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1. Edital apoia propostas de eventos científicos no país.
http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos/paep
2. CAIXA lança edital para projetos com foco em energia limpa e recursos hídricos.
http://www.caixa.gov.br/sustentabilidade/fundo-socioambiental/Paginas/default.aspx
3. 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/
4. 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
5. Prêmio reconhece pesquisadores na área de Ecologia e conservação da natureza.
http://www.capes.gov.br/bolsas/premios/premio-vale-capes-de-ciencia-esustentabilidade
6. Inscrições abertas para o 1º Prêmio Projeteee de Arquitetura Bioclimática.
https://prosas.com.br/system/arquivos/arquivos/000/035/746/original/CONCUR
SO_PROJETEEE-Regulamento.pdf?1502206901
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. CNPq, MCTIC e Sepin lançam edital para o Programa Start-Up Brasil.

http://cnpq.br/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0Za
M&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=7482
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. 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
12. Edital Direitos Humanos e Justiça Criminal recebe propostas.
http://www.fundodireitoshumanos.org.br/edital/direitos-humanos-e-justicacriminal-enfrentando-prisao-provisoria-e-o-encarceramento-em-massa-no-brasil/

Bolsas
1. Programa de cooperação com o Canadá seleciona projetos conjuntos de
pesquisa.
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/canada/programa-capesdfait
2. 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
3. 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

4. Edital seleciona projetos conjuntos de pesquisa brasileiros e portugueses.
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/portugal/fct
5. 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

Notícias
1. Vitrine das Profissões se torna marca registrada no INPI.
http://hoje.unisul.br/vitrine-das-profissoes-se-torna-marca-registrada-no-inpi/
2. Inovação e a Interdisciplinaridade como dimensões para universidades de excelência.
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/janine-alves/inovacao-e-ainterdisciplinaridade-como-dimensoes-para-universidades-de-excelencia
3. Finep disponibiliza R$ 500 milhões para projetos entre empresas e ICTs.
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11
110:finep-disponibiliza-r-500-milhoes-para-projetos-entre-empresas-eicts&catid=1:latest-news
4. Medo de passar vergonha impede inovação em sala de aula.
http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/medo-de-passar-vergonha-impedeinovacao-em-sala-de-aula-emr32bz818adazub8yj8d4z5w
5. Trabalhos de conclusão de curso ganham vida com o projeto TCC Startup.
http://hoje.unisul.br/trabalhos-de-conclusao-de-curso-ganham-vida-com-o-projetotcc-startup/
6. “Não se pode fazer ciência sem investimento”, diz vencedor do Prêmio Nobel.
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11
111:nao-se-pode-fazer-ciencia-sem-investimento-diz-vencedor-do-premionobel&catid=3:newsflash

