
  

 EDITAIS CAPES DIVERSOS 

38/2017 Programa de Educação em Direitos Humanos e Diversidades 

http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/educacao-em-direitos-humanos-diversidades 

Inscrições até 05/10/2017 

Objetivo: Estimular e apoiar a formação de recursos humanos por meio da realização de projetos de 

pesquisa dedicados à temática de Educação em Direitos Humanos & Diversidades, com o propósito de 

aprofundar as análises acerca das relações, desdobramentos e implicações envolvendo a questão. 

Situamos educação em direitos humanos, no âmbito deste Edital, com o objetivo central de fomentar a 

formação de cidadãos para a vida e para a convivência em sociedade, com o respeito ao outro, 

reconhecendo as diferenças, respeitando a diversidade, enfrentando todas as formas de preconceito e 

discriminação, em linha com o Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade e da 

Cultura de Paz e Direitos Humanos. 

36/2017 PROGRAMA DE BOLSAS PARA PESQUISA CAPES/HUMBOLD 

 http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8516-programa-de-bolsas-de-pos-doutorado-

na-alemanha-abre-selecao 

Cronograma  Incrições 

Chamada 12 30/11/2017  

Chamada 13 01/12/17 até 31/05/2018 

Chamada 14 01/06/2018 até 30/11/2018 

Chamada 15 03/12/2018 até 31/05/2019 

Chamada 16 03/06/2019 até 29/11/2019  

Chamada 17 02/12/2019 até 29/05/2020 

 O programa concede bolsas de pós-doutorado (estágio pós-doutoral) e pesquisador experiente (estágio 

sênior) para estudos na Alemanha em todas as áreas do conhecimento. Está prevista a concessão de até 

15 bolsas em cada uma das seis chamadas nas duas modalidades. Os candidatos precisam, entre outros 

requisitos, ter nacionalidade brasileira ou visto permanente de residência no Brasil; possuir o título de 

doutor, conforme a modalidade pretendida: a) pós-doutorado: título de doutor obtido há menos de 

quatro anos; b) pesquisador experiente: completado há menos de doze anos; ter fluência em inglês ou 

alemão; não ter residido na Alemanha por 12 meses ou mais no período de 18 meses anterior à 

inscrição; residir no Brasil no momento da candidatura. 

 

 

 

 



34/2017 PROGRAMA CAPES-DFATD 

http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8507-programa-de-cooperacao-com-o-canada-

seleciona-projetos-conjuntos-de-pesquisa 

 

Inscrições até 11/10/2017 

Objetivos O Programa e o presente Edital, pela seleção de projetos conjuntos de pesquisa desenvolvidos 

por grupos brasileiros e canadenses, tem por objetivos: I. Fortalecer a cooperação entre Instituições de 

Ensino Superior e/ou de Pesquisa do Brasil e do Canadá. II. Fomentar o intercâmbio científico entre 

grupos de pesquisa e desenvolvimento brasileiros e canadenses. III. Fomentar a mobilidade de docentes 

e de estudantes de pós-graduação no nível de doutorado. 

 32/2017 Programa de bolsas para doutorado no Brasil seleciona candidatos estrangeiros de Estudantes-

Convênio de pós-graduação - PEC-PG 

 Inscrições até 15/09/2017 

 OBJETIVOS 1.1. Conceder até 100 (cem) bolsas de estudos para cidadãos oriundos de países em 

desenvolvimento, para realização de curso de doutorado pleno em IES brasileiras públicas ou privadas 

que emitam diplomas de validade nacional, em programas de pós-graduação stricto sensu com nota 

igual ou superior a 03 (três), e constante da relação disponível na página web 

(http://www.capes.gov.br/cursos-recomendados). O limite do número de bolsas financiadas poderá, a 

critério da Capes, ser revisto mediante comprovação de disponibilidade orçamentária. 1.2. Cooperar no 

âmbito acadêmico com países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordo de 

Cooperação Educacional, Cultural ou de Ciência e Tecnologia, conforme subitem 6.1.1, tabela 2. 1.3. 

Aprimorar a qualificação de estudantes, professores universitários, pesquisadores e profissionais, de 

modo a promover a capacitação acadêmica e contribuir para o desenvolvimento de seus países. 

  

31/2017 Programa Capes/Harvard de Professor Pesquisador Visitante Júnior (PPVJ) 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/programa-capes-harvard-de-

professor-pesquisador-visitante-junior-ppvj 

Inscrições até 15/12/2017 

O Programa Capes-Harvard de Professor/Pesquisador Visitante Júnior, por meio da concessão de bolsas 

na modalidade de pós-doutorado a professores efetivos de Instituições de Ensino Superior (IES) 

brasileiras, tem como objetivos: Incentivar o intercâmbio de conhecimento entre professores e 

pesquisadores do Brasil e da Universidade de Harvard; Contribuir para o estreitamento dos laços 

institucionais entre IES brasileiras e a Universidade de Harvard; Estimular a realização de pesquisas 

conjuntas entre professores e pesquisadores do Brasil e da Universidade de Harvard. 

 

 

 



30/2017 PROGRAMA CAPES/IIASA DE DOUTORADO SANDUÍCHE 

Inscrições até 15/09/2017 

Objetivo: A presente chamada pública tem por objetivo selecionar estudantes de doutorado vinculados 

a instituições de ensino superior brasileiras para realização de estágio em pesquisa de doutorado no 

IIASA por um período de 3 (três) a 12 (doze) meses.  

29/2017 PROGRAMA CAPES/WBI 

Inscrições até 15/09/2017 

Objetivo O presente Edital tem por objetivo selecionar projetos conjuntos de pesquisa desenvolvidos 

por grupos brasileiros e belgas vinculados a Instituições de Ensino Superior e/ou de Pesquisa, públicos 

ou privados, com o intuito de apoiar e fomentar o intercâmbio científico entre grupos de pesquisa e 

desenvolvimento brasileiros e belgas. O Programa WBI visa fomentar a mobilidade de docentes e de 

estudantes de pós-graduação nas modalidades doutorado sanduíche e pós-doutorado. 

28/2017  PROGRAMA CAPES-FCT 

http://capes.gov.br/cooperacao-internacional/portugal/fct 

Inscrições até 22/09/2017 

O presente Edital tem por objetivo selecionar projetos conjuntos de pesquisa desenvolvidos por grupos 

brasileiros e portugueses vinculados a Instituições de Ensino Superior e/ou de Pesquisa, públicas ou 

privadas, com o intuito de apoiar e fomentar o intercâmbio científico entre grupos de pesquisa e 

desenvolvimento brasileiros e portugueses. O Programa CAPES-FCT visa fomentar a mobilidade de 

docentes e de estudantes de pós-graduação no nível de doutorado sanduíche e pós-doutorado. 

27/2017 PROGRAMA CAPES-NUFFIC 

http://capes.gov.br/cooperacao-internacional/paises-baixos/programa-capesnuffic 

Inscrições até 22/09/2017 

O presente Edital tem por objetivo selecionar projetos conjuntos de pesquisa desenvolvidos por grupos 

brasileiros e holandeses vinculados a Instituições de Ensino Superior e/ou de Pesquisa, públicas ou 

privadas, com o intuito de apoiar e fomentar o intercâmbio científico entre grupos de pesquisa e 

desenvolvimento brasileiros e holandeses. O Programa CAPES/NUFFIC visa fomentar a mobilidade de 

docentes e de estudantes de graduação e de pós-graduação nos níveis de doutorado sanduíche e 

estágio pós-doutoral. 

Edital IODP/Capes Expedição 378 

Inscrições até 15/09/2017 

Estão abertas inscrições para a Expedição IODP 378 - South Pacific Paleogene Climate que ocorrerá no 

período de 14 de outubro a 14 de dezembro de 2018. Podem se inscrever pesquisadores em nível de 

doutorado, pós-doutorado ou pesquisador pleno (candidato com mais de 8 anos de título de doutor). 

 

 



25/2017 Programa CAPES/STINT 

  Inscrições até 15/09/2017 

Objetivo selecionar projetos conjuntos de pesquisa desenvolvidos por grupos brasileiros e suecos, com 

objetivo de fortalecer a cooperação entre instituições de ensino superior e/ou de pesquisa do Brasil e da 

Suécia; fomentar a colaboração e o intercâmbio científico entre grupos de pesquisa e desenvolvimento 

brasileiros e suecos; e fomentar a mobilidade de docentes e de estudantes de pós-graduação no nível de 

doutorado e de pós-doutorado.  

23/2017 PROGRAMA CAPES/SIU 

 Inscrições até 11/09/2017 

O edital selecionará até cinco projetos conjuntos de pesquisa com objetivo de fortalecer a cooperação 

entre instituições de ensino superior e de pesquisa do Brasil e da Noruega, fomentando a colaboração e 

o intercâmbio científico entre grupos de pesquisa e desenvolvimento brasileiros e noruegueses, assim 

como a promover a mobilidade de docentes e de estudantes de pós-graduação no nível de doutorado e 

de pós-doutorado. 

 


