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OPORTUNIDADES DE FOMENTO
1. CNPq e o Ministério da Saúde tornaram pública a Chamada para Pesquisas em
Alimentação e Nutrição.
http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0Za
M&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=7403
2. 1. MCTIC/CNPq abre chamada para pesquisadores detentores de ideias ou planos
de negócio na área de gestão.
http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0Za
M&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=7322
3. Ministério lança seleção pública para modernizar bancos de alimentos.
https://prosas.com.br/system/arquivos/arquivos/000/034/878/original/Sele%C3
%A7%C3%A3o_de_Propostas_para_Apoio_%C3%A0_Moderniza%C3%A7%C3%A3
o_de_Bancos_de_Alimentos.pdf?1500041433
4. MDIC, Apex Brasil e Sebrae promovem imersão de startups na Argentina.
http://www.inovativabrasil.com.br/plataforma/desafio/17
5. CAIXA lança edital para projetos com foco em energia limpa e recursos hídricos.
http://www.caixa.gov.br/sustentabilidade/fundo-socioambiental/Paginas/default.aspx
6. Programa seleciona propostas para intercâmbio em formação docente no
Mercosul.
https://drive.google.com/file/d/0B0IYZyISx6yfVW9PMGtYWkc0TE0/view
7. CNPq/MCTIC/CBAB apoia projetos para o desenvolvimento científico e tecnológico
e a inovação na área de Biotecnologia.
http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0Za
M&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=7442
8. Chamada pública do CNPQ para de Revisões Sistemáticas da literatura em
Alimentação e Nutrição.

http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0Za
M&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=7402
9. Empreenda Santander 2k17 está com inscrições abertas.
https://www.santanderuniversidades.com.br/empreendedorismo/Paginas/empr
eenda-santander.aspx
10. Inscrições abertas para o Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o
SUS.
http://portal2.saude.gov.br/sisct/login.cfm
11. MMA e PNUD lançam edital para selecionar interessados em desenvolver,
melhorar e adotar tecnologias sustentáveis de produção de carvão vegetal.
https://nacoesunidas.org/pnud-abre-edital-para-subsidiar-carvao-vegetalsustentavel-no-brasil/
12. Inscrições para o Prêmio Seplan de Monograﬁas 2017 estão abertas.
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/noticias//asset_publisher/LviHFVBrASPU/content/abertas-as-inscricoes-para-o-premioseplan-de-monografias-2017/586010?redirect=http://www.enap.gov.br/web/ptbr/home%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_45tYTLscwBrF%26p_p_lifecycle%3D0%26
p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn3%26p_p_col_count%3D4
13. Ministério abre inscrições para prêmio sobre métodos alternativos à
experimentação animal.
http://renama.org.br/?page_id=1052
14. OPAS/OMS Brasil, MS e Revista Interface abrem chamada pública de manuscritos
para Suplemento Temático sobre Desenvolvimento e Expansão do Ensino em
Saúde no Brasil.
http://interface.org.br/chamada-publica-suplemento-especial-sobredesenvolvimento-e-expansao-do-ensino-em-saude-no-brasil/

Bolsas
1. CAPES lança seleção de pesquisador para estágio em Harvard.
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/programacapes-harvard-de-professor-pesquisador-visitante-junior-ppvj

2. Edital seleciona projetos conjuntos de pesquisa brasileiros e portugueses.
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/portugal/fct
3. Está aberta Chamada CNPq para Bolsas de Produtividade em Pesquisa – PQ.

http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0Za
M&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=7362
4. Programa CAPES/WBI seleciona projetos conjuntos de pesquisa desenvolvidos
por grupos brasileiros e belgas.
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/belgica/programa-capeswbi
5. CAPES oferece bolsas para intercâmbio e pesquisa na Holanda.
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/paises-baixos/programacapesnuffic
6. Aberta inscrições para Chamada CNPq para Bolsas de produtividade em
desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora – DT.
http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0Za
M&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=7382
7. Programa de bolsas para doutorado no Brasil seleciona candidatos estrangeiros.

Notícias
1. Inscrições abertas para a 63ª Revista Filme Cultura.
http://www.cultura.gov.br/1158/-/asset_publisher/25kboHcWRYji/content/editalfilme-cultura-edicao-n%C2%BA63/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2F1158%3Fp_p_id%3D1
01_INSTANCE_25kboHcWRYji%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%2
6p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2
2. Edital de Inovação do Senai financia mais projetos industriais neste ano.
http://www.jb.com.br/economia/noticias/2017/07/31/edital-de-inovacao-dosenai-financia-mais-projetos-industriais-neste-ano/
3. 5 dicas para criar um ambiente que cultive a inovação.
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/5-dicas-para-criar-umambiente-que-cultive-a-inovacao/120587/
4. Comunidade científica e acadêmica exige regulamentação do Marco Legal de CT&I.
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=
11003:comunidade-cientifica-e-academica-exige-regulamentacao-do-marco-legalde-ctai&catid=144:noticias
5. Colaboração: a competência mais importante para a inovação.
http://adnews.com.br/adcontent/colaboracao-competencia-mais-importantepara-inovacao.html

6. A Gestão da Inovação veio para ficar.
http://exame.abril.com.br/blog/inovacao-na-pratica/a-gestao-da-inovacao-veiopara-ficar/.

