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.  Edital FAPERJ Nº 01/2016 – Programa Bolsa  Nota 10
Submissão de propostas on-line: de 23/06/2016 a 23/07/2016
Para implementação de bolsas no segundo semestre de 2016   
Início da vigência das bolsas: Agosto de 2016

FAPERJ – EDITAL  Nº 12/2016 Programa Apoio às Incubadoras e Aceleradoras de 
Empresas - SUBMISSÃO DE PROPOSTAS ON LINE ATÉ  25/07/2016 - até às 16h

Podem ser proponentes Incubadoras de empresas de base tecnológica; de economia criativa;  
incubadoras sociais e aceleradoras de empresas, sediadas ou não em instituições de ciência e 
tecnologia (ICTs), em operação no estado do Rio de Janeiro, com a anuência explícita do 
dirigente da instituição em que elas estão sediadas. Além do proponente, em cada uma das 
propostas deverá também ser indicado um corresponsável. Também deverá ser indicado um 
gerente e um gerente adjunto, pessoas físicas responsáveis por representar a incubadora / 
aceleradora perante a FAPERJ e terceiros, em juízo e fora dele, observados os poderes da 
pessoa jurídica para este ato definidos no ato constitutivo e/ou regimento interno.

Edital FAPERJ Nº 13/2016 - Programa “Apoio à manutenção de equipamentos 
multiusuários – 2016” - Submissão de propostas on-line até 28/07/16 – 

São financiáveis itens de custeio indispensáveis à manutenção corretiva e/ou preventiva do(s) 
equipamento(s) multiusuário(s), podendo compreender: a) material de consumo indispensável à operação do 
aparelho; b) acessórios para o funcionamento e up grade do equipamento; c) contrato(s) para a manutenção 
corretiva e/ou preventiva de equipamento(s) durante o período de execução do projeto contemplado (máximo
de 24 meses); d) despesas relacionadas com importação de peças de reposição.

.  Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro – Edital
FAPERJ Nº 04/2016- (Inscrições de propostas on-line até 30 de junho deste
ano)
Voltado  para  apoiar  atividades  de  pesquisa  científica,  tecnológica  e  de  inovação,
visando  à  consolidação  de  grupos  de  pesquisa  considerados  emergentes  em
instituições de ensino e/ou pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro. Entende-se
como grupo emergente de pesquisa aquele formado por pesquisadores com até 10
(dez)  anos  de  doutoramento,  com  plano  de  desenvolvimento  promissor  e  bem
definido.    

.  Programa Pós-doutorado Nota 10 – Edital FAPERJ Nº 05/2016 
(A submissão online de propostas deve ser realizada até 23 de junho de
2016)
Tem o objetivo de incentivar os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu Sediados
no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  de  excelência  (conceitos  4,  5,  6  ou  7  pela  Capes),
mediante  a  concessão  de  bolsas  especiais  a  recém-doutores  com  destacado
desempenho acadêmico (avaliado por meio de publicações, prêmios obtidos, tempo
médio  de  titulação  e  conceito  do  Programa  de  Pós-Graduação  de  origem);  e  de
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fomentar as atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, mediante a
seleção de propostas que visem: I) à absorção temporária de jovens doutores, com
comprovada  experiência  em  P,D&I,  para  atuarem  em  projetos  de  pesquisa  e
desenvolvimento  nas  diferentes  áreas  do  conhecimento;  II)  ao  reforço  à  pós-
graduação e aos  grupos de pesquisa sediados no Estado do Rio de Janeiro;  III)  à
renovação de quadros funcionais nas instituições de pesquisa sediadas no Estado do
Rio de Janeiro, vinculados ou não a empresas públicas ou privadas, para a execução
de ensino, orientação e pesquisa em nível de pós-graduação stricto sensu.. 
A divulgação dos resultados está prevista para ocorrer a partir de 18 de agosto de
2016. 
O início da vigência das bolsas será a partir de 1º de setembro de 2016.

Programa  Treinamento  e  Capacitação  Técnica  (TCT)  –  Edital  FAPERJ  Nº
06/2016  
(A submissão de propostas online até 23 de junho de 2016) 
Tem  o  objetivo  de  treinar  e  aperfeiçoar  técnicos  de  nível  fundamental,  médio  e
superior que participem de atividades de apoio a projetos financiados pela FAPERJ,
desenvolvidos por pesquisadores com vínculo empregatício/funcional em instituições
de ensino e pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, visando à valorização da formação
educacional obtida e inserção no mercado de trabalho. Informações detalhadas no
site. 

Edital FAPERJ Nº 09/2016 -   Programa Cientista do Nosso Estado (CNE)
Submissão de propostas on-line: de 26/05/2016 a 30/06/2016
Divulgação dos resultados: a partir de 11/08/2016

Edital FAPERJ Nº 10/2016 -   Programa Jovem Cientista do Nosso Estado (CNE)
Submissão de propostas on-line: de 26/05/2016 a 30/06/2016
Divulgação dos resultados: a partir de 11/08/2016

Edital FAPERJ Nº 07/2016 -   Apoio ao Empreendedorismo e Formação de 
Start-ups em Saúde Humana do Estado do Rio de Janeiro
Orientação para construção de propostas: de 12/05/2016 a 04/08/2016
Pré-seleção: de 08/08/2016 a 06/10/2016
Resultado da Pre-seleção: 13/10/2016
Fórum de Melhoria: Até 20/10/2016
Fórum de Seleção: Até 08/12/2016
Resultado da Seleção: Até 22/12/2016
Documentação para avaliação da conformidade fiscal e de contencioso judicial: Até 
19/01/2017
Resultado da documentação para avaliação da conformidade fiscal e de contencioso 
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judicial: 26/01/2017
Acompanhamento: a partir de 26/01/2017
Demo Day: 02/07/2018

Auxílio ao Pesquisador Recém-Contratado - ARC
ATENÇÃO: só haverá uma chamada anual (verifique o prazo para envio de propostas 
no Calendário de Auxílios e Bolsas 2016).
Objetiva dar suporte às atividades de pesquisa e produção científica de 
pesquisadores doutores recém-contratados, com até 5 (cinco) anos de vínculo empregatício 
com a IES sediada no estado do Rio de Janeiro. O projeto deverá apresentar um cronograma 
de 24 (vinte e quatro) meses e recursos máximos de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
 
Condições: Para esta modalidade são elegíveis pesquisadores doutores recém-contratados, 
com até 5 (cinco) anos de vínculo empregatício com a instituição de ensino e/ou pesquisa 
sediada no estado do Rio de Janeiro. Os recursos serão aplicados em despesas de custeio e/ou
capital, obrigatoriamente previstas no projeto submetido à FAPERJ, sendo estas essenciais à 
realização do mesmo; máximo de recursos solicitados pelo projeto é de R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais).
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