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CNEN – PRÊMIO CNEN DE TESES - www.cnen.gov.br – até 30 de setembro/2016. 
 
A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)  lançou o Prêmio CNEN de Tese.. A 
intenção é premiar a melhor tese de doutorado com foco em conhecimento científico ou 
tecnológico relacionado ou aplicado à área nuclear. As inscrições podem ser feitas no período 
de 15 de agosto a 30 de setembro. O Prêmio CNEN aceitará inscrições de teses de doutorado 
defendidas e aprovadas entre janeiro de 2015 e março de 2016 em programas de pós-
graduação reconhecidos pela Capes . 

 
 
 SEBRAE - EDITAL SEBRAE 01/2016 - PROGRAMA INOVAÇÃO NOS PEQUENOS 
NEGÓCIOS - Inscrições até 23/09/2016 - Objetivo: Apoiar projetos empresariais de 

inovação dos pequenos negócios com potencial de alto impacto que apresentam 

potencial de crescimento e elevada capacidade de se diferenciar e gerar valor por meio 

da inovação.  http://www.sebrae.com.br/ 
 

 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)  
 

BNDES Fundo Tecnológico - BNDES Funtec - Data limite para protocolo da 
Proposta 

3ª reunião ( inscrições até 28/11/2016) 

Objetivo: A modalidade BNDES Funtec  IT tem como objetivo apoiar projetos de 

pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação executados por Instituição 

Tecnológica (IT), que sejam selecionados de acordo com os focos de atuação divulgados 

anualmente pelo BNDES. http://www.bndes.gov.br/ 

 

PRÊMIO NACIONAL DE BIODIVERSIDADE - 2° EDIÇÃO EDITAL Nº 
01/2016/SBF/MMA Inscrições até 22/10/2016 

O objeto deste edital é a Segunda Edição do Prêmio Nacional da Biodiversidade, que tem 

por finalidade reconhecer o mérito de iniciativas, atividades e projetos que se destacam 

por buscarem a melhoria do estado de conservação das espécies da biodiversidade 

brasileira, contribuindo para a implantação das Metas Nacionais de Biodiversidade. 

  

VI Prêmio Fotografia-Ciência & Arte 2016 CATEGORIAS CÂMERAS FOTOGRÁFICAS 
- INSTRUMENTOS ESPECIAIS  - Inscrições até 28/10/2016 -  O Prêmio de Fotografia - 

Ciência & Arte tem como objetivos fomentar a produção de imagens com a temática de 

Ciência, Tecnologia e Inovação, contribuir com a divulgação e a popularização da ciência 

e tecnologia e ampliar o banco de imagens do CNPq. Foi concebido em 2011, como um 

marco para a criação do acervo de imagens relativas à produção e à criação técnica e 

cientifica brasileira. http://www.premiofotografia.cnpq.br/web/pfca/regulamento 
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2º Prêmio de Artigos Científicos do Desafio Universitário Empreendedor - 
inscrições até 16/09/2016 -  Temas são "Empreendedorismo", "Educação 

empreendedora" e "Estudos de caso sobre a aplicação de novas tecnologias no ensino do 

empreendedorismo na educação superior. 

http://desafiouniversitarioempreendedor.sebrae.com.br/plataforma/index.xhtml 

 

XXI Prêmio Tesouro Nacional - Inscrições até 12/09/2016 - O Prêmio tem a 

finalidade de estimular a pesquisa na área de Finanças Públicas, reconhecendo trabalhos 

de qualidade técnica e de aplicabilidade na Administração Pública. 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/ 

 

 
 

MINISTÉRIO DA CULTURA 
  
EDITAL DO PROGRAMA DE APOIO À TRADUÇÃO E À PUBLICAÇ ÃO DE 
AUTORES BRASILEIROS NO EXTERIOR  
 
4ª reunião (inscrições até 01/09/2016) 
5ª reunião (inscrições até 02/05/2017) 
 
O Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior, criado 
pela Fundação Biblioteca Nacional (FBN), instituição vinculada ao Ministério da Cultura, 
objetiva difundir a cultura e a literatura brasileiras no exterior, com a concessão de apoio 
financeiro à tradução e à publicação de obras de autores brasileiros no exterior.  

 
 


