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LANÇAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO VÍRUS ZIKA. 
Propostas online, disponível na Plataforma Carlos Chagas, até a data limite de 22/07/2016. 
O Edital vai disponibilizar um  total de R$ 65 milhões para as pesquisas, sendo R$ 15 milhões do CNPq, 
R$30 milhões da Capes e R$ 20 milhões do Ministério da Saúde.  Os recursos serão aplicados em 
bolsas,custeio e capital. O objetivo é selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem à 
prevenção,diagnóstico e tratamento da infecção pelo vírus zika e doenças correlacionadas, e no combate ao 
mosquitoAedes aegypti, contribuindo assim para a melhoria das condições de saúde da população brasileira. 
A Chamada Pública será dividida em nove linhas temáticas: 
Linha Temática I - Desenvolvimento de novas tecnologias diagnósticas 
Linha Temática II - Desenvolvimento e avaliação de repelentes; 
Linha Temática III - Desenvolvimento e avaliação de estratégias para controle de vetores em 
seusvários estágios de desenvolvimento; 
Linha Temática IV - Desenvolvimento de imunobiológicos; 
Linha Temática V - Desenvolvimento de tecnologias sociais e inovação em educação ambiental 
esanitária; 
Linha Temática VI - Inovação em gestão de serviços de saúde, de saneamento e de políticas públicas; 
Linha Temática VII - Imunologia e virologia; 
Linha Temática VIII - Epidemiologia e vigilância em saúde; 
Linha Temática IX - Fisiopatologia e clínica. 
As propostas devem ser acompanhadas de arquivo contendo o projeto e devem ser encaminhadas ao 
CNPqexclusivamente via Internet, utilizando-se do Formulário de  
Os critérios para classificação das propostas levarão em conta a relevância do projeto para as políticas 
desaúde do País no que se refere a compreensão dos mecanismos epidemiológicos ou fisiopatológicos do 
vírusZika, bem como, o impacto positivo nas condições de saúde da população ou que levem a novos 
métodosdiagnósticos ou terapêuticos, e ainda, à aplicabilidade para o SUS, no que se refere à viabilidade 
deutilização dos resultados da pesquisa nos serviços, programas e/ou sistemas de saúde públicos a curto, 
médioe longo prazo. A chamada estará, em breve, disponível no Portal do CNPq na internet: www.cnpq.br 
 

  

Bolsas Especiais 2016 - País e Exterior 
 

Bolsa País 
Cronograma 2 – Inscrições: 09/10/2015 a 22/10/2016 
Pesquisador Visitante - PV · Pós-doutorado Júnior - PDJ · Pós-doutorado Sênior - PDS · Pós-doutorado 
Empresarial - PDI · Doutorado-Sanduíche no País - SWP · Doutorado-Sanduíche Empresarial - SWI · 
Pesquisador Visitante - PV (Pesquisador residente no exterior) 

 
 Bolsa Exterior - Cronograma 3 – Inscrições: 09/10/2015 a 19/09/2016 
Pós Doutorado no Exterior - PDE Doutorado Sanduíche - SWE Estágio Sênior no Exterior – ESN 
 

Pesquisador Visitante - APV - (Período: Fluxo Contínuo) 
Possibilitar a pesquisador brasileiro ou estrangeiro, de reconhecida competência, a colaboração com grupos 
de pesquisa nacionais para o desenvolvimento de projetos/planos de trabalho de natureza científica, 
tecnológica e/ou de inovação. 
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Participação em Eventos Científicos - AVG - (Período: Fluxo Contínuo) 
Apoiar a participação de pesquisador, com desempenho destacado em sua área de atuação, em eventos 
científicos no exterior, tais como: Congressos e similares; Intercâmbio científico ou tecnológico; Visitas de 
curta duração, para aquisição de conhecimentos específicos e necessários ao desenvolvimento da pesquisa 
científica ou tecnológica e/ou de inovação 
  

 

CNPq – Bolsas de Produtividade no país (até 12 de agosto de 2016) 
As propostas devem ser transmitidas ao CNPq, exclusivamente via internet, até às 23:59 (vinte e três e 
cinquenta e nove) horas, sem tolerância, da data limite, horário de Brasília. 
Recomenda-se o envio com antecedência, uma vez que o CNPq não se responsabiliza por propostas não 
recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamentos. 
 
- Bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ)  
- Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) (*) 
- Produtividade Sênior (PQ-Sr)  (*) 
 
(*) Pesquisador cuja bolsa se encerra em 28/02/2017 e queira pleitear nova bolsa deve obedecer a esta 
mesma data de inscrição. 
CALENDÁRIO: de 16 de maio de 2016 a 12 de agosto de 2016. 
Início da vigência: de março até maio de 2017 
 


