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EDITAL PARA APOIO FINANCEIRO À EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS 
BRASILEIROS  
As propostas devem ser enviadas por e-mail até o dia 17 de julho. 
Serão apoiadas revistas em todas as áreas de conhecimento, sendo considerado prioritário o apoio 
àquelas divulgadas por meio eletrônico, na Internet, em modo de acesso aberto, ou de forma impressa 
e eletrônica simultaneamente.  
Requisitos: As propostas devem ser apresentadas por coordenador com título de doutorado, que 
possua vínculo formal com a instituição de execução do projeto, e deverão ter o prazo máximo de 
execução estabelecido em 12 meses. O periódico deve ser mantido e editado por instituição, associação 
ou sociedade científica brasileira sem fins lucrativos. A revista deve apresentar periodicidade de pelo 
menos dois fascículos por ano e ter circulado de forma regular nos dois anos anteriores à data da 
solicitação. Além disso, o periódico deve estar, obrigatoriamente, indexado nas bases de dados ISI 
(Thomson Co.), Scopus (da Elsevier), PubMed (US National Library of Medicine) ou Scielo; e estar 
classificado no mínimo com B2 no Qualis da área ou subárea de conhecimento para o qual esteja se 
candidatando. A revista deve adotar política editorial estrita de revisão por pares e ter mais de 80% de 
artigos científicos e/ou técnico-científicos gerados a partir de pesquisas originais, não divulgadas em 
outras revistas. Benefícios: Os projetos aprovados serão financiados com recursos no valor global 
estimado de R$ 3 milhões, sendo os recursos oriundos do Tesouro Nacional. O valor máximo de 
financiamento de cada proposta será de R$ 30 mil reais a ser liberado em uma parcela, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e financeira da agência. 
Entre os itens financiáveis previstos no edital estão: aquisição de material de consumo, serviços de 
terceiros, contratação de serviços gráficos e prestação de serviços para página hospedeira da 
publicação eletrônica. 
Acesse Edital para apoio financeiro à editoração e publicação de periódicos científicos brasileiros Edital 
N° 13/2016  
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01052015-Edital-13-Editoracao-2016.pdf 
 
 

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS -  As inscrições vão até o dia 26 de julho.  
Programa de Desenvolvimento de Modelagem do Sistema Terrestre, que irá selecionar projetos de 
pesquisa, inovação e cooperação acadêmica com vistas à formação de recursos humanos e geração de 
conhecimento sobre modelagem global e regional do Sistema Terrestre. Conforme o documento, a 
iniciativa pretende selecionar propostas que permitam ao país autonomia na geração de cenários 
futuros de mudanças climáticas, de usos da terra e urbanização, na escala de décadas a séculos. Serão 
apoiados, por meio de bolsas de estudos, recursos humanos pós-graduados em nível de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado. A chamada está dividida em cinco linhas temáticas, relacionadas ao 
desenvolvimento de modelagem do Sistema Terrestre, particularmente relacionadas ao Modelo 
Brasileiro do Sistema Terrestre (BESM) e modelos regionais do sistema terrestre acoplados ao BESM.. 
Os projetos apoiados devem envolver, obrigatoriamente, parcerias (rede ou consórcio) entre equipes 
de diferentes instituições. As propostas aprovadas serão financiadas com recursos no valor global 
estimado em R$ 8,5 milhões. 
http://capes.gov.br/images/stories/download/editais/2752016-Edital-11-2016.pdf 
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CAPES/IIASA - chamadas públicas nº 9/2016 e nº 10/2016, referente aos processos seletivos do 
Programa Capes/IIASA para bolsas de doutorado sanduíche e pós-doutorado na Áustria, nas áreas de 
ciência e tecnologia, agricultura, meio-ambiente, ciências naturais e análise de energia e recursos de 
sistemas. O regulamento do programa consta naPortaria Capes nº 73 de 20 de maio de 2016, divulgada 
no Diário Oficial da União. 
Inscrições: As inscrições no IIASA para solicitação de carta de aceite devem ser feitas até 30 de 
junho. De 15 de agosto a 15 de setembro, os candidatos devem realizar a inscrição na página da Capes. 
O resultado será divulgado em novembro deste ano e o início das atividades no IIASA será a partir de 
janeiro de 2017. 
 
Chamada CAPES-FAPEMIG-FAPES-CNPq-ANA - Chamada N° 6/2016 Apoio a Redes de Pesquisa 
para Recuperação da Bacia do Rio Doce - Inscrições até 20/06/2016 
Apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, de caráter interdisciplinar, 
desenvolvidos em rede, em diferentes instituições de ensino superior (IES), institutos de ciência e 
tecnologia (ICT) e demais instituições, públicas ou privadas sem fins lucrativos, enquadráveis nos 
termos desta Chamada, visando à formação de recursos humanos em nível de pós-graduação stricto 
sensu e a geração de conhecimento, tecnologias e processos tendo como objetivo a Recuperação da 
Bacia Hidrográfica do Rio Doce e ecossistemas associados, nas áreas temáticas previstas no item 2. 
 

PROGRAMA BRAGECRIM  - Terceira chamada- 15/06/2016 
Iniciativa Brasil-Alemanha para Pesquisa Colaborativa em Tecnologia de Manufatura -  apoiar e financiar 
projetos conjuntos de pesquisa entre grupos de pesquisa brasileiros e alemães na área de tecnologia de 
manufatura avançada. 

 
PROGRAMA DE BOLSA ESPECIAL PARA DOUTORADO EM PESQUISA MÉDICA – 
Inscrições até 05/08/2016 
Fomentar o desenvolvimento para a formação em pesquisa médica, com a finalidade de estimular a 
produção acadêmica e a formação de pesquisadores, em nível de doutorado, por meio de 
financiamento específico, consolidando e ampliando o pensamento crítico estratégico para o 
desenvolvimento científico do país. 
 
PROGRAMA GERAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - PGCI –  
Selecionar projetos conjuntos de pesquisa e parcerias universitárias em todas as áreas do 
conhecimento, além de fomentar o intercâmbio entre Instituições de Ensino Superior e institutos ou 
centros de pesquisa e desenvolvimento brasileiros e estrangeiros. O programa também objetiva 
selecionar candidaturas individuais, para casos de candidatos academicamente excepcionais que não 
possam ser contemplados por editais específicos da CAPES para bolsas no exterior. 
 
2º Chamada – (Período: 01/06/16 a 31/08/16) 
3º Chamada – (Período: 01/09/16 a 30/11/16) 
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PROGRAMA BOLSAS PARA PESQUISA CAPES/HUMBOLDT - EDITAL Nº. 57/2014 
Chamada 9 – (Período: 01/01/16 a 29/07/16) 
Chamada 10 – (Período: 30/07/16 a 30/12/16) 
Chamada 11 – (Período: 31/12/16 a 28/07/17)  
O Programa Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt é uma iniciativa da Capes em cooperação com a 
Fundação Alexander von Humboldt (AvH) da Alemanha com o objetivo de conceder bolsas para 
pesquisadores altamente qualificados, que possuam vínculo, empregatício ou não, em Instituições de 
Ensino ou Pesquisa do Brasil em todas as áreas do conhecimento. A parceria visa à internacionalização 
de forma mais consistente, o aprimoramento da produção e qualificação científicas e o 
desenvolvimento de métodos e teorias em conjunto com pesquisadores, de reconhecido mérito 
científico, alemães ou estrangeiros residentes na Alemanha. 

 
ESCOLA DE ALTOS ESTUDOS - EAE 
2º Chamada – (Período: 01/06/16 a 31/08/16) 
3º Chamada – (Período: 01/09/16 a 30/11/16)  
A Escola de Altos Estudos tem por objetivo apoiar os Programas de Pós-Graduação de Instituições de 
Ensino Superior federais, estaduais, confessionais e comunitárias, por meio do fomento à cooperação 
acadêmica e do intercâmbio acadêmico internacional. Esse apoio se dará por meio da oferta de cursos 
monográficos intensivos de alto nível, ministrados por docentes e pesquisadores radicados no exterior 
de elevado conceito internacional. 
 
PROGRAMA PROFESSOR VISITANTE DO EXTERIOR (PVE) 
2º Chamada – (Período: 01/06/16 a 31/08/16) 
3º Chamada – (Período: 01/10/16 a 20/12/16)  
 Incentivar a realização de visitas de curta, média e longa duração de professores e pesquisadores 
atuantes no exterior a Instituições de Ensino Superior e institutos e centros de pesquisas e 
desenvolvimento públicos brasileiros, em todas as áreas de conhecimento, cuja formação e experiência 
profissional representem uma contribuição inovadora para a pós-graduação brasileira. 
 

INTERCÂMBIO CIENTÍFICO BRASIL-ALEMANHA DE CURTA DURAÇÃO -  (Fluxo Contínuo) 
O programa de Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração é realizado pela Capes em 
parceria com o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico – DAAD, e visa ao fortalecimento da 
cooperação acadêmica e científica entre os dois países. O programa prevê o financiamento de missões 
de professores de instituições brasileiras e alemãs por períodos de 1 a 3 meses.   
 
 
VER TAMBÉM: GRANDES PRÊMIOS CAPES DE TESE 2016 
Em 2016, os Grandes Prêmios Capes de Tese terão as seguintes denominações: Grande Prêmio Capes 

de Tese Nise da Silveira (Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias), Grande Prêmio 

Capes de Tese Ricardo de Carvalho Ferreira (Engenharias, Ciências Exatas e da Terra e 

Multidisciplinar - Materiais e Biotecnologia) e Grande Prêmio Capes de Tese Octávio Ianni (Ciências 

Humanas, Linguística, Letras e Artes, Ciências Sociais Aplicadas e Multidisciplinar – Ensino).  


