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1. Prêmio Professor Caspar Erich Stemmer - Inovação Catarinense seleciona, pessoas,

equipes de pesquisa, instituições e empresas catarinenses que se destacaram por
seus esforços na conversão do conhecimento em inovação, gerando significativa
contribuição ou impacto para a sociedade.
http://www.fapesc.sc.gov.br/edital-de-chamada-publica-fapesc-no-012017premio-professor-caspar-erich-stemmer-inovacao-catarinense-edicao-2017/
2. Prêmio Literário José Saramago promove a divulgação da cultura e do patrimônio
literário em língua portuguesa, através do estímulo à criação e dedicação à escrita
por jovens autores da lusofonia.
https://pt.scribd.com/document/341483011/Regulamento-Premio-LiterarioJose-Saramago-2017#fullscreen&from_embed
3. PROEVENTOS da FAPESC apoia a realização de eventos de difusão de ciência,
tecnologia e inovações no Estado de Santa Catarina.
http://www.fapesc.sc.gov.br/edital-de-chamada-publica-fapesc-no-072016proeventos-20172018/
4. CNPQ apoia eventos nacionais ou mundiais que visem contribuir significativamente
para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País.
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0Za
M&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=7002
5. O FIDC financia projetos que possam promover mudanças estruturais na economia
da cultura em países em desenvolvimento, com efeito direto sobre a criação, a
produção, a distribuição e o acesso a expressões culturais diversas.
http://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply
6. CELESC seleciona propostas de projeto de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, alinhados ao tema: “Hidrelétricas”.
http://www.celesc.com.br/portal/images/arquivos/geracao/chamada-publicaPED-CELESC-GERACAO-001-2017.pdf

7. Itaú Cultural promove a formação e o desenvolvimento dos profissionais e
pesquisadores atuantes nas instituições acadêmicas e culturais brasileiras que
tenham como objeto de pesquisa a cultura brasileira.
http://www.itaucultural.org.br/observatorio-noticias/programa-observatorioitau-cultural-de-pesquisa-em-economia-da-cultura-2017/
8. FINEP apoia financeiramente, por meio de recursos não-reembolsáveis, projetos
transnacionais de pesquisa e desenvolvimento e inovação.
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/600

Bolsas
1. O Berlin Science Communication Award oferece bolsa para jornalistas do Brasil, de
Singapura e dos Estados Unidos para que desenvolvam materiais multimídia sobre
ciência.
https://www.international.hu-berlin.de/en/news/call-for-the-journalist-inresidence-programme
2. SEBRAE premia através de Desafio Universitário Empreendedor.
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ba/premios/premio-desafiouniversitarioempreendedor,652303cbaf077410VgnVCM1000003b74010aRCRD#o-prêmio
3. Aberto o dispositivo de bolsas CIFRE a uma cooperação com o Brasil para o
financiamento de estudos doutorais em empresas na França.
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/franca4

Notícias

1. Inventta+bgi realiza o wifi - workshop itinerante de fomento à inovação, com o
objetivo de compartilhar conhecimentos e experiências sobre a gestão estratégica
de recursos financeiros e processos à inovação.
www.wifi-inovacao.com.br
2. Empreendedorismo para professores? De onde veio esta idéia?
Empreendedor não é sinônimo de empresário: é possível aplicar o
empreendedorismo a várias áreas, inclusive na carreira de professor.
http://plataformacultural.com.br/ideia-empreendedorismo-para-professores/
3. Jovens cientistas debatem educação, inovação e estímulo à Ciência.
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id
=10477:jovens-cientistas-debatem-educacao-inovacao-e-estimulo-aciencia&catid=1:latest-news

4. Iniciação científica estimula senso crítico e pode ajudar na carreira.
http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,iniciacao-cientifica-estimulasenso-critico-e-pode-ajudar-na-carreira,1752494

