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CNPq – CHAMADAS EM VIGOR       
 
CHAMADA Nº 03/2016 - AUXÍLIO À PROMOÇÃO DE EVENTOS 
CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS E/OU DE INOVAÇÃO ARC 
 (Período: 06/04/2016 a 21/05/2016) 
Selecionar propostas para apoio financeiro a eventos nacionais ou mundiais tais como: 
congressos, simpósios, workshops seminários, ciclos de conferências e outros eventos 
similares, realizados no Brasil e relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação. 
 
Bolsa de Pós-doutorado - Parceria CNPq/VALE/MITACS 
(Período: 30/03/2016 a 24/05/2016) 
Esta Chamada visa estabelecer e reforçar redes de P&D&I internacionais, por meio da 
concessão de bolsas de pós-doutorado no Canadá aos pesquisadores brasileiros que atuam em 
Engenharia de Minas e nas áreas correlatas identificadas no item I - Parceria CNPq - Vale - 
Mitacs. Esta oportunidade possibilitará ao candidato selecionado o desenvolvimento de suas 
competências em P&D&I, fluência cultural e o estabelecimento de redes profissionais. 
  
CHAMADA MCTI/MAPA/CNPQ Nº02/2016 - IMPLEMENTAÇÃO E OU 
MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ESTUDO EM AGROECOLOGIA E 
PRODUÇÃO ORGÂNICA EM INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL D E 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA  
(Período: até 12/05/2016) 
Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que integrem atividades de extensão 
tecnológica, pesquisa científica e educação profissional para construção e socialização de 
conhecimentos e técnicas relacionados à Agroecologia e aos Sistemas Orgânicos de Produção, 
por meio da implantação ou manutenção de Núcleos de Estudo em Agroecologia e Produção 
Orgânica - NEA's, em instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica. 
 
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. 
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 inovaçã 
 
CNPq – Bolsas de Produtividade no país 
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. 
Normas 
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 


