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A FAPERJ lançou nesta última quinta-feira, dois Editais muito importantes, para os pesquisadores da 
UERJ: 
 
O EDITAL FAPERJ N.º 15/2016 PROGRAMA "APOIO AO DESENV OLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — DCTR 2016", é um Edital antigo na 
FAPERJ e que tem como objetivo  apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado do Rio de 
Janeiro, mediante o emprego de ações integradas e focadas em vocações e prioridades regionais, 
otimizando a competitividade de suas potencialidades dentro de temas relevantes e estratégicos, de forma 
a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das diversas regiões do Estado fora da área 
metropolitana do Rio de Janeiro, propiciando a melhoria da infraestrutura de instituições de ensino superior 
e/ou pesquisa, ou de seus campi regionais, sediados fora da região metropolitana do Rio de Jan eiro. A 
definição de "região metropolitana do Rio de Janeiro", para fins deste edital, compreende os seguintes 
municípios: Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, 
Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, 
São João de Meriti e Tanguá. 
  
Infelizmente, FEBF e FFP estão de fora deste Edital , mas FAT, IPRJ e nossos campi de Ilha 
Grande, Petrópolis e Teresópolis poderão concorrer.  
  
O Edital completo encontra-se no endereço abaixo:  
 
http://www.faperj.br/downloads/Edital_DCTR_2016_(01-09-2016).pdf 
  
Além disso, para os Editores de Revistas com sede na UERJ, foi lançado também o EDITAL FAPERJ Nº 
14/2016 PROGRAMA “APOIO À PUBLICAÇÃO DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS 
INSTITUCIONAIS” — 2016.  Este Edital tem por objetivo: Apoiar e incentivar a editoração e publicação de 
periódicos científicos e tecnológicos brasileiros, impressos e/ou por via eletrônica, em todas as áreas de 
conhecimento, mantidos e editados por Instituições Científicas e Tecnológicas ou Sociedades Científicas 
Brasileiras, sediadas no Estado do Rio de Janeiro, de forma a ampliar a divulgação de resultados das 
pesquisas e contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, ambiental e social do 
Estado. 
 
Face as dificuldades orçamentárias por que passa a UERJ, é imprescindível que os Editores das Revistas 
sediadas na UERJ, apliquem para este Edital. 
 
O Edital completo encontra-se no endereço abaixo: 
  
http://www.faperj.br/downloads/Periodicos_PDF_final.pdf 
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ATENÇÃO: só haverá uma chamada anual (verifique o prazo para envio de propostas no Calendário de 
Auxílios e Bolsas 2016). 
Objetiva dar suporte às atividades de pesquisa e produção científica de pesquisadores doutores recém-
contratados, com até 5 (cinco) anos de vínculo empregatício com a IES sediada no estado do Rio de 
Janeiro. O projeto deverá apresentar um cronograma de 24 (vinte e quatro) meses e recursos máximos 
de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
  
Condições: Para esta modalidade são elegíveis pesquisadores doutores recém-contratados, com até 5 
(cinco) anos de vínculo empregatício com a instituição de ensino e/ou pesquisa sediada no estado do Rio 
de Janeiro. Os recursos serão aplicados em despesas de custeio e/ou capital, obrigatoriamente previstas 
no projeto submetido à FAPERJ, sendo estas essenciais à realização do mesmo; máximo de recursos 
solicitados pelo projeto é de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 


