00 

(três milhões de reais).

Patrocinador

FINEP

Objetivo

O Programa Finep 2030 é um Programa Prioritário no âmbito do Programa Rota

2030 – Mobilidade e Logística do Governo Federal. Seu objetivo é desenvolver a

cadeia do setor automotivo por meio do fomento a projetos de todos os níveis de

maturidade tecnológica, desde redes de Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT)

até o apoio não reembolsável a empresas, seja por meio de investimento ou

apoiando projetos inovadores.

Informações Relevantes

A empresa que optar por destinar parte dos recursos para contratar serviços de ICT(s), deverá 

identificar, no momento da submissão do projeto, qual(is) ICT(s) será(ão) contratada(s) durante a 

execução do plano. Há flexibilização para a alteração de ICT(s) durante a execução do projeto, 

desde que o valor mínimo aprovado seja comprovado e que a qualificação e pertinência da(s) 

ICT(s) seja atestada, previamente, pela Finep.

Cada projeto tem prazo máximo de 36 meses.

Valor da subvenção

De acordo com as propostas

Valor da contrapartida

Contrapartida para empresas de faturamento 

bruto igual ou acima de 90.000.000,00

Acessar

Download

Realização: Parceiro:

Proponente / Público - alvo

Empresas brasileiras da cadeia de fornecedores do setor automotivo.

Links de acesso ao site

Baixar o edital em PDF

Não se 

aplica

http://www.finep.gov.br/
http://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/programas-e-linhas/Finep_2030_Empresarial/28_04_2021_Regulamento_do_Programa_Finep-2030_Empresarial_Rev_3.pdf
https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos


Prazos

30/08/2021

Nome do Edital

PROGRAMA INOVA GLOBAL – INTERCÂMBIO EMPRESARIAL CNPq-IEL

Valor

Os benefícios e as modalidades de bolsas a 

serem disponibilizadas estão dispostas no 

item 3.5.1 do Edital

Patrocinador

CNPq

Objetivo

Apresentar projetos de PD&I que visem ao aumento da competitividade das

empresas e ao desenvolvimento científico e tecnológico no País, por meio do

intercâmbio de profissionais e pesquisadores, mediante a concessão de bolsas

de formação e capacitação no Brasil e no exterior, em instituições científicas,

tecnológicas e de Inovação (ICT) e centros de P&D públicos ou privados.

Informações Relevantes

O Inova Global é uma iniciativa da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) que tem como

origem a agenda de “Inserção global via inovação”. Essa agenda propõe ações para fortalecer

arranjos público-privados em ciência, tecnologia e inovação, de forma a incentivar a colaboração,

atração, desenvolvimento e retenção de centros de PD&I que atuam na fronteira do conhecimento,

bem como para o desenvolvimento de talentos para inovação. Desta forma, o programa promove

intercâmbios empresariais de inovação para auxiliar a indústria brasileira na aceleração da

construção de conhecimento aplicável, bem como na consolidação de parcerias internacionais.

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

-

Acessar

Download

Realização: Parceiro:

Proponente / Público - alvo

*Empresas industriais / Centros de PD&I privados / Organizações do terceiro setor dedicadas à

promoção da inovação / Órgãos de governo

*Instituições (Pesquisadores brasileiros e especialistas estrangeiros / Bolsistas - Banco de Talentos)

Links de acesso ao site

Baixar o edital em PDF

Não se 

aplica

https://www.portaldaindustria.com.br/iel/canais/inova-global/#anchor-inicial
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/0d/1d/0d1d6d16-2e14-408a-8156-eea5fd8404f7/chamamento_publico_inova_global.pdf
https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos


Realização: Parceiro:

Prazos

Contínuo / Chamadas anuais

Nome do Edital

PLATAFORMA INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA 

(Mobilização 2021)

Valor

Os recursos disponibilizados pelo SENAI –

Departamento Nacional (SENAI-DN) nesta 

Plataforma serão de até:

• R$ 1,6 milhões, na categoria Aliança 

Agroindustrial

• R$ 4,5 milhões na categoria da Aliança 

Industrial

• R$ 3 milhões, na categoria 

Empreendedorismo Industrial;

• R$ 4 milhões destinados exclusivamente 

às chamadas em parceria com entidades

• internacionais;

• R$ 2,6 milhão, na categoria Startup Tech

• R$ 1,5 milhões, na categoria Missão 

Industrial

• R$ 1,5 milhões, na categoria Chamada 

Regional

• R$ 300 mil, e na categoria Aliança

• Agenda.Tech.

Patrocinador

SESI / SENAI

Objetivo

Financiar o desenvolvimento de soluções inovadoras para a

indústria brasileira, sejam elas novos produtos, processos ou

serviços de caráter inovador – incremental ou radical – que

promovam o aumento da produtividade e competitividade

industrial brasileira, ou ainda que promovam a otimização da

segurança e saúde na indústria.

Informações Relevantes

A Plataforma Inovação para a Indústria está estruturada em

Categorias que possuem requisitos e restrições específicas aos

seus respectivos objetivos e escopo. Cada categoria é identificada e

detalhada em Apêndice específico da Plataforma e está disponível

também no site www.plataformainovacao.com.br.

Valor da subvenção

R$ 19.000.000,00

Valor da contrapartida

-

Proponente / Público - alvo

Empresas industriais brasileiras de qualquer porte ou startups, com

CNPJ ativo, elegíveis a participar respeitando as regras específicas

de cada categoria.

Links de acesso ao edital

Baixar o edital em PDF

Acessar

Download

Não se 

aplica

https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos
http://www.plataformainovacao.com.br/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/6d/d3/6dd31dda-475e-413e-aa42-0af0781cee06/plataforma_inovacao_2021_v_15042021_errata_12072021_1.pdf


Prazos

15/09/2021

Nome do Edital

Gabinete Sustentável da Enel Street

Valor

A EGI&N concederá:

•Para o primeiro colocado, um montante de

20.000 euros;

•Para o segundo colocado, um montante de

10.000 euros;

•Aos candidatos selecionado para a opção/pré-

seleção tem direito uma quantia de 7.000 euros.

Patrocinador

CNPq

Objetivo

Busca um novo design para um armário de rua

sustentável (um contêiner embutido para a

distribuição de eletricidade contendo novos

dispositivos e ferramentas de diagnóstico) que deve

ter recursos inovadores em design e materiais,

incorporando os princípios da economia circular e

sustentabilidade.

Informações Relevantes

A proposta apresentada deve conter duas partes:

Descrição da solução incluindo:

*Uma descrição da solução proposta com uma

explicação de como o Requerente se propõe a

atender aos Requisitos de Solução conforme listado

acima.

*Uma breve discussão sobre recursos,

instalações/equipamentos e conhecimentos

relevantes para a execução da solução proposta.

*Uma visão geral do caminho proposto para a frente

(materiais, entregas, cronogramas, estimativas de

custos).

*Renderizações 3D, vistas do armário de rua

colocadas em seus contextos de uso, estudo visual

das características técnicas, em arquivo pdf.

*Desenhos técnicos com todas as dimensões (em um

arquivo pdf). Confirmação de todos os requisitos ou

declaração do requisito não respeitado.

Informações gerais sobre o Requerente incluindo:

*A pessoa chave de contato para este Desafio

(incluindo número de telefone e endereço de e-mai) e

Nome e endereço da organização/empresa/empresa

(incluindo site, se disponível).

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

-

Acessar

Download

Realização: Parceiro:

Proponente / Público - alvo

Designers, startups, Scale-ups, PMEs e indústrias de qualquer

país.

Links de acesso ao site

Baixar o Termo de 

Condições em PDF

Não se 

aplica

https://openinnovability.enel.com/projects/New-design-for-sustainable-Enel-Street-Cabinet
file:///C:/Users/Centec/Downloads/Regulation_Challenge%20Terms%20and%20Conditions_Enel_Challenge_Street_Cabinet_01072021.pdf
https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos


Outros

Realização: Parceiro:

https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos


Realização: Parceiro:

Prazos

27/08/2021

Nome do Edital

Programa de Bolsas de ICT (BICT) / FUNCAP

Valor

Modalidade de Iniciação Científica e 

Tecnológica da FUNCAP

Patrocinador

FUNCAP

Objetivo

O Programa de Bolsas de ICT (BICT) da

Funcap tem por objetivo principal despertar

vocação científica e incentivar talentos

potenciais entre estudantes de graduação

universitária, mediante participação em

projeto de pesquisa, orientados por

pesquisador qualificado, contribuindo desta

forma para a formação científica de recursos

humanos para pesquisa ou qualquer outra

atividade profissional.

Informações Relevantes

A bolsa concedida pelo Programa BICT é da modalidade de Iniciação Científica e Tecnológica da Funcap, com duração de até 12 meses (se 
implementada a partir do primeiro mês de vigência do processo institucional). Bolsistas contemplados em Chamada(s) anterior(es) poderão ser 
contemplados nesta Chamada, a critério do orientador.
As instituições de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior devem obedecer a um

dos seguintes critérios:

*Ter o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) do Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - CNPq ou da Funcap e/ou Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e

Inovação (Pibiti) do CNPq; ou

*Ter pelo menos um curso de pós-graduação stricto sensu reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) ou ser instituição receptora de um Dinter (doutorado Interinstitucional) em andamento.

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

-

Acessar

Download

Proponente / Público - alvo

Aluno pesquisador

Links de acesso ao edital

Baixar o edital em PDF

inscrição

https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos
https://www.funcap.ce.gov.br/
http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/446.pdf
http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/index.php?cnpj=00078007000126


Realização: Parceiro:

Prazos

04/10/2021

Nome do Edital

National Academy of Sciences - James Prize in Science and Technology Integration 2022

Valor

US $ 50.000

Patrocinador

National Academy of Sciences (NAS)

Objetivo

O prêmio homenageia contribuições

notáveis feitas por pesquisadores que são

capazes de adotar ou adaptar informações ou

técnicas de fora de seus campos e, assim,

integrar o conhecimento de duas ou mais

disciplinas para resolver um grande desafio

contemporâneo não abordável de uma única

perspectiva disciplinar.

Informações Relevantes

Uma carta do indicador descrevendo o trabalho do candidato e por que ele deve ser selecionado para o prêmio. Não mais do que 

três (3) páginas.

Curriculum vitae . Não mais do que duas (2) páginas (semelhantes aos currículos incluídos nas propostas da NSF).

Bibliografia  listando no máximo doze (12) das publicações mais significativas do nomeado.

Citação sugerida . Um resumo de 50 palavras explicando por que o indicado deve ser considerado para este prêmio.

Duas cartas de apoio . As cartas de apoio devem ser redigidas por indivíduos de instituições fora da instituição do candidato e a do 

candidato.

•Auto nomeações não são aceitas.

•Indicações conjuntas são desencorajadas e só serão consideradas quando os indicados tiverem colaborado estreitamente -

geralmente no mesmo laboratório - no trabalho a ser reconhecido pelo prêmio. 

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

-

Acessar

Não se aplica

Proponente / Público - alvo

Pesquisadores . Os indicados internacionais são elegíveis para indicação, a menos que seja explicitamente declarado o contrário.

A menos que especificado de outra forma, será dada preferência a cientistas em início de carreira e aqueles cujo trabalho não tenha

sido reconhecido por outros prêmios ou prêmios.

Links de acesso ao edital

Baixar o edital em PDF

Como 
nomear

https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos
http://www.nasonline.org/programs/awards/awards-home.html
http://www.nasonline.org/programs/awards/how-to-nominate.html


Realização: Parceiro:

Prazos

31/08/2021

Nome do Edital

Engineering Information Foundation - Enhancing Communication and Use of Information in 

Engineering Grant Program

Valor

US $ 25,000.00.

Patrocinador

Engineering Information Foundation (EiF)

Objetivo

Apoiar e fortalecer programas educacionais

que ajudem alunos e professores a encontrar

e usar os recursos de informação de

engenharia de que precisam.

Informações Relevantes

Áreas do programa / campos de interesse em que enfocamos :

* Melhorar a comunicação e o uso da informação na engenharia

* Mulheres na Engenharia - Projetos Dirigidos por Educadores de Engenharia

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

-

Acessar

Não se aplica

Proponente / Público - alvo

Organizações sem fins lucrativos qualificadas. Instituições americanas e não americanas são elegíveis para o Programa.

Links de acesso ao edital

Baixar o edital em PDF

Como 
Aplicar

https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos
http://www.eifgrants.org/info/progareas.html
http://www.eifgrants.org/info/apply.html


Realização: Parceiro:

Prazos

Contínuo

Nome do Edital

Global Innovation Fund

Valor

US $ 50.000 a US $ 15 milhões

Patrocinador

Global Innovation Fund - GIF

Objetivo

Na GIF, investimos em uma série de inovações com forte potencial de impacto

social em grande escala. Definimos 'inovação' de forma ampla para incluir novos

modelos de negócios, práticas políticas, tecnologias, percepções

comportamentais ou formas de fornecer produtos e serviços que beneficiem os

pobres nos países em desenvolvimento - qualquer solução que tenha potencial

para resolver um problema de desenvolvimento importante de forma mais eficaz

do que a existente abordagens. Ajudamos a orientar os empreendedores em sua

jornada para aumentar a escala usando uma abordagem de financiamento em

estágios de estilo de risco, em que as ideias mais especulativas recebem menor

quantidade de apoio e o aumento do financiamento segue o teste bem-sucedido

e a obtenção de pontos de prova.

Informações Relevantes

O GIF oferece uma variedade de tipos de financiamento, incluindo subsídios, empréstimos 

(incluindo dívida conversível) e investimentos de capital. O fundo espera que os candidatos 

apresentem uma justificativa clara para o tipo de financiamento ao qual estão se candidatando.

No momento as inscrições devem ser feitas no idioma inglês.

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

-

Acessar

Não se aplica

Proponente / Público - alvo

Qualquer tipo de organização pode se inscrever. Isso inclui empresas sociais, empresas com fins

lucrativos, organizações sem fins lucrativos, agências governamentais, organizações internacionais

e instituições de pesquisa em qualquer país. Recomenda-se que inovadores, empresários ou

pesquisadores se inscrevam por meio de uma organização afiliada.

Links de acesso ao edital

Baixar o edital em PDF

Perguntas

https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos
https://www.globalinnovation.fund/what-we-do/our-approach/
https://www.globalinnovation.fund/apply/frequently-asked-questions/


Realização: Parceiro:

Prazos

Contínuo

Nome do Edital

Roddenberry Foundation - The Catalyst Fund

Valor

US$2,500.00 a US$15,000.00

Patrocinador

Roddenberry Catalisty

Objetivo

Procuramos projetos bem pensados e com alto potencial de impacto duradouro.

Informações Relevantes

Estágio Inicial

O Fundo Catalyst é voltado para ideias e projetos pequenos e / ou em estágio inicial que precisam de uma injeção de capital para lançar ou provar sua viabilidade. Os premiados do 

Catalyst normalmente estão testando um programa, aventurando-se em um novo território, na iminência do lançamento ou girando em uma nova direção.

Grandes ideias

O Fundo Catalyst apoia grandes ideias ou projetos que saem do status quo e exigem que olhemos para um problema e sua solução sob uma nova luz. Essas grandes ideias têm um alto 

potencial de impacto em toda uma comunidade, cidade ou país. Eles tendem a alavancar a infraestrutura existente, construir parcerias (públicas e privadas) e melhorar o que já existe. As 

grandes ideias ultrapassam os limites e desafiam as convenções.

Visão Ousada

O Fundo Catalyst apoia indivíduos cuja visão de mudança é audaciosa. Os premiados do Catalyst buscam um impacto significativo de longo prazo e têm uma visão de como chegar lá e o 

que precisa ser feito. Eles são capazes de articular como planejam tornar o mundo melhor e por quê. Sua visão inspira outras pessoas e oferece um vislumbre de um futuro melhor.

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

-

Acessar

Não se aplica

Proponente / Público - alvo

O Fundo Catalyst foi criado para obter ideias de todos os cantos do globo. Você pode ser um

empreendedor social experiente ou um agente de mudanças pela primeira vez. Os candidatos

elegíveis para o Fundo Catalyst podem ser indivíduos, equipes de indivíduos, organizações sem

fins lucrativos ou empresas sociais. Para ser elegível, todos os candidatos devem:

*Ter 18 anos de idade ou mais

*Envie uma inscrição em inglês

*Incluir respostas completas para todas as perguntas de inscrição obrigatórias

*Concordar com todos os termos e condições legais do programa de concessão do Fundo Catalyst

*Ser capaz de receber legalmente financiamento de subsídio

Links de acesso ao edital

Baixar o edital em PDF

Inscrição

https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos
https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/
https://roddenberryfellowship.us13.list-manage.com/subscribe/post?u=6434ac7f8a4d390f78f6d4b25&id=04659d34a8&WEBSOURCE=CatalystWebsite


Prazos

Contínuo

Nome do Edital

Usaid - Development Innovation Ventures (DIV)
Valor

• Estágio 1: Piloto (até $ 200.000)

• Estágio 2: Teste e Posicione para Escala 

(até $ 1.500.000)

• Estágio 3: transição para escala (até $ 

15.000.000) / Subsídios de evidências 

(até US $ 1.500.000)

Patrocinador

USAID

Objetivo

Development Innovation Ventures (DIV) é o

programa de inovação aberta da USAID que

investe em soluções inovadoras para os

desafios de desenvolvimento mais

intratáveis do mundo. Testar novas ideias,

assumir riscos estratégicos, construir

evidências do que funciona e apresentar as

melhores soluções. O DIV busca soluções

que demonstram evidências rigorosas de

impacto, custo-benefício e um caminho

viável para aumentar a escala e a

sustentabilidade. Programa de inovação

aberta.

Informações Relevantes

Etapas para inscrição -

Etapa 1: prepare seu aplicativo

Elabore seu formulário de inscrição em MS Word usando nosso formulário de inscrição de exemplo .

Etapa 2: enviar por meio de nosso portal de inscrição online

Você precisará criar uma conta no portal do aplicativo DIV(o link é externo)para que você possa trabalhar no aplicativo ao longo do 

tempo e verificar o status do seu aplicativo. As inscrições enviadas por meio de qualquer outro método que não seja o portal de 

inscrição online não serão analisadas.

Etapa  3: Após a revisão inicial - Diligência Devida

Os candidatos aprovados na revisão inicial passam para o estágio de devida diligência.

Etapa 4: após a devida diligência - negociação e finalização 

Após coletar informações suficientes, a equipe DIV reunirá um Painel de Decisão. Se o Painel fizer uma recomendação de 

financiamento, o candidato receberá um "Aviso de Intenção de Concessão" oficial.

Etapa 5: Receba Financiamento DIV.

Acessar

Não se aplica

Proponente / Público - alvo

O DIV aceita inscrições de indivíduos e organizações dos Estados Unidos e de outros países, entidades sem fins lucrativos e com fins

lucrativos, pesquisadores, organizações religiosas, governos e organizações não governamentais, similares.

Links de acesso ao edital

Baixar o edital em PDF

Inscrição

Realização: Parceiro:

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

-

https://www.usaid.gov/div
https://www.usaid.gov/div/apply
https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos


Prazos

Período para realização das Etapas 

Estaduais: 17 de junho de 2021 a 

18 de outubro de 2021 (Inscrições 

diretamente no site das Fundações 

de Amparo);

Período de inscrição pelas FAPs, 

dos candidatos indicados, no 

formulário de submissão: 19 a 29 de 
outubro de 2021.

Nome do Edital

Confap - Edital De Chamada Pública Nº 01/2021 - Prêmio 

Confap De Ciência, Tecnologia E Inovação “Prof. 

Francisco Romeu Landi”

Valor

O valor total do presente edital é de R$ 114.000,00 (cento e catorze mil reais). 

Para cada uma das categorias a premiação será assim distribuída:

a) Para o(a) 1º colocado(a): Certificado, Troféu e R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) Para o(a) 2º colocado(a): Certificado, Troféu e R$ 6.000,00 (seis mil reais);

c) Para o(a) 3º colocado(a): Certificado, Troféu e R$ 3.000,00 (três mil reais).

Patrocinador

CONFAP

Objetivo

Reconhecer, dar visibilidade 

e premiar, Pesquisadores(as) 

com trabalhos de grande 

potencial e/ou

contribuição para o 

desenvolvimento científico, 

tecnológico e inovativo do 

Brasil e profissionais da área 

de

comunicação, atuantes na 

difusão de pesquisas 

científicas, tecnológicas e de 

inovação e, por

consequência, do 

Ecossistema Nacional de 

CT&I.

Informações Relevantes

Os prêmio serão distribuídos em categorias: 

* Pesquisador(a) Destaque, com as subcategorias:Ciências da Vida ; Ciências Exatas ; Ciências Humanas ; 

* Pesquisador(a) Inovador(a), com as subcategorias: Inovação para o Setor Empresarial; Inovação para o 

Setor Público; Profissional de Comunicação.

A edição 2021 do Prêmio CONFAP de Ciência, Tecnologia e Inovação, será lançada simultaneamente em 

todos os Estados brasileiros associados ao CONFAP por meio de suas Fundações de Amparo à Pesquisa. 

Com o objetivo de buscar equilíbrio entre os Estados, o Prêmio está dividido em duas etapas: Estadual e 

Nacional. A Etapa Estadual, ficará sob a responsabilidade de cada uma das 26 Fundações de Amparo à 

Pesquisa que, a partir de critérios, procedimentos, eventos ou premiações próprias, selecionará e indicará 

os(as) primeiros(as) colocados(as) em cada categoria/subcategoria para a Etapa Nacional, onde os(as) 

primeiros(as), os(as) segundos(as) e os(as) terceiros(as) colocados(as) em cada uma das 

categorias/subcategorias serão premiados(as) com certificados, troféus e premiação financeira.

Acessar

Download

Proponente / Público - alvo

Pessoas físicas, residentes no 

Brasil, que tenham se destacado em 

pesquisas científicas, tecnológicas e 

de inovação cujos resultados 

produziram conhecimento e 

beneficiaram, direta ou 

indiretamente, o desenvolvimento e 

o bem-estar das populações 

brasileiras. E, ainda, profissionais 

que, por meio de jornalismo 

científico contribuíram para a 

aproximação entre a ciência, a 

tecnologia, a inovação e a 

sociedade.

Links de acesso ao edital

Baixar o edital em PDF

Inscrição

Realização: Parceiro:

Valor da subvenção

-

Valor da contrapartida

-

https://www.gov.br/cnpq/pt-br
https://www.gov.br/cnpq/pt-br/assuntos/noticias/cnpq-em-acao/copy2_of_Chamada_03_2021_DT_aprovada.pdf
https://carloschagas.cnpq.br/
https://fastef.ufc.br/
https://www.facebook.com/FratresConsultoriaeProjetos

