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FAPERJ - EDITAIS  EM VIGOR  

Fundação lança três editais: Apoio a Grupos Emergentes, Pós-Doc Nota 10 e TCT 

Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro – Edital FAPERJ Nº 
04/2016 é 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.   INSCRIÇÕES  de 
propostas on-line no edital Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa no Estado do Rio de 
Janeiro – 2016 é de 28 de abril até 30 de junho deste ano 

 Programa Pós-doutorado Nota 10 – Edital FAPERJ Nº 05/2016 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 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 submissão online de propostas no Programa Pós-
doutorado Nota 10 – 2016 deve ser realizada de 28 de abril a 23 de junho de 2016. 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  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.   São elegíveis como proponentes pesquisadores com grau de doutor ou 
equivalente e vínculo empregatício/funcional em instituições de ensino e pesquisa sediadas no 
Estado do Rio de Janeiro e que tenham projetos de pesquisa financiados pela FAPERJ, ativos 
e em desenvolvimento – para este fim, não serão considerados projetos relativos a: Auxílio 
Instalação (INST); Auxílio à Organização de Eventos (APQ  2); Auxílio à Editoração (APQ  
3); Auxílio para Participação em Reunião Científica (APQ 5); e Auxílio a Pesquisador 
Visitante (APV). As propostas deverão ser encaminhadas pelo coordenador/orientador de 



 

cada proposta, que  deverá mencionar o(s) projeto(s) de pesquisa, ativo(s) e em 
desenvolvimento, ao qual se  pretende vincular as atividades do bolsista; a proposta deverá ter 
anuência da instituição à qual o coordenador/orientador está vinculado. Elas deverão refletir a 
necessidade de treinamento e capacitação de profissionais em atividades técnicas, para a 
implantação, modernização e o funcionamento de laboratórios e/ou equipamentos 
multiusuários. O bolsista indicado deverá ser técnico de nível fundamental, médio ou 
superior, com ou sem pós-graduação, e possuir habilidade/aptidão específica essencial à 
execução de projeto de pesquisa. É vedada a utilização desta modalidade de bolsa a atividades 
de natureza administrativa, bem como a sua concessão a qualquer aluno matriculado em  
curso de pós-graduação stricto sensu. As propostas deverão ser classificadas nas seguintes 
faixas, de acordo com a qualificação e atividade a ser desenvolvida pelo bolsista:  TCT 1, para 
técnicos de nível fundamental, sem formação específica; TCT 2, para técnicos de nível médio, 
sem formação específica; TCT 3, para técnicos de nível médio, com formação específica na 
área a que se destina; TCT 4, para técnicos de nível superior, com formação específica na área 
a que se destina; TCT  5, para técnicos com pós-graduação stricto sensu, nível mestrado, com 
formação específica na área a que se destina. A submissão de propostas online para 
o Programa Treinamento e Capacitação Técnica (TCT) – Edital FAPERJ Nº 06/2016 deve 
ocorrer de 28 de abril até 23 de junho de 2016. A divulgação dos resultados será a partir de 
18 de agosto deste ano. O início da vigência das bolsas será a partir de 1º de setembro de 
2016. 


