
CNPQ – EDITAIS DIVERSOS 

26/2017 CNPq/CAPES Programa Editorial  

Inscrições até 18/09/2017  

Apoiar propostas que visem incentivar a editoração e publicação de periódicos 
científicos brasileiros de alta especialização em todas as áreas de conhecimento de 
forma a contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e 
inovação do País. 

 

25/2017 CNPq/CAPES/MEC/MCTIC/SEPED  

Inscrições até 03/10/2017  

Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir 
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação do País, 
bem como para o uso do conhecimento científico como mecanismo de 
empoderamento e transformação social, por meio da realização de Feiras de Ciências 
e Mostras Científicas. 

 

24/2017 CNPq/MCTIC/SEPIN Programa Start-Up Brasil  

Inscrições até 25/09/2017  

Apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação que visem 
contribuir significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de 
inovação do País e que desenvolvam e/ou utilizem ferramentas de software, hardware 
e/ou serviços de TI como parte da solução, produto ou serviço proposto. 

 

 23/2017 Apoio a Redes de Pesquisa em Biodiversidad e na Amazônia Legal  

Inscrições até 02/10/2017  

Objetivo Apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o 
desenvolvimento científico e tecnológico do País, articulando as competências regionais 
para que o conhecimento sobre a biodiversidade e os ecossistemas brasileiros seja 
ampliado e disseminado de forma planejada e coordenada, por meio de Redes de 
Pesquisa voltadas à gestão do conhecimento sobre a biodiversidade, padrões e processos 
relacionados, monitoramento, impactos, produtos e o uso sustentável da biodiversidade na 
Amazônia Legal.    

 

22/2017 Curso de Educação à Distância para Capacita ção no Uso e Manejo de 
Animais de Laboratório  

Inscrições até 06/10/2017  

Essa chamada visa apoiar a elaboração e realização de um curso de ensino à distância 
(EAD) para capacitar técnicos e usuários ligados à produção e manutenção de animais 
experimentais. O curso deverá atender a necessidade imediata de formação de 
profissionais e capacitação de usuários em todo o território nacional, visando à busca de 
excelência e fortalecimento da produção e uso de animais utilizados para fins científicos, 
didáticos e tecnológicos, com qualidade e bem-estar. Alunos, técnicos, pesquisadores que 
manipulam animais (roedores e lagomorfos) em biotérios brasileiros poderão adquirir o 
conhecimento mínimo através do curso e obter o certificado de conclusão. 

 
 



21/2017 Pesquisa e Desenvolvimento em Ações Integra das e Sustentáveis nas Baías 
do Brasil  

Inscrições até 02/10/2017  

O objetivo dessa ação é o apoio a projetos de pesquisa científica, tecnológica e inovação, 
de alto mérito técnico-científico, interdisciplinares e multi- institucionais, passíveis de apoio 
futuro e rápida mobilização, que objetivem produzir e agregar conhecimento sobre as 
Baías do Brasil, identificando os desafios de gestão sustentável e suas potenciais 
soluções, aliando aspectos científicos, sociais e econômicos. 

 

Nº 20/2017 NEXUS II: Pesquisa e Desenvolvimento em Ações Integradas e 
Sustentáveis para a Garantia da Segurança Hídrica, Energética e Alimentar nos 
Biomas Pampa, Pantanal e Mata Atlântica.  

Inscrições até 02/10/2017  

Objetivo Apoiar projetos de pesquisa que contribuam para o desenvolvimento de soluções 
sustentáveis para garantir de forma integrada a segurança hídrica, energética e alimentar 
nos biomas Pampa, Pantanal e Mata Atlântica, promovendo sinergia e complementaridade 
entre ações dos setores governamentais, acadêmicos, empresariais e da sociedade civil 
organizada envolvidos no desenvolvimento de sistemas produtivos mais sustentáveis e 
adaptados à realidade regional, à mudança do clima e à preservação e recuperação da 
biodiversidade. 

 

19/2017 NEXUS I: Pesquisa e Desenvolvimento em Açõe s Integradas e Sustentáveis 
para a Garantia da Segurança Hídrica, Energética e Alimentar nos Biomas Caatinga e 

Cerrado  

Inscrições até 02/10/2017  

Objetivo Apoiar projetos de pesquisa que contribuam para o desenvolvimento de soluções 
sustentáveis para garantir, de forma integrada, as seguranças hídrica, energética e 
alimentar nos biomas Caatinga e Cerrado, promovendo sinergia e complementaridade 
entre ações dos setores governamentais, acadêmicos, empresariais e da sociedade civil 
organizada, envolvidos no desenvolvimento de sistemas produtivos mais sustentáveis e 
adaptados à realidade regional, à mudança do clima e à preservação e recuperação da 
biodiversidade. 

 
18/2017 CNPq/ICMBio/FAPs Pesquisa em Unidades de Co nservação da Caatinga e 

Mata Atlântica  
Inscrições até 06/10/2017  

Objetivo: Apoiar projetos de pesquisa interdisciplinares que visem contribuir 
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País e 
a formação de recursos humanos relacionados ao manejo, uso sustentável e conservação 
da biodiversidade e à proteção do patrimônio cultural e dos recursos naturais em Unidades 
de Conservação federais e seu entorno nos Biomas Caatinga e Mata Atlântica, 
fortalecendo a inserção das Unidades de Conservação no desenvolvimento regional. 

 

 17/2017 CNPq/ANVISA Pesquisa em Vigilância Sanitári a 

Inscrições até 05/10/2017  

São objetivos desta chamada: Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos 
de pesquisa de cunho científico e/ou tecnológico em vigilância sanitária.       

 

  



15/2017 Olimpíadas Científicas  

Inscrições até 13/10/2017  

Objetivo: Apoiar projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento 
científico e tecnológico e de inovação no País e utilizar o conhecimento científico como 
mecanismo de empoderamento e transformação social, por meio da realização de 
Olimpíadas Cientificas de âmbito nacional ou internacional sediada no Brasil.  

 


