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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. 
 
Apoio a eventos no país PAEP - Inscrições até 17/05/2016 
Selecionar propostas para apoio financeiro à realização de eventos científicos, tecnológicos e 
culturais de curta duração no país, com envolvimento de pesquisadores, docentes e discentes 
dos programas de pós-graduação e dos cursos de graduação em licenciaturas, bem como do 
ensino fundamental e médio. 
 
Programa Bragecrim  - 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. 
 
Segunda chamada- 15/06/2015 
Terceira chamada- 15/06/2016 
  
Programa de Bolsa Especial para Doutorado em Pesquisa Médica - 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. 
 
1º Chamada – (Período: 01/02/16 a 31/05/16)  
2º Chamada – (Período: 01/06/16 a 31/08/16) 
3º Chamada – (Período: 01/09/16 a 30/11/16) 
  
 



 

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 
1º Chamada – até 31/05/16) 
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 -  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.  Fluxo Contínuo  


