
 

CHAMADAS COM DATA PARA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS A 

PARTIR DE JANEIRO DE 2018 

 

 

Chamada do CNPQ 

 

CHAMADA CNPQ/MCTIC/IBAMA/ASSOCIAÇÃO ABELHA Nº 32/2017 

Apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento 

científico e tecnológico e a inovação do País, na área de insetos polinizadores. 

Fase Data 

Data limite para submissão das propostas 09/02/2018 

 

Chamadas da Fundação Araucária. 

 

CHAMADA PÚBLICA 15/2017 PROGRAMA DE BOLSAS DE 

PRODUTIVIDADE EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO / EXTENSÃO 

Apoiar financeiramente pesquisadores, com relevante produção científica, 

tecnológica e de inovação, que se destaquem entre seus pares, valorizando o 

desempenho de profissionais qualificados, fundamentais para que a produção e a 

difusão do conhecimento científico, desenvolvimento tecnológico, sociocultural e 

de inivação sejam ampliados e fortalecidos no contexto estadual de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (CT&I). 

 

Fase Data 

Submissão eletrônica das propostas Até às 17h59 do dia  01/02/2018 

 Encaminhamento da documentação 

impressa exigida 

07/02/2018 

 
http://www.fappr.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=11 

 

Chamada Pública 14/2017 – Versão Retificada PROGRAMA DE APOIO 

AO SISTEMA REGIONAL DE INOVAÇÃO DO NORTE PIONEIRO DO 

ESTADO DO PARANÁ 



Apoiar, por meio de recursos não reembolsáveis de Subvenção Econômica, o 

desenvolvimento e a inserção no mercado de produtos ou processos inovadores, 

novos ou aprimorados, que promovam o incremento rápido das atividades de 

inovação e da competitividade de empresas emergentes de base tecnológica, 

classificadas como microempreendedor individual (MEI), microempresas (ME) 

ou empresas de pequeno porte (EPP), ou ainda, empresas em processo de 

formalização, sediadas nos municípios de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, 

Cambará, Andirá e Bandeirantes e atuando no âmbito do Sistema Regional de 

Inovação do Norte Pioneiro do Estado do Paraná, em setores econômicos 

considerados estratégicos à política pública de inovação do Estado do Paraná. 

 

Fase Data 

Envio da documentação impressa pelo 

correio (via Sedex) ou protocolado 

junto à Fundação Araucária 

13/12/2017 a 13/03/2018 

 

Araucária 13/12/2017 a 13/03/2018 

 

 

http://www.fappr.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=11 

 

Chamada da CAPES 

 

O Programa de Professor Visitante no exterior visa oferecer bolsa no exterior 

para a realização de estudos avançados após o doutorado e destina-se a 

pesquisadores ou docentes que possuam vínculo empregatício com instituição 

brasileira de ensino ou pesquisa. 

Fase Data 

Inscrições Até 19/01/2018 

 

 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-professor-visitante-no-

exterior 

 

Chamada IODP para Expedição 383 

Do dia 1º de dezembro de 2017 até o dia 1º de março de 2018, estão abertas inscrições 

para a Expedição IODP 383 – Dynamics of Pacific Antarctic Circumpolar Current que 

ocorrerá no período de maio a julho de 2019. 

http://www.fappr.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=11
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-professor-visitante-no-exterior
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-professor-visitante-no-exterior


Candidaturas 

Podem se inscrever pesquisadores em nível de doutorado, pós-

doutorado ou pesquisador pleno (candidato com mais de 8 anos de título de doutor), 

nas especialidades de: 

Biology, Microbiology, Inorganic Geochemistry, Organic Geochemistry, Geophysics, 

Hydrogeology, Hydrology, Lithostratigraphy, Logging, Igneous Petrology Log – Seismic 

Interpretation, Oceanography, Paleomagnetism, Paleontology (Diatom), Paleontology 

(Dinoflagellate), Paleontology (Megafossil), Paleontology (Foraminifer – Benthic), 

Paleontology (Foraminifer – Planktonic), Paleontology (Nannofossils), Paleontology 

(Phytoplankton), Paleontology (Radiolaria), Paleontology (Silicoflagellate), Paleontology 

(Other), Palynology, Petroleum Geology, Petrology, Igneous Petrology, Metamorphic 

Petrology, Physical Properties, Sedimentology, Seismology, Stratigraphic Correlation, 

Structural Geology, Downhole Measurements. 
 

 http://inscricao.capes.gov.br/individual 

 

 

http://inscricao.capes.gov.br/individual

