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CNPq inclui nome social no Currículo Lattes
“Atendendo a dispositivo do Decreto n.º 8.727, de 28 de abril de 2016, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) atualizou o formulário de preenchimento do Currículo na
Plataforma Lattes, permitindo aos usuários a identificação pelo nome social. A mudança possibilita, também, que esse nome esteja na base de busca, concedendo maior autonomia gerencial aos 6
milhões de clientes da plataforma. ”
Link para a matéria: http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/6122004

CAPES disponibiliza informe de rendimentos para beneficiários
“A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) disponibiliza o Informe de Rendimentos da CAPES – ano base 2017. Por meio dele, bolsistas no país e exterior que receberam o
pagamento de bolsa diretamente da CAPES, consultores que receberam o pagamento do Auxílio de Avaliação Educacional (AAE), pesquisadores que receberam Auxílio financeiro a Projeto Educacional
ou de Pesquisa (AUXPE) e pessoas que receberam Diárias e Ajudas de Custo podem ter acesso às declarações de rendimentos informando o exercício e o CPF do beneficiário”.
Link para a matéria: http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8775-capes-disponibiliza-informe-de-rendimentos-para-beneficiarios-2
Link para o informe de rendimentos: http://informerendimentos.capes.gov.br/informerendimentos/informerendimentoForm.jsp

FAPERJ disponibiliza comprovante de rendimento de bolsistas
A diretoria da FAPERJ informou, na última terça-feira (27/2), que o “Comprovante de Rendimentos ano base – 2017” já está disponível no sistema sisFAPERJ https://sisfaperj.faperj.br/sisfaperj. Para fazer o
download do comprovante, o bolsista deve acessar o SisFaperj, clicar na opção "Solicitante/Extrato - IRPF" e informar o ano (2017).
Link para a matéria: http://www.faperj.br/?id=3528.2.7
Link para o Sisfaperj: http://www.faperj.br/?id=57.4.8

FAPERJ divulga calendário 2018
A FAPERJ publicou, no dia 30 de novembro de 2017, o Calendário de Bolsas e Auxílios 2018. Os programas com datas já disponíveis seguem abaixo:

Bolsa de Apoio a Pesquisador Visitante - BAPV
Data para solicitação on-line
Contratação das propostas selecionadas
1° de dezembro de 2017 a 31 de janeiro de 2018
a partir de março
Iniciação Científica - IC
Data para solicitação on-line
Início da vigência
5 de março a 17 de maio
agosto a setembro
3 de setembro a 22 de novembro
março a abril de 2019
Iniciação Tecnológica – IT
Data para solicitação on-line
Inicio da vigência
5 de março a 17 de maio
agosto a setembro
3 de setembro a 22 de novembro
março a abril de 2019
Inovação Tecnológica – INT
Data para solicitação on-line
Inicio da vigência
5 de março a 17 de maio
agosto a setembro
3 de setembro a 22 de novembro
março a abril de 2019
Doutorado Sanduíche
Data para solicitação on-line
Início do estágio
5 de março a 24 de maio
a partir de julho
Doutorado Sanduíche Reverso
Data para solicitação on-line
Início do estágio
5 de março a 24 de maio
a partir de julho
Pós-Doutorado Sênior - PDS
Data para solicitação on-line
Inicio da vigência
8 de março a 10 de maio
a partir de julho
Pesquisador Visitante - PV
Data para solicitação on-line
Inicio da vigência
8 de março a 10 de maio
a partir de julho
Pesquisador Visitante Emérito - PVE
Data para solicitação on-line
Inicio da vigência
8 de março a 10 de maio
a partir de julho
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Fonte: http://www.faperj.br/?id=45.4.5

CAPES publica novo regulamento para bolsas no exterior
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) publicou, no dia 4 de outubro, a Portaria nº 186, de 29 de setembro de 2017, contendo o novo Regulamento para as
modalidades de bolsa no exterior. O documento apresenta informações sobre modalidades de bolsas, processo seletivo para concessão e implementação de bolsas de estudos, direitos e obrigações do
bolsista e prestação de contas. Com a nova legislação, a Portaria CAPES nº 87, de 20 de junho de 2016, foi revogada.
Link para a matéria: http://capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8585-publicado-novo-regulamento-para-bolsas-no-exterior
Link para a Portaria: https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/04102017-PORTARIA-N-186-DE-29-DE-SETEMBRO-DE-2017.pdf

CAPES adota identificador digital para inscrição em programas internacionais
A CAPES divulgou, na última quinta-feira, dia 31 de agosto, que solicitará, dos candidatos a bolsas e financiamentos de seus programas internacionais, um código de cadastro na ORCID (Open Research
and Contributors Identification, ou Identificação Aberta de Pesquisa e Colaboradores).
O Orcid é um código digital permanente para identificação de pesquisadores e a inscrição é gratuita.
Link para matéria no site da CAPES: http://capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8538-capes-adota-identificador-digital-para-inscricao-em-programas-internacionais
Link para ORCID: https://orcid.org/

Manual do Cartão BB Pesquisa/CAPES
O “Manual BB Pesquisa/CAPES” apresenta instruções sobre a utilização do cartão que foi implementado pela CAPES para facilitar o dia-a-dia dos beneficiários/portadores nos pagamentos de bens,
serviços e demais despesas autorizadas. O cartão, que deve ser utilizado na função “crédito”, nos estabelecimentos credenciados na respectiva bandeira, tem o objetivo de proporcionar ao
beneficiário/portador, mais agilidade, controle e modernidade na gestão dos recursos. Apesar de ser utilizado na função crédito, não há emissão/cobrança de fatura, já que as transações serão debitadas
diariamente do valor disponibilizado para cada cartão. Além das informações básicas, o Manual apresenta respostas principais dúvidas quanto ao uso do cartão.
Link para matéria no site da CAPES: http://www.capes.gov.br/bolsas/auxilios-a-pesquisa
Link para o Manual: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/07022017-Manual-Cartao-Pesquisador-CAPES-BB-01022017REVISADO-PELO-BB-final.pdf

SUMÁRIO
1.Editais e chamadas no exterior
2. Editais e chamadas no Brasil
3. Editais e chamadas no exterior já divulgadas
4. Editais e chamadas no Brasil já divulgadas
5. Valores bolsas e auxílios – CNPq, FAPERJ e CAPES
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Item

Agência
(Instituição)

Assunto

Resumo/Objetivo
(Descrição)

Quem pode se candidatar
(Elegibilidade)

Link

Data limite
para submissão

Tipo de
submissão

1.

American
Association
of
Geographers
(AAG)

Dissertation
Research
Grants

A American Association of Geographers (AAG) é uma sociedade
científica e educacional sem fins lucrativos fundada em 1904. Por
mais de 100 anos, a AAG contribuiu para o avanço da geografia.
Seus membros de mais de 60 países compartilham interesses na
teoria, métodos e prática da geografia.

Os candidatos devem ser membros
do AAG por pelo menos um ano no
momento em que apresentarem sua
solicitação.

http://ww
w.aag.or
g/cs/grant
s/disserta
tion

31 dez.
(anualmente)

On-line

https://w
ww.humb
oldtfoundatio
n.de/web
/humbold
taward.ht
ml

Fluxo contínuo

On-line

https://w
ww.clacs
o.org.ar/c
oncursos_
convocat
orias/con
cursos_co
nvocatori
as_detall
e_princip
ales.php?
id_convo
catorias=
93

30 jun. 2018

A AAG fornece suporte para pesquisa de tese de doutorado para
candidatos a PhD de qualquer especialidade geográfica.

Estados
Unidos

Valor financiado
Até US$1,000.00
Forma de solicitação
Todas as informações devem ser inseridas no Formulário de
Inscrição Online.

Os candidatos também devem ter
completado todas as exigências do
PhD, exceto a tese, até o final do
semestre, após a aprovação de sua
concessão.
Não há exigência de nacionalidade
ou de elegibilidade de residência
para o programa de subsídios.

Além disso, o orientador da tese do candidato deve certificar sua
elegibilidade enviando um e-mail para grantsawards@aag.org.
Contato
grantsawards@aag.org
Association of American Geographers (AAG)
1710 16th Street, NW Washington
20009-3198 - District of Columbia - Estados Unidos
Telefone +1(202) 234 1450
Fax +1(202) 234 2744
E-mail: gaia@aag.org
Home Page: http://www.aag.org/
2.

Alexander
von
Humboldt
Foundation
(AvH)

Humboldt
Research
Award

A Fundação Alexander von Humboldt (AvH) promove a
cooperação acadêmica entre cientistas e acadêmicos do exterior e
da Alemanha.
O Prêmio de Pesquisa Humboldt é concedido em reconhecimento
às conquistas de acadêmicos que tenham realizado descobertas
fundamentais, novas teorias ou insights que tiveram um impacto
significativo em sua própria disciplina e que devem continuar a
produzir realizações de vanguarda no futuro.

Alemanha

Os vencedores dos prêmios são convidados a passar um período
em um projeto de pesquisa de longo prazo colaborando com
especialistas em uma instituição de pesquisa na Alemanha.
Importante
A Fundação Humboldt concede até 100 prêmios de pesquisa
Humboldt anualmente.
O valor do prêmio é de €60,000.00.
Contato
info@avh.de
Alexander von Humboldt Foundation (AvH)
Jean-Paul-Strasse, 12 Bonn D-53173 Alemanha
Telefone +49(0) 228 8330
Fax +49(0) 228 8331 99
3.

Conselho
Latinoameric
ano de
Ciências
Sociais
(CLACSO)
Argentina

Concurso de
Ensayos
“Desafíos
para un
Modelo de
Desarrollo
Soberano e
Inclusivo en
América
Latina”

O Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), em
conjunto com a Universidad Metropolitana para la Educación y el
Trabajo (UMET) e o Instituto Futuro - Marco Aurélio Garcia (IMAG)
convocam para o Concurso de Ensaios “Desafíos para un modelo
de desarrollo soberano e inclusivo en América Latina” com o
objetivo de promover a produção de conhecimentos e o debate
sobre as transformações necessárias para o fortalecimento e a
promoção de políticas públicas inclusivas e autônomas na região.
Importante
. Cada candidato somente poderá participar com um ensaio;
. Serão admitidos ensaios de autoria individual ou coletiva com até
três autores. No caso de ensaios coletivos, o premio será um por
obra.
. Os ensaios deverão ser um produto original e inédito dos/as
autores/as e não ter sido apresentado previamente em nenhuma
editora para publicação.
. Não serão aceitas versões provisórias, nem trabalhos já
publicados, ou que tenham recebido algum premio local, nacional
ou internacional.

Acadêmicos de qualquer disciplina
ou nacionalidade podem ser
indicados para o Humboldt Research
Award.
A Fundação Alexander von
Humboldt encoraja particularmente
a indicação de acadêmicas
(mulheres) qualificadas.

https://www.humb
oldtfoundation.de/pls/
web/pub_register.
main?p_lang=en&
p_package=hum

A excelente qualificação acadêmica
do candidato deve ser reconhecida
e documentada por sucessos
correspondentes em pesquisa, como
publicações acadêmicas recebidas
positivamente ou premiações
anteriores.
No momento da nomeação, o
candidato nomeado deve ter vivido
e trabalhado predominantemente no
exterior por pelo menos cinco anos.

Pesquisadores/as ou integrantes de
organizações sociais residentes em
algum dos países da América Latina
e do Caribe e que estejam
vinculados a algum Centro Membro
de CLACSO.

On-line
https://www.clacso
.org.ar/becas/conc
urso_ensayos_des
afios_modelo_des
arrollo_soberano/i
nicio.php

Premios
. O concurso outorgará até 4 (quatro) premios aos ensaios melhor
avaliados em:
- um aporte monetario de USD 1200 (mil doscientos dólares
americanos);
- apoio para la participação na “Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales y Primer Foro Mundial del
pensamiento Crítico CLACSO 2018”;
- a publicação do ensaio em livro coletivo digital.
Edital
https://www.clacso.org.ar/concursos_adm/adjuntos_concursos/93_co
n_esp.pdf
Contato
convocatoriadesarrollo@clacso.edu.ar
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4.

United
Nations
Alliance of
Civilizations
(UNAOC) /
International
Organization
for Migration
(IOM)

Plural+Youth
Video
Festival 2018

A United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) foi criada em
2005, como a iniciativa política do Sr. Kofi Annan, ex-Secretário
Geral da ONU e co-patrocinado pelos Governos da Espanha e da
Turquia. O UNAOC visa melhorar o entendimento e a cooperação
entre nações e povos através das culturas e reduzir a polarização
nos níveis local e global.
O Plural + Youth Video Festival é uma iniciativa conjunta da UNAOC
e da International Organization for Migration (IOM) que convida os
jovens do mundo a enviar vídeos originais e criativos com foco nos
temas da migração, diversidade e inclusão social. Ao apoiar a
distribuição de mídia produzida por jovens, o Plural + reconhece a
juventude como agentes poderosos de mudança social positiva em
um mundo muitas vezes caracterizado por intolerância e divisões
culturais e religiosas.

Os participantes devem ter no
máximo 25 anos de idade no
momento da produção do vídeo
submetido ao Plural +.

https://plu
ralplus.un
aoc.org/

3 jun. 2018 (New
York City Time,
GMC-5hours).

On-line

https://w
ww.grant
s.gov/we
b/grants/v
iewopportuni
ty.html?o
ppId=299
322

7 dez. 2018, às
14:00 horas
Accra, Ghana
Horário Local

E-mail

As pessoas que aparecem no vídeo
não precisam ser jovens. No entanto,
os vídeos devem refletir as opiniões
ou reflexões dos jovens sobre
migração, diversidade e inclusão
social.

Premiação
Um representante de cada vencedor do Prêmio Plural +
Internacional será convidado para Nova York, com passagem
aérea e acomodação em hotel, para apresentar o trabalho na
cerimônia de premiação Plural + 2018 em novembro de 2018.
Forna de solicitação
Os candidatos devem enviar o Formulário de Inscrição e outros
materiais por e-mail ( plural@unaoc.org ) ou podem salvar o
material em um DVD e enviar para:
United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC)
Plural+
730 Third Ave, 20th Floor
10017 New York-NY - Estados Unidos
Nota: Todas as inscrições devem incluir um formulário de inscrição
preenchido e assinado, incluindo a assinatura conjunta de um pai,
tutor, professor ou adulto responsável, se o participante for menor
de idade em seu país de residência.
Contato
plural@unaoc.org
United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC)
730 Third Avenue, 20th Floor
\Cidade New York 10017 New York Estados Unidos
Telefone +1(929) 274 6217
Fax +1 (929) 274 6233
E-mail: contactaoc@unops.org
Home Page: http://www.unaoc.org
5.

United States
Agency for
International
Development
(Usaid)
Estados
Unidos e

Usaid Countering
Violent
Extremism
(CVE)
Research
and Piloting
2019

Noruega

A United States Agency for International Development (Usaid), o
Governo da Noruega, a Fundação Bill & Melinda Gates, o Grand
Challenges Canada, DFID e Koica se uniram para lançar o livro
Salvando Vidas no Nascimento: Um Grande Desafio para o
Desenvolvimento, ferramentas e abordagens para ajudar as mães
e os recém-nascidos durante as horas mais vulneráveis.
O Escritório Regional de Paz e Governança da Usaid / África
Ocidental (RPGO) procura conceder até quatro acordos de
cooperação para pesquisa e piloto de abordagens de Pesquisa e
Pilotagem de Combate ao Extremismo Violento (CVE) na África
Ocidental sob esta Declaração Anual do Programa (APS). O
objetivo da APS é contribuir substantivamente para o conjunto de
conhecimentos sobre CVE na África Ocidental e testar soluções
para os desafios críticos do Extremismo Violento (VE) na região.
Valor Financiado
Não é esperado que o valor máximo do prêmio ultrapasse US $
1.500.000,00 ou a duração de dois anos.

A APS é emitida mundialmente como
uma notificação pública para
garantir que todas as organizações
interessadas e qualificadas tenham
uma oportunidade justa de enviar
solicitações de financiamento.
Organizações elegíveis incluem:
Organizações não-governamentais
privadas dos EUA e de outros países;
Organizações sem fins lucrativos
registradas nos EUA e fora dos EUA;
Organizações com fins lucrativos
dispostas a renunciar ao lucro;
Organizações internacionais
públicas.
Nota: Os candidatos devem ler a
Seção III (página 21) para obter
mais informações.

accracontract@us
aid.go com
cópias para
zkusi@usaid.gov ,
snwanokwu@usai
d.gov e
ragojosiah@usaid.
gov

Forma de Solicitação
Os solicitantes iniciam contato por meio de um email para a Usaid,
perguntando sobre seu interesse inicial por um conceito. Os
candidatos devem enviar sua consulta inicial por e-mail para
accracontract@usaid.gov, com cópias para zkusi@usaid.gov,
snwanokwu@usaid.gov e ragojosiah@usaid.gov:
Pelo menos uma pergunta de pesquisa a ser abordada por meio de
um aplicativo
O âmbito geográfico de interesse
Parcerias potenciais ou relações colaborativas;
Informações básicas relevantes em torno da questão de pesquisa
Pessoas de contato apropriadas com a organização qualificada
para competir.
Nota: Os candidatos devem ler a Seção IV (página 24) para obter
mais informações.
Contatos
zkusi@usaid.gov

Item

Agência
(Instituição)

Assunto

Resumo/Objetivo
(Descrição)

Quem pode se candidatar
(Elegibilidade)

Link

Data limite
para submissão

Tipo de
submissão

6.

Fundação
Carlos
Chagas Filho
de Amparo à
Pesquisa do
Estado do
Rio de
Janeiro

Programa

Para incentivar os programas de pós-graduação stricto sensu
sediados no estado do Rio de Janeiro, de conceitos 4, 5, 6 ou 7 pela
Capes, a Fundação divulgou o edital Pós-Doutorado Nota 10 – 2018.

.O proponente deverá ser o
supervisor do candidato à bolsa.
Poderão apresentar propostas
candidatos em estágio de pósdoutoramento sob supervisão de
pesquisadores vinculados a
programas de pós-graduação stricto
sensu (conceito 4, 5, 6 ou 7 pela
Capes) de instituições de ensino

http://ww
w.faperj.
br/?id=35
46.2.9

22 jun. 2018

On-line

Pós-Doutorado
Nota 10

O programa concede bolsas a recém-doutores com destacado
desempenho acadêmico, fomentando atividades de pesquisa
científica, tecnológica e de inovação. Para isso, o edital seleciona
propostas que aumentem qualitativa e quantitativamente o
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( FAPERJ )

desempenho científico e tecnológico do estado, contribuindo, assim,
para a competitividade internacional da pesquisa brasileira. Visa
também apoiar projetos que objetivem a formação de recursos
humanos para ensino, pesquisa e inovação, em nível de pósgraduação stricto sensu, e estejam relacionados à inovação e ao
incremento da cooperação científica com empresas.
Objetivos
O programa pretende selecionar projetos 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.
Importante
Serão concedidas até 75 (setenta e cinco) bolsas de Pós-doutorado
Nota 10, como aprovado pelo Conselho Superior da Fundação, no
valor mensal de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), e uma taxa
de bancada para projetos, no valor mensal de R$1.000,00 (um mil
reais).

superior (IES) ou de centros e
institutos de pesquisa, todos
reconhecidos pela Capes e sediados
no Estado do Rio de Janeiro;
. O orientador/supervisor do
candidato à bolsa deverá ter alta
produção acadêmica na área
de pesquisa com bolsa de
produtividade do CNPq (níveis 1, 2
ou sênior do CNPq e/ou bolsa
Cientista ou Jovem Cientista do
Nosso Estado, ou produção
equivalente.
. Somente poderá ser solicitada uma
bolsa por orientador/supervisor;
. Os candidatos à bolsa deverão ter
obtido o grau de doutor entre 31 de
maio de 2013 e 21 de junho de 2018.
Ver outros requisitos no Edital.

Itens financiáveis
Os recursos de custeio (taxas de bancada para projeto) deverão
ser aplicados exclusivamente com gastos com as atividades do
bolsista no projeto, compreendendo os seguintes itens:
a) Despesas de custeio:
. serviços de terceiros (pessoa física): despesas com hospedagem e
passagens para a participação em eventos acadêmicos de curta
duração, destinadas ao bolsista, e despesas com a realização de
trabalho de campo e treinamento em novas técnicas de laboratório;
. serviços de terceiros (pessoa jurídica): para a produção de
materiais didáticoinstrucionais, editoração gráfica e material de
divulgação de atividades exclusivamente relacionadas ao projeto;
. material de consumo necessário ao desenvolvimento do projeto e
ao funcionamento de laboratório.
b) Despesas de capital:
. material permanente e equipamentos de pequeno porte
necessários ao desenvolvimento do projeto e ao funcionamento de
laboratório.
Vigência
12 meses, sendo permitida até 2 renovações por igual período
Edital
http://www.faperj.br/downloads/Edital_FAPERJ_posdoutorado_nota_10_2018.pdf
Contato
Dúvidas e esclarecimentos sobre o edital deverão ser enviados
única e exclusivamente para o endereço eletrônico pdr102018@faperj.br
7.

Fundação
Biblioteca
Nacional
(FBN)

Programa de
Apoio à
Pesquisa na
Biblioteca
Nacional 2018

O Programa de Apoio à Pesquisa na Biblioteca Nacional tem como
objetivo selecionar pesquisadores para concessão de bolsas,
visando incentivar a produção de trabalhos originais, desenvolvidos
a partir de pesquisas nos acervos da Fundação Biblioteca Nacional.
Benefícios
Serão concedidas quatro bolsas no valor unitário de R$30.000,00,
dividido em doze parcelas mensais de R$2.500,00.
Vigência
12 meses
Forma de Solicitação
Documentos exigidos:
. Cópia do documento de identidade;
. Formulário de Inscrição (Anexo I);
. Cópia do Currículo Lattes atualizado: uma via impressa e uma via
em formato digital (CD-R);
. Projeto de pesquisa: uma via impressa e uma via em formato
digital (CD-R).

Importante
O projeto e a documentação deverão ser encaminhados em um
único envelope, por Sedex ou similar, para o seguinte endereço:
Fundação Biblioteca Nacional (FBN)
Programa de Apoio à Pesquisa Fundação Biblioteca Nacional (FBN)
A/C: Coordenação do Programa
Avenida Rio Branco, 219, 5º andar-Centro
20040-008 Rio de Janeiro-RJ
Edital
https://www.bn.gov.br/edital/2018/edital-programa-apoio-pesquisabiblioteca-nacional-2018
Contato
pesquisa@bn.gov.br
8.

Instituto
Serrapilheira

Chamada
pública para
submissão de
propostas

O Instituto Serrapilheira é uma instituição privada sem fins lucrativos
criada para valorizar a ciência e aumentar sua visibilidade e
impacto no Brasil. Por meio de dotação de recursos, apoiamos
projetos de pesquisa e divulgação científica.

Os candidatos:
. Poderão ser brasileiros natos ou
naturalizados e, estrangeiros, com
residência permanente e situação
regular no Brasil;
. Estrangeiros não lusófonos devem
comprovar (com certificado de
instituição acreditada) que falam e
leem português;
. Devem contar com os recursos
necessários para as viagens de
vinda ao Rio de Janeiro-Brasil, e de
retorno ao endereço de origem;
. Devem acessar os demais
requisitos listados no item 6 do Edital.

https://w
ww.bn.go
v.br/edita
l/2018/edi
talprogram
a-apoiopesquisabiblioteca
-nacional2018

11 maio 2018

https://ser
rapilheira
.org/cha
mada-

30 maio 2018, às
15h (horário de
Brasília)

On-line e
impresso

Projeto de pesquisa:
. O projeto deverá,
obrigatoriamente, contemplar, como
fontes principais ou objeto da
pesquisa, peças ou coleções dos
acervos da Fundação Biblioteca
Nacional, em qualquer uma de suas
áreas de acervo. As obras do acervo
da FBN utilizadas como fontes de
referência, no caso deste Edital, não
são consideradas principais nem
objeto da pesquisa.
. O projeto deverá ser original e de
autoria do candidato, sendo de sua
exclusiva responsabilidade atender,
judicialmente ou não, a eventuais
questionamentos sobre plágio ou
qualquer apropriação indébita de
trabalhos realizados anteriormente
por outros autores.
. É vedada a inscrição de projetos
assinados por mais de um
proponente.
. Ver outros requisitos no edital.

Os participantes selecionados
devem:
. Ser cientistas com atividades de
divulgação;

On-line

|5

Camp
Serrapilheira
2018

O Programa Camp Serrapilheira visa mapear iniciativas existentes,
capacitar os participantes selecionados a trabalhar no campo da
divulgação científica no Brasil e identificar projetos a serem
apoiados com recursos do instituto.
O Camp Serrapilheira se divide em duas fases:
1)

2)

Evento com workshops e apresentações para
divulgadores de ciência (sejam eles cientistas ou não),
voltado a formas inovadoras de comunicar questões da
ciência e estratégias criativas para divulgação científica;
Seleção de projetos a serem apoiados, propostos por
aqueles que participaram do evento.

Benefícios
. 1ª fase (participação no Camp) - serão selecionados até
cinquenta participantes, que receberão:
. Transporte de ida e volta até o Rio de Janeiro (aéreo ou
terrestre);
. Hospedagem em quarto individual;
. Alimentação durante os dias do evento;
. Acesso a todas as atividades do programa;
. Possibilidade de apoio financeiro a projetos de divulgação
científica.

. Se não forem cientistas, fazer parte
de uma iniciativa estruturada cuja
missão seja difundir, compartilhar e
fortalecer conhecimento científico
(seja uma organização, coletivo,
instituição, veículo de mídia
independente, articulador de
comunidade, entre outros);
. Trabalhar com a divulgação do
pensamento e do método científico
e/ou das áreas das ciências naturais,
matemática e ciência da
computação;
. Ter tido experiência em divulgação
das ciências (campanhas, ciclos de
debate, treinamentos, workshops,
produção de conteúdo sobre
ciências em geral ou nas áreas de
atuação do Serrapilheira, entre
outros).

camp2018/

Nota: Para mais informações, os
interessados devem consultar a
seção Requisitos (página 3) da
chamada.

. 2ª fase (apoio financeiro) - serão selecionados até vinte projetos
de Divulgação Científica, que receberão financiamento de até
R$100.000,00 para um ano de atividades.
Nota: Os projetos deverão ser orçados apenas na segunda fase.
Restrições
O Programa não se destina a pessoas que:
. Não tenham experiência comprovada em divulgação científica;
. Não possam provar que participam de uma iniciativa estruturada;
. Dediquem-se exclusiva ou principalmente à divulgação de
ciências sociais e das humanidades (áreas em que o Serrapilheira
não atua).
Forma de solicitação
O link para o formulário de inscrição será publicado no dia 1º de
maio no Site do Instituto.
Contato
divulgacaocientifica@serrapilheira.org
Instituto Serrapilheira
Endereço Rua Dias Ferreira, 78, sala 202 - Leblon
Rio de Janeiro 22431-050 Rio de Janeiro Brasil
E-mail: contato@serrapilheira.org
Home Page: http://serrapilheira.org/

9.

Prefeitura da
Cidade do
Rio de
Janeiro

Concurso de
Monografia
Arquivo da
Cidade:
Prêmio
Afonso
Carlos
Marques dos
Santos 2018

O Concurso de Monografia Arquivo da Cidade: Prêmio Afonso
Carlos Marques dos Santos de Pesquisa, promovido pela Secretaria
Municipal da Casa Civil, através do Arquivo Geral da Cidade do
Rio de Janeiro, tem por objetivo selecionar uma pesquisa que tome
o Rio de Janeiro como tema, quer enfocando o passado da cidade,
na linha do resgate histórico, quer tratando de temas do tempo
presente, promovendo análises e discussões sobre o Rio
Contemporâneo.
O certame tem como pré-requisito que o estudo tome como base
assuntos referentes à cidade do Rio de Janeiro em várias as áreas
do conhecimento como História, Geografia, Arquitetura,
Planejamento Urbano, Comunicação, Literatura e Cultura em geral
e que, de preferência, mas não exclusivamente, se centre e/ou
utilize as fontes custodiadas pelo AGCRJ.

Poderão participar do concurso, com
trabalho único, brasileiros ou
estrangeiros residentes no país,
portadores de diplomas de nível
superior;
Somente será admitido trabalho
inédito, redigido em língua
portuguesa, e assinado sob
pseudônimo, devendo, ainda,
atender aos requisitos listados no
Edital.

http://ww
w.rio.rj.go
v.br/web/
arquivog
eral/conc
urso-demonograf
ias

31 ago. 2018

Impressa
As monografias e
respectivos
documentos,
contendo dados
do autor, deverão
ser entregues ou
encaminhados
sob registro postal
para:
Arquivo Geral da
Cidade do Rio de
Janeiro
Rua Amoroso
Lima, 15 - Cidade
Nova
20211-120 Rio de
Janeiro-RJ

Valor Financiado
. O prêmio será a publicação da monografia classificada em
primeiro lugar;
. Da primeira edição de quinhentos exemplares caberão: 5% da
tiragem ao autor e o restante da tiragem ao Arquivo da Cidade;
. O Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro poderá reeditar a
obra após esgotar-se a tiragem da primeira edição, se do interesse
das partes, AGCRJ e o autor, prevalecendo a percentagem
estabelecida para a primeira edição;
. O Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro publicará o trabalho
vencedor no prazo de até um ano a contar da data da divulgação
da premiação em papel e em e-book.
Contatos
subgerenciadebiblioteca@pcrj.rj.gov.br
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Rua Afonso Cavalcanti, 455
Cidade Nova Rio de Janeiro 20211-110 RJ Brasil
Telefone (21) 2503 2550

Item

Agência
(Instituição)

Assunto

Resumo/Objetivo
(Descrição)

Quem pode se candidatar
(Elegibilidade)

Link

Data limite
para submissão

Tipo de
submissão
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10.

Abilis
Foundation

Financiamento

Finlândia

A Fundação Abilis pode financiar projetos que correspondam às
suas áreas de atuação. O conteúdo do projeto e o grupo
requerente (participantes) devem seguir os princípios de
financiamento estabelecidos pela Fundação:
1. Atividades de produção de material de formação e divulgação
de Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência;
2. A tradução da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas
com deficiência nas línguas locais, a produção de material, e
a difusão e formação sobre a Convenção e as questões
conexas;
3. A Educação básica e a formação profissional;
4. Atividades de emprego e geração de renda;
5. Vida independente e participação;
6. Trabalho na organização e capacitação das organizações;
7. Atividades de apoio para crianças e mulheres com deficiência.

Apenas organizações de pessoas
com deficiência nos países em
desenvolvimento (países-alvo e
estados frágeis) que trabalhem e
tomem decisões de forma
democrática podem solicitar. Uma
organização requerente deve ter
capacidade administrativa e
financeira.

http://ww
w.abilis.fi/
pt/

Fluxo contínuo

On-line

Pesquisadores júniors (doutorado e
pós-doutorado).

http://ww
w.humbol
dtfoundatio
n.de/web
/researchgrouplinkageprogram
me.html

Fluxo contínuo

Correios

Os acadêmicos estrangeiros,
independentemente da sua
disciplina ou nacionalidade, podem
ser nomeados Friedrich Wilhelm
Bessel Research Award, desde que
tenham recebido o seu
doutoramento nos últimos 18 anos. A
Fundação Alexander von Humboldt
encoraja a nomeação de mulheres
acadêmicas qualificadas.

https://w
ww.humb
oldtfoundatio
n.de/pls/
web/docs
/F8376/inf
ormation_
for_resea
rch_awar
d_winner
s.pdf

Anualmente, em
fluxo contínuo.

On-line

Pesquisadores juniores (doutores e
pós-doutores).

https://w
ww.humb
oldtfoundatio
n.de/web
/researchgrouplinkageprogram
me.html

Fluxo contínuo.

On-line

O autor:
Deve ser Membro da APA;

http://ww
w.apaonli
ne.org/?la
tin_ameri
can

Contato
abilis@abilis.fi
Home Page: http://www.abilis.fi/pt/
11.

Alexander
von
Humboldt
Foundation
(AvH)

Research
Group
Linkage
Programme

O objetivo do Programa de Consulta do Grupo de Pesquisa é
construir uma base sustentável para a colaboração acadêmica
internacional de longo prazo, também integrando pesquisadores
júnior (doutorado e pós-doutorado) que são candidatos potenciais
para uma bolsa de pesquisa da AvH.

Nota: pesquisadores brasileiros
podem se inscrever.

Valor Financiado
Até € 55,000.00.
Forma de solicitação
Os candidatos devem enviar:
- Formulário de candidatura preenchido;
- Cronograma de tempo e despesas dividido em anos e indicando o
uso pretendido de fundos (formulário);
- Plano de orçamento, explicando o cronograma de tempo e
despesas;
- Estimativas de custo para itens de equipamento solicitados (se
aplicável), de preferência sob a forma de cotações;
- Plano de pesquisa detalhado;
- Tabular Curriculum vitae e listas de publicações nos últimos cinco
anos para todos os acadêmicos envolvidos;
- Declarações dos diretores dos institutos envolvidos.
- Os aplicativos podem ser enviados para o seguinte endereço:

Alexander von
Humboldt
Foundation (AvH)
Jean-Paul-Street
12
53173 BonnAlemanha

Fundação Alexander von Humboldt
Jean-Paul-Street 12
53173 Bonn-Alemanha
Contato
info@avh.de

12.

Alexander
von
Humboldt
Foundation
(AvH)
Alemanha

Programme
Information
Friedrich
Wilhelm
Bessel
Research
Awards

A Fundação Alexander von Humboldt (AvH) promove a
cooperação acadêmica entre excelentes cientistas e estudiosos do
exterior e concede até vinte prêmios denominados “Friedrich
Wilhelm Bessel Research Awards” anualmente para cientistas e
estudiosos, de renome internacional em seus campos. Vencedores
de prêmios são homenageados por seu registro de pesquisa.
Valor financiado
45.000,00 €.
Contato
info@avh.de

13.

Alexander
von
Humboldt
Foundation
(AvH)

AvH Research
Group
Linkage
Programme

A Fundação Alexander von Humboldt (AvH) oferece oportunidade
de formação de parcerias institucionais por meio do “Research
Group Linkage Programme”. O programa tem o objetivo de
construir bases para uma colaboração acadêmica internacional de
longa duração, integrando pesquisadores juniores (doutores e pósdoutores).
Importante
. Os projetos de pesquisa conjuntos podem obter financiamento de
até 55,000.00 Euros por um período de 3 anos.
Perguntas frequentes
http://www.humboldtfoundation.de/pls/web/wt_show.text_page?p_text_id=31390#s5
Tempo de vigência
3 anos
Início de vigência
As solicitações são avaliadas em períodos de 4 a 6 meses.
Contato
Alexander von Humboldt Foundation
Jean-Paul-Street 12 - 53173 Bonn-Alemanha
Telefone: +49(0) 228 8330 – Fax +49(0) 228 8331 99
E-mail: info@avh.de - Home Page: https://www.humboldtfoundation.de/web/home.html

14.

American
Philosophical
Association Essay Prize in
Latin
American
Thought 2018

Estados
Unidos

American
Philosophical
Association Essay Prize in
Latin
American
Thought 2018

O Prêmio de Ensaio no Pensamento Latino-Americano é concedido
ao autor do melhor ensaio filosófico em língua inglesa inédito no
pensamento latino-americano. O objetivo do Prêmio é encorajar o
trabalho frutífero no pensamento latino-americano. Os ensaios
elegíveis devem conter argumentos originais e abordar tópicos
filosóficos claramente relacionados às experiências dos hispânicos
americanos e latinos.
Premiação
US $ 500,00 e o ensaio vencedor serão publicados no Boletim
informativo da APA sobre questões hispânicas / latinas em filosofia.

Não pode ser um membro atual ou
recente da comissão sobre
hispânicos;

5 jun. 2018

On-line

Deve aceitar a publicação no
Boletim informativo da APA sobre
Questões Hispanas / Latinas em
Filosofia.

Contatos
prizes@apaonline.org
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15.

American
Political
Science
Association
(APSA)

APSA Special
Projects Fund

A American Political Science Association (APSA) divulga o programa
“Special Projects Fund” que busca propostas de grupos de
membros para projetos que visem o avanço da ciência política e/ou
um desafio enfrentado pela disciplina.
Benfícios
Até US$25,000.00.

Estados
Unidos

Importante
Os projetos devem ser baseados em evidências e fornecer
benefícios mais amplos para a profissão e a disciplina.
Os projetos devem ser colaborativos e podem ser focados em
qualquer área de trabalho disciplinar, incluindo ensino, pesquisa,
serviço e engajamento público.
Contato
Betsy Super: bsuper@apsanet.org
Home Page: http://www.apsanet.org/centennial/grants
American Political Science Association (APSA)
527 New Hampshire Avenue, NW Washington
20036-1206 - District of Columbia - Estados Unidos
Telefone +1(202) 483 2512 - Fax +1(202) 483 2657
E-mail: apsa@apsanet.org - Home Page: http://www.apsanet.org

16.

American
Political
Science
Association
(APSA)
Estados
Unidos

APSA Centennial
Center
Research
Grant
Program
2017/2018

A American Political Science Association (APSA) divulga o programa
“Centennial Center Research Grant Program 2017/2018”, que assiste
membros da APSA com as despesas de pesquisa, incluindo viagem,
entrevistas, acesso a arquivos ou custos de assistente de pesquisa.
O fundo pode ser utilizado também para que os acadêmicos
publiquem sua pesquisa.
Benefícios
O Centennial Center Grant concede, em geral, entre US$1,000.00 e
US$2,500.00, mas pode alcançar um valor máximo de US$10,000.00
para workshops e eventos ou projetos de apoio à profissão,
dependent do fundo de pesquisa, a natureza da proposta de
concessão.

A APSA encoraja propostas de
projetos relacionados ao ensino e
aprendizagem, especialmente
aqueles que facilitam o intercâmbio
interinstitucional de conhecimentos, e
estão especialmente interessados
em atividades que promovam o
desenvolvimento de recursos
pedagógicos que podem ser
amplamente divulgados.

http://ww
w.apsane
t.org/cent
ennial/gr
ants

28 apr. 2018

On-line

Os candidatos devem ser membros
da APSA. Acadêmicos seniores ou
juniores, pesquisadores de pósdoutorado e doutorandos em
estágio avançado são fortemente
encorajados a submeterem as suas
propostas.

http://ww
w.apsane
t.org/cent
ennial/gr
ants

15 jun. 2018

On-line

Apenas os membros da APA podem
apresentar uma proposta de
subvenção.

http://ww
w.apaonli
ne.org/?p
age=gra
nts

30 jun. de cada
ano

On-line

Organizações.

https://me
llon.org/g
rants/gra
ntmakingpoliciesandguideline
s/

Fluxo contínuo.

On-line

Requisitos:
. Os livros devem ter sido escritos por
géografo, ou tenham um co-autor
geógrafo. São elegíveis livros
publicados em 2017.

http://ww
w.aag.or
g/cs/awar
ds/meridi
an_book

31 dez.,
anualmente

Impressa

Nota: A APSA acolhe e encoraja
propostas envolvendo estudiosos de
um conjunto diversificado e variado
de origens, abordagens e áreas de
estudo.

Contato
American Political Science Association (APSA)
527 New Hampshire Avenue, NW Washington
20036-1206 - District of Columbia - Estados Unidos
Telefone +1(202) 483 2512 - Fax +1(202) 483 2657
E-mail: apsa@apsanet.org - Home Page: http://www.apsanet.org

17.

American
Philosophical
Association
(APA)

American
Philosophical
Association
(APA) - Small
Grant

Estados
Unidos

A Associação Filosófica Americana (APA) foi fundada para
promover o intercâmbio de idéias entre filósofos, incentivar a
atividade criativa e acadêmica em filosofia, facilitar o trabalho
profissional e o ensino de filósofos e para representar a filosofia
como uma disciplina. O Small Grant Fund regularmente financia
projetos e iniciativas benéficas para a comunidade filosófica.
Nota
O Grant é apoiado pela Divisão Oriental.
Os candidatos devem ler os Requisitos para obter mais
informações.
Valor Financiado
Até US $ 25.000,00 em Subsídios de normalmente não mais de US $
5.000,00 cada.
Penalismo
As subvenções não podem ser usadas para contribuir ou para criar
doações.
A APA não aceita pedidos de comitês da APA.
Forma de solicitação
Os candidatos devem enviar a proposta de subvenção on-line. As
propostas devem ser enviadas como um único arquivo PDF.
Nota
Os candidatos são encorajados a enviar propostas usando a
Aplicação Padrão.
Contato
grants@apaonline.org

18.

Andrew W.
Mellon
Foundation

Grant
Proposals
2017

Estados
Unidos

Chamada de propostas para 2017.
Áreas
1.
2.
3.
4.
5.

Higher Education and Scholarship in the Humanities
Arts and Cultural Heritage
Diversity
Scholarly Communications
International Higher Education and Strategic Projects

Links
. Grant proposal guidelines: https://mellon.org/grants/grantmakingpolicies-and-guidelines/grant-proposal-guidelines
Contato
Andrew W. Mellon Foundation
140 East 62nd Street - New York - 10065 New York Estados Unidos
Telefone +1(212) 838 8400 - Fax +1(212) 888 4172
E-mail inquiries@mellon.org - Home Page http://www.mellon.org/
19.

Association
of American
Geographers
(AAG)
Estados
Unidos

Meridian
Book Award
for
Outstanding
Scholarly
Work in
Geography

A Association of American Geographers divulga o prêmio “Meridian
Book Award for Outstanding Scholarly Work in Geography”,
concedido a livro que faça uma contribuição inovadora para o
avanço da ciência de Geografia.
Premiação
. US$1,000.00
Forma de solicitação
. As declaraçãoes de indicação devem ter 2 páginas no máximo e
apresentar os dados de contato dos autores e da pessoa que está
encaminhando a indicação. O documento deve explicitar de que
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maneira o trabalho indicado contribui para o avanço da ciência da
geografia.
. A declaração deve ser enviada, juntamente com 4 cópias do
trablaho indicado, para o seguinte endereço:
Association of American Geographers
Attn: Meridian Book Award
1710 Sixteenth Street NW
20009-3198 Washington, DC-Estados Unidos
Contato
grantsawards@aag.org
20.

Association
of American
Geographers
(AAG)
Estados
Unidos

Meridian
Book Award
for
Outstanding
Scholarly
Work in
Geography

A Association of American Geographers divulga o prêmio “Meridian
Book Award for Outstanding Scholarly Work in Geography”,
concedido a livro que faça uma contribuição inovadora para o
avanço da ciência de Geografia.
Premiação
. US$1,000.00

Requisitos:
. Os livros devem ter sido escritos por
géografo, ou tenham um co-autor
geógrafo. São elegíveis livros
publicados em 2017.

http://ww
w.aag.or
g/cs/awar
ds/meridi
an_book

31 dez.,
anualmente

Impressa

Embora os auxílios sejam abertos a
acadêmicos que estejam cursando
doutorado ou que já possuam um
PhD em disciplinas de diferentes
áreas, a pesquisa proposta deve ser
de natureza sociológica.

http://ww
w.sociolo
gyofreligi
on.com/le
cturespapers/fic
hterresearchgrantcompetiti
on/

1 maio 2018

On-line

http://ww
w.cas.bg/
en/news/c
all-forapplicati
onsadvance
dacademi
afellowshi
ps-forinternatio
nalscholars1861.html

31 maio 2018

On-line

Forma de solicitação
. As declaraçãoes de indicação devem ter 2 páginas no máximo e
apresentar os dados de contato dos autores e da pessoa que está
encaminhando a indicação. O documento deve explicitar de que
maneira o trabalho indicado contribui para o avanço da ciência da
geografia.
. A declaração deve ser enviada, juntamente com 4 cópias do
trablaho indicado, para o seguinte endereço:
Association of American Geographers
Attn: Meridian Book Award
1710 Sixteenth Street NW
20009-3198 Washington, DC-Estados Unidos
Contato
grantsawards@aag.org
21.

Association
for the
Sociology of
Religion
(ASR)

Research
Grants 2018

A Association for the Sociology of Religion (ASR) divulga chamada
para o programa “Research Grants 2018”. Os auxílios são
concedidos anualmente a membros da Associação envolvidos em
pesquisas sociológicas sobre a mulher na religião ou sobre a
interseção entre religião e gênero ou religião e sexualidades.
Valor financiado
US$12,000.00

Estados
Unidos

Os candidatos devem também ser
membros da ASR.

Forma de solicitação
Os candidatos devem incluir os seguintes elementos reunidos em
um único documento MS Word ou PDF.
A proposta deve apresentar não mais que 5 páginas com
espaçamento duplo (1.250 palavras), contendo o rationale, plano
de pesquisa e um orçamento detalhado de uma página.
Um Curriculum vitae atualizado, incluindo uma declaração das
qualificações para desenvolver a pesquisa proposta, e um
endereço de e-mail de contato.
Todas as candidaturas devem ser submetidas eletronicamente para
Dawne Moon, Chair of the Fichter Grant Committee, pelo endereço
dawne.moon@marquette.edu.
Contatos
Association for the Sociology of Religion (ASR)
2000 W. University Ave., North Quad 222
Department of Sociology, Ball State University - Muncie 47306
Indiana
E-mail: Dawne Moon: dawne.moon@marquette.edu ou
asreo@bsu.edu
Home Page: http://www.sociologyofreligion.com/
22.

Centre for
Advanced
Study Sofia
(CAS)
Bulgária

Advanced
Academia
Fellowships
for
International
Scholars
(Social
Sciences and
Humanities)
2019/2020

O Centre for Advanced Study Sofia (CAS) oferece residência
acadêmica de pós-doutorado para pesquisadores estrangeiros
desenvolverem seus projetos de pesquisa, por 2 a 5 meses. O CAS
é uma plataforma independente, baseada na Bulgária, para
promover pesquisa altamente interdisciplinar e internacional em
Ciencias Sociais e Humanidades.

Os candidatos devem:

Benefícios
. Uma remuneração mensal de €700.00 (sujeito a 10% de imposto)
para cobrir despesas de estadia;
. Acomodação no CAS, composto de moradia e local de trabalho.
. Acesso gratuito à Biblioteca CAS e às bases de dados eletrônicas;
. Auxílio viagem (até €400.00);
. Despesas de pequisa (até €250.00).

. Possuir experiência em pesquisa
internacional (participação em
projetos e conferências
referenciadas) e publicações em
edições de periódicos avaliados por
pares são fortes vantagens.

Contato
Centre for Advanced Study Sofia (CAS)
7B, Stefan Karadja Street ap. 23
Sofia 1000 Bulgária
Telefone +359(2) 980 3704
Fax +359(2) 980 3662
E-mail: cas@cas.bg
Home Page: http://www.cas.bg/en/
23.

Center for
Philosophy of
Science
Estados
Unidos

Visiting
Fellowships
2018/2019

O Center for Philosophy of Science anuncia chamada para o
programa “Visiting Fellowships 2018/2019” de residência acadêmica
por um ou dois semestres.
Importante
O programa recebe uma dúzia de acadêmicos, jovens e seniores,
com interesse profissional em filosofia da ciência ou em
“philosophically informed history” ou sociologia da ciência.

. Não ser cidadãos búlgaros;
. Ter completado um PhD em áreas
das das ciências sociais ou
humanidades;

Observação: como uma instituição
acadêmica internacional, o CAS
conduz a maioria de seus trabalhos
em inglês, sendo este o idioma dos
seminários. Portanto, é solicitado um
bom desempenho no idioma inglês.

Os candidatos devem possuir
diploma de doutorado em Filosofia,
Historia ou Filosofia da Ciência; ou
ter uma experiência profissional
consolidada em Filosofia da Ciência.

http://ww
w.pitt.edu
/~pittcntr/
Joining/vi
siting_fell
ows_prog
ram.htm

15 dez.
(fluxo contínuo)

On-line
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Links
. Informações básicas sobre o programa:
http://www.pitt.edu/~pittcntr/Joining/visiting_fellows_program.htm
. Informações sobre a inscrição:
http://www.pitt.edu/~pittcntr/Joining/visiting_fellows_application.htm
. Histórico do programa:
http://www.pitt.edu/~pittcntr/Joining/visiting_fellows_program_histor
y.htm
Contato
Carolyn Oblak - cjo13@pitt.edu
Center for Philosophy of Science
817 Cathedral of Learning
University of Pittsburgh, Pittsburgh, 15260
Pennsylvania, Estados Unidos
Telefone +1(412) 624 1052
Fax +1(412) 624 3895
E-mail: pittcntr@pitt.edu
Home Page: http://www.pitt.edu/~pittcntr/index.htm
24.

25.

Center for
Environment
al
Humanities,
School of
Histories and
Humanities,
Trinity
College
Dublin

Call for
Collaboration
and
Research
Partners

Centro per la
Storia
dell'Arte e
dell'Architettu
ra delle Città
Portuali,
Museu Real
Real Bosco di
Capodimont
e

Residências
de Pesquisa
2018-2019,
História das
Cidades
Portuárias,
Nápoles

“The Digital
Anthropocene”

Itália

Chamada para colaboração e parceria com o objetivo de produzir,
promover e disseminar pesquisa de redes integradas em mudanças
sócio ambientais, geografia humana, ciência de informação
geográfica (GIS), etc.

Pesquisadores.

https://net
works.hnet.org/n
ode/7337
4/announ
cements/
120690/di
gitalanthropo
cene-callcollabora
tion-andresearchpartners

Fluxo contínuo.

Doutorandos em estágio inicial das
suas dissertações.

https://art
hist.net/ar
chive/175
19

16 abr. 2018.

Os/as candidatos/as devem ser
pesquisadores ou integrantes de
organizações sociais que residam
em algum país da America Latina e
do Caribe e que sejam vinculados a

https://w
ww.clacs
o.org.ar/c
oncursos_
convocat

30 jun. 2018

Contato
Dr. Charles Travis
Center for Environmental Humanities
A6. 0004, 6th Floor Arts. Bldg., School of Histories and Humanities,
Trinity College, Dublin 2, Ireland
ctravis@tcd.ie
http://www.tcd.ie/history/research/centres/ceh/people/charles-travis/

O Centro de Arte e História Arquitetônica das Cidades Portuárias /
Centro per la Storia dell'Arte e dell'Architettura delle Città Portuali,
Museu Real Real Bosco di Capodimonte, Nápoles têm o prazer de
anunciar o lançamento de Residências de Pesquisa 2018-2019, História
das Cidades Portuárias, Nápoles.

On-line

E-mail
elizabeth.ranieri
@utdallas.edu e
lacapraia@gmail.
com.

Alojado no bosco do Capodimonte em um edifício agrícola do
século XVIII chamado La Capraia, o Centro é um laboratório de
pesquisa inovadora nas histórias culturais das cidades portuárias e
as mobilidades de obras de arte, pessoas, tecnologias e idéias.
Pesquisas e programas em La Capraia são dedicados a explorar
histórias globais de arte, arquitetura e produção cultural, com base
em estudo direto de obras de arte, sites e outros materiais em
Nápoles, bem como a Campania. Através de Residências de
Pesquisa e Workshops e Simpósios de Pesquisa regulares
baseados em sites, o Centro de La Capraia apoia o acesso
acadêmico a Nápoles, promove novas pesquisas sobre
Nápoles e outras cidades portuárias e cria uma rede de
estudantes e estudiosos que trabalham em projetos
relacionados.
O Comitê Consultivo do Centro de Arte e História Arquitetônica das
Cidades Portuárias convida aplicações para residências de
pesquisa para estudantes de doutorado nos estágios iniciais de sua
dissertação. Projetos, que podem ser interdisciplinares, podem se
concentrar em história artística e arquitetônica, história da música,
arqueologia ou campos relacionados. Todos os projetos devem
abordar as histórias culturais de Nápoles como centro de
intercâmbio, encontro e transformação, ao mesmo tempo em que
fazem uso significativo de materiais de pesquisa em Nápoles e
Campania, incluindo obras de arte, sites, arquivos e bibliotecas.
As residências serão executadas por 4 e 1/2 ou 9 meses (de meados
de agosto a dezembro, janeiro até meados de abril, ou de meados
de agosto a abril).
Os residentes da pesquisa receberão alojamento e espaço de
trabalho gratuitos em La Capraia, bem como o custo de viagem de
e para Nápoles no início e no final do período de residência. Os
residentes serão responsáveis por todas as outras despesas
pessoais durante o período de residência. Os residentes da
pesquisa terão acesso privilegiado a coleções e recursos de
pesquisa no Capodimonte; O acesso a outros sites, coleções e
materiais de pesquisa será organizado conforme necessário. No
final do período de pesquisa, os residentes apresentarão um
relatório escrito sobre o seu progresso e compartilharão suas
pesquisas em uma palestra pública, uma entrevista na galeria ou
uma visita ao site.
Congratulamo-nos com aplicações de estudiosos de qualquer
nacionalidade. Os candidatos são convidados a enviar um CV, uma
carta de intenção e uma proposta de 1.000-1.500 palavras que
descreva o projeto de pesquisa e os recursos que serão utilizados
em Nápoles.
Forma de solicitação
Os materiais devem ser enviados em um único arquivo PDF para
elizabeth.ranieri@utdallas.edu e lacapraia@gmail.com. Além disso,
os candidatos devem convidar três recomendadores para enviar
cartas de suporte diretamente para os mesmos endereços de email. Todos os materiais, incluindo cartas de recomendação, são
devidos na segunda-feira, 16 de abril de 2018.
Referência / Quellennachweis:
ANN: 2018-2019 Residências de Pesquisa, História das Cidades
Portuárias, Nápoles. Em: ArtHist.net, 5 de março de 2018.
https://arthist.net/archive/17519 .
Contato
elizabeth.ranieri@utdallas.edu e lacapraia@gmail.com.

26.

Conselho
Latinoamericano
de Ciências

Concurso de
ensaios
“Desafíos para
un modelo de

O Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)
junto com a Universidad Metropolitana para la Educación y el
Trabajo (UMET) e o Instituto Futuro - Marco Aurélio Garcia (IMAG)
convocam para o Concurso “Desafíos para un modelo de desarrollo
soberano e inclusivo en América Latina” com o objetivo de

On-line
https://www.clacs
o.org.ar/becas/co
ncurso_ensayos_
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Sociais
(CLACSO)
Argentina

desarrollo
soberano e
inclusivo en
América
Latina”

promover a produção de conhecimento e debate sobre as
transformações necessárias para a promoção de políticas inclusivas
e autônomas da região.
Premios
O concurso outorgara até 4 premios aos ensaios mais bem
avaliados:
- um aporte financeiro de USD 1200.00;
- um apoio para participação da “Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales y Primer Foro Mundial del
pensamiento Crítico CLACSO 2018”;
- a publicação do ensaio em livro coletivo digital.
Convocatória
https://www.clacso.org.ar/concursos_adm/adjuntos_concursos/93_co
n_esp.pdf

algum dos Centros Membros de
CLACSO.
Cada candidato/a somente poderá
participar com um ensaio. Serão
admitidos ensaios de autoria
individual ou com no máximo 3
autores. No caso de ensaios
coletivos, o premio sera único por
obra.

orias/con
cursos_co
nvocatori
as_detall
e_princip
ales.php?
id_convo
catorias=
93

desafios_modelo
_desarrollo_sober
ano/inicio.php

Os ensaios devem ser produto
original e inéditos dos/as autores/as
e não ter sido apresntado a
nenhuma editora para publicação.
Ver outros requisitos na convocatória.

Contato
convocatoriadesarrollo@clacso.edu.ar

27.

Convention
on Biological
Diversity
(CBD)

A Década da
Biodiversida
de das
Nações
Unidas

Canadá

A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) representa um
passo dramático para a conservação da diversidade biológica, o
uso sustentável de seus componentes e a partilha justa e equitativa
dos benefícios decorrentes do uso de recursos genéticos.
Para promover o engajamento e a colaboração entre os vários
interessados, o Prêmio Midori para a Biodiversidade está aberto a
todas as partes interessadas que contribuam para a conservação e
uso sustentável da biodiversidade no campo da ação prática,
ciência, política ou conscientização pública.
Nota
Os candidatos devem ler as Diretrizes de nomeação para obter
mais informações.
Contatos
ef@aeon.info

28.

D-Prize
Estados
Unidos

Global D-Prize
Competition
2018

O “Global D-Prize Competition 2018” financia novos
empreendedores que reforcem o acesso às intervenções na área
da pobreza. Serão selecionadas até 25 propostas mais promissoras
para financiamento.
Temas (D-Prize Challenges)
. Girl´s education;
. Agriculture;
. Energy;
. Glboal health;
. Governance and infrastrucutre;
. Custom (propose a challenge).

O Prêmio está aberto a todas as
partes interessadas que contribuam
para a conservação e uso
sustentável da biodiversidade no
campo da ação prática, ciência,
política ou conscientização pública;
As nomeações são convidadas de
membros do público em todo o
mundo;
Acadêmicos, cientistas e outros
especialistas trabalhando na
biodiversidade de todo o mundo.
Premiação
Cada vencedor recebe uma placa
de madeira, um presente
comemorativo e um prêmio
monetário de US $ 100.000,00
dólares para apoiar seu trabalho na
salvaguarda da biodiversidade.

https://w
ww.cbd.i
nt/cooper
ation/mid
ori/

Empreendedores de quaqual lugar
no mundo, de qualquer idade, ou
background. O D-Prize é aberto
também a qualquer modelo de
negócio (lucrativo, sem fins
lucrativos, e outros).

https://w
ww.dprize.org/

15 jun. 2018

Submissão do
“Concept note”
e “Resume(s):

Online

On-line

. 2 abr. 2018
(earcly
deadline)
. 23 abr. 2018
(regular
deadline)
. 14 maio 2018
(extension
deadline – sign
up requirede)

Premiação
Os vencedores serão contemplados com até US$20,000.00.
Contato
D-Prize
28 2nd St, Third Floor
San Francisco 94105 California Estados Unidos
E-mail: hello@d-prize.org
Home Page: http://www.d-prize.org/
29.

Dravet
Syndrome
Foundation
(DSF)
Estados
Unidos

Bolsas de
Pesquisas Dravet
Syndrome
Foundation
(DSF)

Dravet Syndrome Foundation (DSF), uma organização sem fins
lucrativos, foi fundada por um grupo de pais com o objetivo de
acelerar a pesquisa para encontrar uma cura e melhores
tratamentos para seus filhos aflitos. A missão do DSF é aumentar
agressivamente os fundos de pesquisa para a síndrome de Dravet
e epilepsias relacionadas; para aumentar a consciência dessas
condições catastróficas; e prestar apoio às pessoas e famílias
afetadas.
As Bolsas de Investigação Pós-Doutorado da Dravet Syndrome
Foundation (DSF), desenvolvem médicos acadêmicos e cientistas
comprometidos com pesquisas relacionadas à síndrome de Dravet
e às epilepsias associadas aos canais de íons. O companheiro é
destinado a apoiar um esforço de pesquisa em tempo integral.

https://www.dravetfoundation.org/dsf-funded-research/grantapplication/

Contatos
Nicole: nicole@dravetfoundation.org

Os indivíduos que recebem uma
bolsa de outra fonte não são
elegíveis para receber
financiamento do DSF.

Forma de solicitação
Clique aqui

Estados
Unidos

Start-up
Support for
Social
Enterprises

Seja um colega clínico ou pósdoutorado em uma instituição
apropriada antes ou por data de
início da bolsa de estudos.
Nota
Os professores acadêmicos que
ocupam o cargo de Professor
Adjunto, Assistente de Pesquisa,
Assistente ou Professor Associado
não são elegíveis, nem estudantes
de graduação ou de medicina,
residentes médicos, funcionários
permanentes do governo ou
funcionários da indústria privada.

Benefícios
Os candidatos bem sucedidos recebem um salário de US $
50.000,00 ao longo do prêmio de doze meses.

Draper
Richards
Kaplan
Foundation
(DRK
Foundation)

Não há limitações geográficas. Os
candidatos devem possuir um
Doutorado (DSc) em:
- Medicina,
- Filosofia,
- Ciências,
- ou diploma equivalente.

A Draper Richards Kaplan Foundation (DRK Foundation) acredita
que, com financiamento inicial e apoio rigoroso, líderes
excepcionais, abordando alguns dos problemas mais complexos da
sociedade, podem tornar o mundo um lugar melhor.
O objetivo da Fundação é encontrar empreendedores sociais com
idéias dinâmicas e criá-los nos estágios iniciais com alavancagem
máxima e compromisso total.
Valor Financiado
Os investimentos da DRK são distribuídos duas vezes por ano em
um prazo de três anos, totalizando US $ 300.000,00.
Contato

A elegibilidade se estende a
organizações sem fins lucrativos,
lucrativas e híbridas.
Perspectivas para o portfólio da DRK
Foundation de empresas sociais
provêm de um vasto campo de
idéias convincentes e líderes
dedicados. A seleção está
concentrada nas capacidades do
fundador, a escalabilidade do
modelo e o impacto potencial da
organização no mundo.

https://w
ww.drave
tfoundati
on.org/ds
f-fundedresearch/
researchgrantprogram/

http://ww
w.drkfoun
dation.or
g/applyforfunding/s
ubmit-anapplicati
on/

7 set. 2018

Fluxo contínuo

On-line

On-line
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30.

Educational
Testing
Service (ETS)

Toefl Small
Grants

Estados
Unidos

http://www.drkfoundation.org/about/contact/

Nota
Para mais informações, os
candidatos devem ver as seções do
que nós fazemos, o Fundo e o
processo de seleção.

O objetivo do Toefl Small Grants para pesquisa de doutorado em
avaliação de segunda ou língua estrangeira é disponibilizar
pequenos prêmios em dinheiro a estudantes de doutorado
promissores que trabalhem na área de avaliação de língua
estrangeira ou de segunda língua que os ajude a concluir suas
dissertações em tempo hábil.
Nota
Até dez prêmios serão feitos anualmente.

O candidato deve ser um estudante
de pós-graduação / pós-graduação
que:

Valor Financiado
Até US $ 2.000,00 cada prêmio.
Forma de solicitação
Os candidatos devem enviar o seguinte:
Uma carta explicando a relevância da dissertação para a
avaliação do idioma estrangeiro ou da segunda língua e
descrevendo o (s) propósito (s) específico (s) para o qual os fundos
da subvenção serão utilizados;
Um resumo de 250-500 palavras da proposta;
Uma cópia da proposta de dissertação aprovada;
Uma carta de recomendação, escrita em papel timbrado, enviada
via email ao TOEFLGrantsandAwards@ets.org do presidente do
comitê de dissertação;
Uma carta, escrita em papel timbrado, enviada via email para
TOEFLGrantsandAwards@ets.org do diretor executivo do
departamento que certifica a elegibilidade do aluno para o prêmio;
Um orçamento detalhado, formato de item de linha que indica
especificamente como os fundos solicitados serão usados;
Um formulário de inscrição preenchido. Ele deve ser impresso e
preenchido, depois digitalizado e enviado eletronicamente para
TOEFLGrantsandAwards@ets.org.
Aplicações e materiais podem ser enviados via email para
TOEFLGrantsandAwards@ets.org ou por correio para o seguinte
endereço:

Está registado em um programa de
doutorado, levando a um diploma
com especialização em avaliação
de segunda ou língua estrangeira;
Completou todos os requisitos de
curso e exame para o grau;
Tem uma proposta de dissertação
que foi aprovada por um comitê
apropriado na universidade do
candidato.

http://ww
w.ets.org/
toefl/gran
ts/doctora
l_researc
h_grant_s
econd_la
nguage

15 fev. 2018
ou
15 out. 2018

http://ww
w.neuras
mus.ubordeaux
2.fr/

15 jun. 2018

Correio

ETS - Programa de Bolsas e Prêmios Toefl
Attn: Terry Axe, MS 50-L
08541 Princeton, NJ-Estados Unidos
Nota
os aplicativos eletrônicos são encorajados.
Contatos
TOEFLGrantsandAwards@ets.org
31.

Erasmus
Mundus
Consortium in
Neuroscience

Erasmus
Mundus
Consortium in
Neuroscience
(Neurasmus):
Grants for
Visiting
Scholars 2017

Com o intuito de oferecer um ambiente de treinamento estimulante
e interdisciplinar para jovens neurocientistas e de prepará-los para
desafios futuros na pesquisa de neurociência, o Consórcio
Neurasmus está oferecendo Subvenções para Estudantes Visitantes,
para acadêmicos destacados que estão interessados em contribuir
para o programa de estudo e desenvolver parcerias acadêmicas.
O objetivo é fortalecer a experiência disponível em cada
universidade através do ensino, pesquisa ou cooperação (por
exemplo, desenvolvimento de projetos de pesquisa colaborativa
envolvendo laboratórios com conhecimentos complementares).

Bacharelado, mestrado ou
doutorado não são elegíveis.
Ver critérios de elegibilidade.

Formulário de
inscrição por via
eletrônica

Nota
Os projetos selecionados devem se concentrar na contribuição para
o avanço do conhecimento através de pesquisa ou ensino e / ou
desenvolvimento curricular.
Nota
O pedido deve ser enviado eletronicamente para o Gabinete de
Coordenação Neurasmus pelo menos dois meses antes do período
de visita preferido.
Benefícios
Os bolsistas receberão bolsas de curto prazo de € 2.400,00 para
uma estadia de duas semanas a € 14.400,00 por uma estadia de
três meses.
Forma de solicitação
Os candidatos devem preencher o formulário de inscrição por via
eletrônica e enviá-lo como um arquivo MS Word ou documento PDF
com uma cópia do passaporte para neurasmus@u-bordeaux2.fr
Contato
Neurasmus@u-bordeaux2.fr
32.

Fundo
Regional
para a
Inovação
Digital na
América
Latina e o
Caribe
(FRIDA)

Chamada
FRIDA 2018

O Fundo Regional para a Inovação Digital na América Latina e o
Caribe (FRIDA) anuncia convocatória 2018 para financiar projetos
de redes comunitárias e iniciativas que promovam a igualdade de
gênero em tecnologia.

Redes
Cumunitárias
& Tecnologia
e Gênero

FRIDA oferecrá três prêmios de US$5,000 além de uma bolsa para
participar no do Foro Mundial de Gobernanza de Internet (IGF)
2018 (http://programafrida.net/premios); três subvenções de
US$20,000 cada uma (http://programafrida.net/subvenciones) e um
escalamento de US$20,000
(http://programafrida.net/escalamientos).

Os projetos deverão ser liderados
por uma mulher, e se serão
priorizadas candidaturas de equipes
compostas em sua maioria por
mulhers.

http://pro
gramafrid
a.net/ptbr/

15 maio 2018,
até às 23h59min
(prazo para a
apresentação de
resumos
executivos dos
projetos
propostos)

On-line
http://programafri
da.net/plataform
a-fridapostulaciones

Os prêmios FRIDA buscam reconhecer soluções tecnológicas
invoadoras com impacto social demonstrado na América Latina e
Caribe.
Perguntas frequentes
http://programafrida.net/faqs
Ajuda para preparer uma proposta
http://programafrida.net/pt-br/ajuda-para-preparar-uma-proposta
Contato
frida@lacnic.net
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33.

European
Commission

Chamada
para projetos
2018 do
Programa
Regional
França
Amériica
Latina – Caribe
(PREFALC)

O PREFALC é um esquema de cooperação universitária com o
objetivo de desenvolver intercâmbios e oportunidades de
treinamento entre as instituições de ensino superior francesas,
latino-americanas e caribenhas. Isso ajuda a apoiar a mobilidade
dos palestrantes-pesquisadores para a realização de seminários e
módulos de treinamento no nível mestre. Esses módulos devem ser
claramente integrados aos graus de mestrado francês, latinoamericano e caribenho e permitem créditos do Sistema Europeu de
Transferência de Créditos (ECTS) ou reconhecimento de períodos
de estudo.
Áreas de pesquisa
Humanidades e Ciências Sociais, Humanidades Digitais; Ciências
Médicas, Biologia Humana; Ciências Matemáticas; Ciências da
Terra e do Universo; Ciências da Informação e da Comunicação;
Ciências de Engenharia; Ciências Agronômicas e Ecológicas,
Ciências Físicas e Químicas;

Os projetos devem incluir uma
Instituição de Ensino Superior
francesa (ou uma rede de
instituições) e no mínimo duas
instituições de ensino de diferentes
países da América Latina e Caribe.
Importante: este ano será dada
especial atenção aos projetos
conduzidos com parceiros de Cuba e
da América Central.

https://eur
axess.ec.
europa.e
u/worldwi
de/brazil/
prefalccallprojects2018betweenfrancelatinamericacaribbea
n

29 abr. 2018

On-line

Duração
2 anos
Links
. https://br.ambafrance.org/Chamada-para-projetos-2018-doPrograma-Regional-Franca-America-Latina-Caribe
Contato
Embaixada da França no Brasil
SES Av. das Nações - Lote 04 - Quadra 801
CEP: 70404-900 - Brasília - DF
Tel: 0055-61 3222-3999
34.

Experimental
Psychology
Society (EPS)

Experimental
Psychology
Society (EPS)
- Grants for
Study Vises

Reino Unido

O Grants for Study Vises, da Experimental Psychology Society (EPS),
visa ajudar a finalizar a pesquisa de pós-graduação e pósdoutorado em psicologia experimental e assuntos afins (conforme
definido pelo conteúdo do The Quarterly Journal of Experimental
Psychology. Os prêmios pagam por viagens e acomodações em
outra instituição fora da base acadêmica de um indivíduo.
Benefícios
As subvenções serão para um máximo de £ 3.000,00 para qualquer
indivíduo. Além disso, a Sociedade, ao receber as faturas
apropriadas, reembolsará a instituição visitada pelo aluno pelos
custos reais incorridos como conseqüência da visita até um máximo
de £ 100,00.
Penalismo
Os prêmios não serão concedidos para o trabalho que faça parte
integrante de um projeto de pesquisa de doutorado existente, nem
para o trabalho que normalmente seria financiado por outros
órgãos, como o organismo que concede o otorgamento ou a
instituição de origem do requerente.

Os candidatos podem ser de
qualquer nacionalidade;
Os candidatos devem ser inscritos
em um trabalho de doutorado ou
pós-doutorado que tenham recebido
seu doutorado nos últimos cinco
anos;
A preferência será dada aos
candidatos supervisionados por um
membro EPS.

http://ww
w.eps.ac.
uk/index.
php/study
-visitgrants

1º mar. ;
1º jun. ;
1º set. e
1º dez. de cada
ano.

E-mail ou
Correios

https://w
ww.flacso
.edu.ec/6t
ocongtrat
atrafico/

15 jul. 2018

Online

Nota
É uma condição do Prêmio que a
instituição de residência do
pesquisador ou a instituição a ser
visitada, ou ambos, devem estar no
Reino Unido.

Forma de solicitação
As candidaturas devem consistir no seguinte:
- Um formulário de inscrição preenchido;
- Um Curriculum vitae;
- Referências curtas de dois membros EPS;
- Uma carta da instituição a ser visitada.
Os candidatos devem enviar o pedido para eps@lancaster.ac.uk
ou por correio para:
. Dr. John Towse
. EPS Hon Secretário
. Escola de Psicologia
. Fylde College - Lancaster University
. LA1 4YF Lancaster - Reino Unido
Contato
eps@lancaster.ac.uk
35.

FLACSO
Ecuador

Chamada de
trabalhos
para o
VI Congresso
Latinoameric
ano y
Caribeño
“Trata de
Personas y
Tráfico de
Migrantes.
Causas
Estructurales
y Políticas de
Prevención”
7-8-9 nov.
2018
Quito, FlacsoEcuador

O Observatorio Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas
(ObservaLAtrata) e seu capítulo em Ecuador divulgam convocatória
de trabalhos para o
“VI Congresso Latinoamericano y Caribeño. Trata de Personas y
Tráfico de Migrantes.

Pesquisadores.

Causas Estructurales y Políticas de Prevención”, que será realizado
em FLACSO-Ecuardor, Quito, de 7 a 9 de novembro de 2018.
Objetivo
O objetivo é promover um debate conjunto entre acadêmico/as,
representantes de organizações não governamentais e atores
estatais sobre as causas histórias e estruturais que originam e
sustentam o tráfico de pessoas e o tráfico de migrantes na região.
Eixos de reflexão

1) Globalización, desigualdades sociales y las economías
informales e ilegales detrás de la trata de personas y el tráfico de
migrantes;
2) Las articulaciones entre género, clase y raza en la trata de
personas y el tráfico de migrantes;
3) Trabajo precarizado, desregulación y explotación laboral en la
trata de personas;
4) Restricciones a la libre movilidad, migraciones irregularizadas e
inseguras y tráfico de migrantes;
5) Violencia, niñez, adolescencia y juventud en la trata de
personas y el tráfico de migrantes;
6) La prevención como garantía de los derechos humanos:
experiencias concretas en América Latina y el Caribe.
Modalidades de particição
. Ouvinte
. Mesa temática
. Ponencia individual
. Taller
Contato
E-mail: 6tocongtratatrafico@flacso.edu.ec
Teléfono: +593 22946-800 extensión 3853
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36.

Fundação
Fomento
Econômico
Mexicano
(Femsa)
México

Femsa Sponsorship
Program

A Fundação Fomento Econômico Mexicano (Femsa) pretende
articular esforços para criar programas que gerem mudanças
positivas, permanecendo no tempo e beneficiando as gerações
futuras.

Apenas as instituições são elegíveis.

http://ww
w.femsa.
com/en/c
ontact/iwishapplyfemsa%E
2%80%99
ssponsorsh
ip

Fluxo contínuo

Qualquer pessoa, em qualquer
lugar, pode se inscrever. A Fundação
está à procura de indivíduos ou
equipes que não estão vinculados
por convenção; cujos projetos
desafiam o pensamento das
pessoas; que obrigam as pessoas a
verem um problema em uma nova
luz; e cuja criatividade e imaginação
redefinem noções sobre o que pode
ser feito e como.

http://rod
denberryf
oundatio
n.org/our
-work/thecatalystfund/

Fluxo continuo

Estudantes brasileiros podem se
inscrever. Os candidatos devem
estar matriculados em um programa
de concessão de grau. O prêmio
está aberto apenas ao membro da
Sociedade para o Estudo Científico
da Sexualidade.

http://ww
w.sexscie
nce.org/h
onors/stu
dent_rese
arch_gra
nts/

1º ago. 2018

E-mail
Mandy Peters:
mlpeters@sexscie
nce.org

O Prêmio destina-se aos artistas que
utilizem uma ou mais das seguintes
técnicas: desenho, impressão,
instalação, pintura, interpretação,
fotografia, arte digital, escultura, arte
sonora, vídeo, técnicas mistas e artes
decorativas (têxtil e materiais, vidro,
madeira, metal, cerâmica, mosaico,
papel ou outras técnicas).

https://w
ww.luxe
mbourgar
tprize.co
m/pt/callforsubmissio
ns-pt/

31 maio 2018

On-line

O Programa de Patrocínio apoia eventos relacionados à
sustentabilidade financeira, industrial, social e ambiental, e temas
de saúde.
Valor Financiado
Não há quantidade máxima ou mínima de dinheiro.

O-line
http://donativos.fe
msa.com/historia.
aspx

Forma de Solicitação
Os candidatos devem enviar um e-mail para
comitedonativos@femsa.com.mx.
É necessário anexar o formato de patrocínio disponível para
download no site.
37.

Fundação
Roddenberry
Estados
Unidos

Fundação
Roddenberry
- Catalyst
Fund

O Catalyst Fund foi criado porque a Fundação Roddenberry
acredita que os filantropos, e as fundações em particular, precisam
assumir mais riscos. Como um campo, é necessário fazer mais para
incentivar a experimentação, a criatividade e a inovação das
organizações e indivíduos, cujos projetos desafiam o pensamento
das pessoas; que obrigam as pessoas a verem um problema em
uma nova luz; e cuja criatividade e imaginação redefinem noções
sobre o que pode ser feito e como.
Nota
O Fundo é uma das várias novas iniciativas da TRF destinadas a
fazer apostas mais arriscadas em idéias iniciais que têm um grande
potencial.

On-line

Valor Financiado
Subsídios entre US $ 2.500,00 e US $ 15.000,00.
Não há limite para o número de projetos que serão suportados em
qualquer ano.
Contato
info@roddenberryfoundation.org
38.

Foundation
for the
Scientific
Study of
Sexuality
(FSSS)

Foundation
for the
Scientific
Study of
Sexuality
(FSSS)

A Fundação para o Estudo Científico da Sexualidade (FSSS) reúne
um grupo interdisciplinar de profissionais que acreditam na
importância tanto da produção de pesquisas de qualidade quanto
das aplicações clínicas, educacionais e sociais de pesquisas
relacionadas a todos os aspectos da sexualidade.
Todos os anos, o FSSS concede dois subsídios aos alunos que estão
fazendo pesquisas sobre sexualidade humana.
O objetivo da pesquisa pode ser uma dissertação de mestrado ou
tese de doutorado, mas isso não é um requisito.
Valor Financiado
Duas doações de US $ 1.000,00 cada.
Forma de Solicitação
Complete o seguinte:
1. Obtenha a aprovação do IRB para o seu projeto;
2. O Presidente do seu Departamento deve enviar um e-mail para
mlpeters@sexscience.org informando sua condição de estudante
dentro da instituição e o objetivo educacional da pesquisa (por
exemplo, dissertação, tese, etc.). Assinaturas eletrônicas são
aceitáveis;
3. Prepare um resumo de 150 palavras da pesquisa proposta. Este
breve resumo será usado pela The Society em um resumo de todos
os projetos apresentados e deve ser independente, além do
resumo de dez páginas;
4. Prepare um pequeno esboço biográfico adequado para uso no
Boletim da Sociedade para apresentar o vencedor do subsídio;
5. Preparar um resumo de dez páginas (em espaço duplo) da
pesquisa proposta e bibliografia no MS Word (.doc ou .rtf). O
resumo deve ser suficientemente detalhado para permitir que os
leitores entendam a questão de pesquisa, sua hipótese, métodos e
análises estatísticas propostas (conforme aplicável);
6. Prepare um orçamento proposto para o seu projeto, novamente
no MS Word. Inclua outras fontes de receita ou financiamento que
você recebeu ou receberá. Mais uma vez, por favor, não indique
seu nome ou instituição sobre o orçamento;
7. Envie o formulário de inscrição com os anexos necessários.
Contatos
Mandy Peters: mlpeters@sexscience.org

39.

Galerie
Hervé
Lancelin
Luxemburgo

Luxembourg
Art Prize 2018

O Luxembourg Art Prize é um prêmio internacional anual que visa
revelar os talentos (amadores ou profissionais), independente da
idade e nacionalidade. O Prêmio tem a ambição de promover a
carreira de artistas desconhecidos, colocando à sua disposição
uma galeria profissional, primeiro no âmbito de uma exposição
coletiva para os finalistas do Prêmio e, depois, no âmbito de uma
exposição individual para o vencedor do Prêmio.
Premiação
O vencedor do Luxembourg Art Prize 2018 receberá uma bolsa de
25.000 euros para financiar a produção das suas obras e terá a
oportunidade de realizar uma exposição individual numa galeria de
prestígio.

https://www.luxe
mbourgartprize.c
om/pt/register-pt/

Podem concorrer artistas amadores
ou profissionais, qualquer que seja a
sua idade, nacionalidade ou local de
residência.

A Galeria assumirá na íntegra os custos relacionados com o
deslocamento e estadia no Grão-Ducado dos artistas nomeados e
respetivos acompanhantes. Inclui o transporte e o seguro das obras
de arte, os bilhetes de avião e comboio e o alojamento em hotel 4
estrelas com pensão completa.
Observações
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A participação no Luxembourg Art Prize está sujeita ao pagamento
prévio de uma taxa de inscrição no valor de 55 euros.
Contato
galerie@hervelancelin.com
40.

Gerda
Henkel
Foundation

Special
Programme
Security,
Society and
the State:
Research
Projects 2018

O “Special Programme Security, Society and the State: Research
Projects 2018”, divulgado pela Gerda Henkel Foundation, tem o
objetivo de encorarjar a pesquisa de jovens acadêmicos.

Acadêmicos de toodas as disciplinas
das ciências humanas e sociais.

https://w
ww.gerd
a-henkelstiftung.d
e/special
_program
me_securi
ty

30 nov. 2018

On-line

A Fundação apoia organizações sem
fins lucrativos envolvidas em
atividades de interesse para a
Fundação.

http://del
mas.org/?
page_id
=6#hum
anities

Fluxo contínuo

On-line

Areas temáticas
1) Challenges of new technologies;
2) Public policy and human security;
3) Patterns of conflict resolution between the state and trational
actors;
4) Non-governamental actors as partners and contenders of the
state;
5) Security and communication strategies between doctrine
formation and implementation.
Benefícios
. PhD Scholarships:
Monthly scholarship award: €1,400.00;
Monthly endowment for scholarships abroad: €350.00.
. Research Scholarships for Postdocs:
Monthly scholarship award: €2,000.00;
Monthly endowment for scholarships abroad: €500.00.
. Research Scholarships after Post Doctoral Lecture Qualification:
Monthly scholarship award: €2,700.00;
Monthly endowment for scholarships abroad: €675.00
Contato
forschung@gerda-henkel-stiftung.de
Thomas Podranski, M.A.
Project Manager Special Programmes Islam, the Modern Nation
State and Transnational Movements / Security, Society and the State
podranski@gerda-henkel-stiftung.de

41.

Gladys
Krieble
Delmas
Foundation
Estados
Unidos

Humanities
Program

A Fundação Gladys Krieble Delmas promove o avanço e a
perpetuação do inquérito humanístico e da criatividade artística,
incentivando a excelência em bolsas de estudo e artes cênicas e
apoiando bibliotecas de pesquisa e outras instituições que
transmitem nosso patrimônio cultural.
Pelo Programa de Humanidades, a Fundação pretende promover
as humanidades em uma ampla frente, apoiando projetos que
abordam as preocupações do histórico studia humanitatis: uma
educação humanista enraizada nas grandes tradições do passado;
A formação dos seres humanos de acordo com os ideais culturais,
morais e estéticos derivados desse passado; E o debate em curso
sobre como esses ideais podem ser melhor concebidos e
realizados.
Os programas são aceitos nas seguintes áreas:
- História;
- Arqueologia;
- Literatura;
- Línguas, clássicas e modernas;
- Filosofia;
- Ética;
- Religião comparativa;
- A história, a crítica e a teoria das artes; e
- Os aspectos das Ciências Sociais que compartilham o conteúdo e
os métodos das disciplinas humanísticas.

As instituições fora dos Estados
Unidos podem apresentar outros
tipos de evidência de status sem fins
lucrativos após consulta à Fundação.

http://delmas.org/
grants/generalapplicationguidelines/

Os programas nas seguintes áreas
são elegíveis: histórico; arqueologia;
literatura; línguas, clássicas e
modernas; filosofia; ética; religião
comparativa; a história, a crítica e a
teoria das artes; e os aspectos das
ciências sociais que compartilham o
conteúdo e os métodos das
disciplinas humanísticas. A Fundação
congratula-se com os projetos que
atravessam as fronteiras entre
disciplinas humanísticas e exploram
a conexão entre as humanidades e
outras áreas da bolsa de estudos.

A Fundação congratula-se com os projetos que atravessam as
fronteiras entre disciplinas humanísticas e exploram a conexão
entre as humanidades e outras áreas da bolsa de estudos.
A concentração geográfica é principalmente, mas não
exclusivamente, voltada para a história e as letras europeias e
americanas, amplamente definidas.
O Programa de Humanidades é dirigido principalmente a
instituições de ensino superior e empresas humanistas, como
sociedades científicas, museus e grandes projetos editoriais. O
programa também pode considerar, de forma seletiva, projetos que
aumentam a exposição daqueles que estão fora dessas instituições
para a experiência humanista ou que fortaleçam a preparação
para as disciplinas humanísticas no ensino secundário. O principal
critério é o de Gladys e Jean Delmas: um compromisso com a
excelência, comprovada ou prometida.
. Humanidades
. Artes performáticas
. Bibliotecas de pesquisa
. Programas venezianos
Valor financiado
A Fundação não divulga o montante da concessão.
Observações
- A Fundação não apóia campanhas de capital, projetos de
construção, custos indiretos ou indiretos. Muitas vezes, a Fundação
apoia campanhas de doação e, em seguida, apenas onde os
objetivos estão claramente focados e muito alinhados aos objetivos
da Fundação;
- As contribuições de doação serão consideradas apenas nos casos
em que o propósito e o benefício das bolsas estão claramente
focados;
- Em geral, os prêmios são feitos para projetos de um ano, e não de
vários anos.
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Contato
Info@delmas.org
42.

Global Fund
for Children
(GFC)
Estados
Unidos

Global Fund
for Children
(GFC) Grant

The Global Fund for Children’s (GFC) mission is to advance the
dignity of children and youth around the world. GFC pursues its
mission by making small grants to innovative community-based
organizations working with some of the world’s most vulnerable
children and youth, complemented by a dynamic media program
that, through books, documentary photography, and film, highlights
the issues affecting children and celebrates the global society in
which we all live.
The Global Fund for Children (GFC) Grant supports organizations
and programs that focus on four specific issues:
Learning, Enterprise, Safety, and Healthy Minds and Bodies.
Importante
As organizações, que acreditam estar de acordo com os critérios de
elegibilidade, podem submeter uma carta de solicitação (letter of
inquiriy) em portutuguês a qualquer momento. Se a carta estiver em
conformidade com as prioridades do GFC, uma proposta
detalhada será solicitada. As propostas somente são aceitas por
meio de convite. Se a proposta completa for aprovada, o GFC
envia uma carta de acordo ao parceiro beneficiário, contendo os
termos e condições da concessão.

Prospective grantee partners must
meet the following eligibility criteria
in order to be considered for GFC
support:
Appropriate size and stage of
development;
Direct involvement with children and
youth;
Capable management: Prospective
grantee partners must have systems
and processes for ensuring
responsible management of funds. At
a minimum, an organization must
have basic accounting and reporting
systems as well as phone and email
access;
Local leadership;
Legal status: a prospective grantee
partner must be registered with the
local or national government as a
nonprofit organization.

http://ww
w.globalf
undforchil
dren.org/
apply-fora-grant/

Fluxo contínuo.

Empresas sociais, empresas com fins
lucrativos, organizações sem fins
lucrativos, agências governamentais,
e pesquisadores de qualquer país.

http://ww
w.globali
nnovation
.fund/ourapproach

Fluxo contínuo.

http://ww
w.globals
outhpress
.com/

Fluxo contínuo.

On-line

Nota: No
primeiro
momento, é
necessário
submeter de
carta de
solicitação.
Posteriormente,
se a soliciitação
estiver em
conformidade
com os critérios
de seleção, a
GFC solicitará o
envio de uma
proposta
completa.

Contato
info@globalfundforchildren.org
Global Fund for Children
1101 14th Street, NW, Suite 420
Washington - 20005
District of Columbia - Estados Unidos
Telefone +1(202) 331 9003 - Fax +1(202) 331 9004
Home Page: http://www.globalfundforchildren.org/
43.

Global
Innovation
Fund (GIF
Fund)

Applying to
the Global
Innovation
Fund

GIF investe em inovações com grande potencial de impacto social
em larga escala.
Importante
. GIF define “inovação” de forma ampla para incluir novos modelos
de negócios, práticas políticas, tecnologias e percepções
comportamentais, ou formas de desenvolvimento de produto e
serviços que beneficiam os pobres em países em desenvolvimento –
qualquer solução que tenha potencial para enfrentar um problema
de desenvolvimento mais efetivamente do que abordagens já
existentes.
. O valor do financiamento pode variar entre US$50,000.00 até US$
15,000,000.00.
Modalidades
. Pilot
. Test and trasition
. Scale

On-line
http://www.global
innovation.fund/cr
itical-informationapplicants

GIF está aberto para financiar
inovações de qualquer setor desde
que os candidatos possam
demonstrar que as suas inovações
melhoram as vidas das pessoas que
vivem com menos de US$5.00 por
dia, especialmente que daquelas
que vivem com menos de US$2.00
por dia, em países em
desenvolvimento.

Tipos de financiamento
. Grants
. Loans
. Equity investments
http://globalinnovation.fund/stages-financing
Perguntas frequentes (FAQ´s)
http://www.globalinnovation.fund/frequently-asked-questions
Países elegíveis
http://www.globalinnovation.fund/eligible-countries
Tempo de vigência
Até 10 anos (ou 120 meses)
Contato
Global Innovation Fund (GIF)
Londres, Reino Unido
Contato: http://www.globalinnovation.fund/contact-us
Home Page: http://www.globalinnovation.fund/
44.

Global South
Press
(Editora)
EUA

Chamada de
pesquisador
es brasileiros

A editora Global South Press, sediada em Washington, nos Estados
Unidos, divulga que está interessada em incluir no seu catálogo de
livros impressos e e-books autores/pesquisadores de países
emergentes, entre os quais brasileiros.

Pesquisadores.

On-line

Editorial Board
Bulent Acma, Ph.D. - Department of Economics, Anadolu University,
Eskişehir, Turkey.
Chih-yu Shih, Ph.D.- National Taiwan University (ROC), Taipei,
Taiwan.
Helmunt Schlenter, Ph.D. - Institute for Global Dialogue, Pretoria,
South Africa.
Irene Klumbies, Ph.D. - Jacobs University Bremen, Bremen,
Germany.
Janete Cardoso dos Santos, Universidade Católica de Brasília,
Brasilia, Brazil.
Monica Arruda Almeida, Ph. D. - Georgetown University,
Washington, D.C., United States of America.
Nidi Bueno, Ph.D. - Universidade Católica de Brasília, Brasilia, Brazil.
Rodrigo Pires de Campos, Ph.D. - Universidade Católica de Brasília,
Brasilia, Brazil.
Rogério Lustosa Victor, Ph.D. - Université Montpellier III, Montpellier,
France.
Yong J. Wang, Ph.D. - Ohio University, Columbus, United States of
America.
Importante
Editorial board presentation: "Our editorial board is comprised of
doctors from renowned universities around the world. Whenever a
manuscript is submitted, it must be review by two members of our
editorial board, where they will decide if it is published or not. The
member might make some corrections, suggestions and/or
observations to the manuscript. If your work already has been
review by a board, then it will go directly to the Chief Editorial
Officer for publishing approval.”
Contato
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Global South Press
199 E. Montgomery Avenue, Suite 100 – Rockville-MD 20850
United States of America
Info@globalsouthpress.com - christian@globalsouthpress.com
Phone +1 240 436-2040
45.

Grupo de
Investigación
Identidades
Sociales y
Comunicació
n,
Universidad
Complutense
de Madrid
Espanha

Chamada de
artigos
Revista
MEDIACIONE
S SOCIALES:
Revista de
Ciencias
Sociales y de
la
Comunicació
n
ISSN-e: 19890494

46.

Guggenheim
Foundation Hilla Rebay
International
Fellowship

Guggenheim
Foundation Hilla Rebay
International
Fellowship

Estados
Unidos

A revista “Mediaciones Sociales” recebe para publicação artigos
escritos em espanhol, ou português, originais e inéditos, e abordem
temas das ciências sociais e da comunicação.

Pesquisdores.

http://revi
stas.ucm.
es/index.
php/MES
O/issue/c
urrent

Fluxo contínuo.

Mínimo MA / MPhil em história da
arte ou áreas acadêmicas
relacionadas;
Doutorandos ou recém-formados em
PhD são encorajados e bem-vindos a
se candidatarem;
Os candidatos devem ter fluência
em inglês falado e escrito, espanhol
e italiano.
Nota: Os candidatos internacionais
são bem-vindos e incentivados a se
inscrever. Se os candidatos forem
aceitos no programa, o museu irá
patrociná-los com um visto J-1 por no
máximo três meses.

https://w
ww.gugg
enheim.or
g/internsh
ips

15 maio de
cada ano

O programa está aberto a
acadêmicos de todos os países e
nacionalidades que tenham
completado recentemente ou
estejam próximos de completar o
PhD (ou programa doutoral
equivalente) nas áreas de Ciências
Sociais ou Direito.

http://ww
w.wcfia.h
arvard.e
du/acade
my/acad
emy_scho
lars_prog
ram.html

1 out. 2018

On-line

http://ww
w.komejo
urnal.com
/call-forpapers.ht
ml

Fluxo contínuo.

On-line

Link
. Normas para autore:
http://revistas.ucm.es/index.php/MESO/about/submissions#authorGu
idelines

On-line
Enviar artigo
para:
mediacionessociales@ccinf.uc
m.es

Qualis / Capes 2015
B1 Comunicação e Informação
Contato
Javier Malagón Terrón
Director
Universidad Complutense de Madrid
Teléfono: +34 913 942142
Fax: +34 913 942145
Correo-e: mediaciones-sociales@ccinf.ucm.es
A Fundação Solomon R. Guggenheim coleta, preserva e interpreta
a arte moderna e contemporânea e explora idéias entre culturas
através de iniciativas e colaborações curatoriais e educacionais
dinâmicas. Com sua constelação de museus, exposições,
publicações e plataformas digitais arquitetonicamente e
culturalmente distintas, a fundação envolve tanto públicos locais
quanto globais.
O Hilla Rebay International Fellowship oferece uma introdução à
estrutura operacional única do museu multinacional, bem como a
experiência prática de treinamento em museus para indivíduos
interessados em seguir carreiras no campo curatorial. A Fellowship
é possível graças ao generoso apoio da Fundação Hilla von Rebay.
Benefícios
Cada bolsista recebe financiamento de US $ 30.000,00.

E-mail:
internships@gugg
enheim.org

Forma de Solicitação
Os candidatos devem enviar os seguintes materiais em formato PDF
para internships@guggenheim.org
Carta de apresentação;
Currículo / Curriculum vitae;
Duas cartas de recomendação: traduções em inglês devem ser
incluídas;
Transcrições de todas as universidades frequentadas, incluindo
certificados de idiomas, se aplicável;
Escrevendo amostra (dez páginas): um trabalho acadêmico ou
trecho de uma tese ou dissertação preferida.
Observação: os certificados de idioma não são necessários, mas a
fluência do candidato em cada idioma será testada durante as
entrevistas.
Contatos
internships@guggenheim.org
47.

Harvard
Academy for
International
and Area
Studies,
Weatherhea
d Center for
International
Affairs

Academy
Scholars
Program

O programa “Academy Scholars”, da Harvard Academy for
International and Area Studies, recebe submissões de candidatos
recém doutores das Ciências Sociais (incluindo História e Direito)
cujo trabalho combine excelência na disciplina e comando da
língua, história ou cultura de países ou regiões não ocidentais.
As bolsas podem ser concedidas a pesquisas que esclareçam
questões domésticas, comparativas ou transnacionais, do passado
ou presente.
Forma de solicitação
Os candidatos devem apresentar:
1. carta de apresentação que de forma sucinta declare a campo
acadêmico do candidato, país ou região de especialização e o
tópico de pesquisa proposto;
2. Curriculum Vitae ou Resumé, incluindo lista de publicações;
3. Proposta de pesquisa (2.500 palavras no máximo), incluindo
objetivos intelectuais e metodologia planejada e a disciplina do
trabalho;
4. Uma cópia do “transcript” do programa de PhD;
5. Três cartas de recomendação (enviadas por meio do sistema de
inscrição on-line)

Estados
Unidos

Os candidatos devem ter
completado o PhD após 30 de
setembro de 2014.

Perguntas frequentes
Who is eligible to apply for the Academy Scholars Program? https://academy.wcfia.harvard.edu/faq/who-eligible-applyacademy-scholars-program
What fields of study are eligible for the Academy Scholars Program?
- https://academy.wcfia.harvard.edu/faq/what-fields-study-areeligible-academy-scholars-program
What is the application process for the Harvard Academy Program?
- https://academy.wcfia.harvard.edu/faq/what-application-processharvard-academy-program
Do you have any guidelines for writing the research proposal? https://academy.wcfia.harvard.edu/faq/do-you-have-any-quidelineswriting-proposal
Do you have any application and acceptance statistics from
previous years? - https://academy.wcfia.harvard.edu/faq/do-youhave-any-application-and-acceptance-statistics-previous-years
Contato
applicationinquiries@wcfia.harvard.edu
48.

Hungarian
Communication
Studies
Association

Call for
papers
KOME: an
internationati
onal journal
of pure
communicati
on inquiry

Chamada de artigos para publicação.
Sobre o periódico
“The journal aims to create a platform for an innovative
interdisciplinary discourse in the field of communication and media
studies, with a focal point on pure communication inquiry.”

Pesquisadores.

kome@komejour
nal.com

Editores do periódico
. Co-editors-in-chief:
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ISSN
2063-7330

Marton Demeter, PhD - demeter@komejournal.com http://kre.hu/btk/index.php/oktatoink/108-tarsadalom-eskommunikaciotudomanyi-intezet/788-marton-demeter.html ;
Károli Gáspár University of the Reformed Church, Hungary –
demeter@komejournal.com ;
Janos Toth; Corvinus University of Budapest, Hungary –
jatoth@komejournal.com;
. KOME Editorial Board:
Ron Burnett, PhD; Emily Carr University of Art and Design, Canada rburnett@ecuad.ca; Péter Cseke, PhD; Babes-Bolyai University, ClujNapoca, Romania - cseke.peter@korunk.org ; Prof. DSW, dr. hab.
Bogusława Dobek-Ostrowska; University of Wrocław, Poland dobek@uni.wroc.pl; Edit Farkas, PhD; Pázmány Péter Catholic
University, Hungary - farkas.edit.ilona@gmail.com; Prof. Sarah
Gehlert, PhD, Washington University in St. Louis, USA sgehlert@gwbmail.wustl.edu; Prof. Sue McGregor, PhD, Mount Saint
Vincent University, Canada - sue.mcgregor@msvu.ca; Prof. Özséb
Horányi, PhD; Corvinus University of Budapest, Hungary ozseb@horanyi.hu; Imre Lázár MD, Phd, Semmelweis University,
Hungary -lazimre@net.sote.hu; Prof. Basarab Nicolescu; CNRS, Paris,
France - nicol@club-internet.fr; Benedek Toth, PhD; University of
Szeged, Hungary - toth.benedek@gmail.com; Panayiota Tsatsou,
PhD; University of Leicester, UK - pt133@le.ac.uk; Tudor Vlad, PhD;
Georgia Univesity, Athens, USA - tvlad@uga.edu; Pierre Zirkuli, PhD;
CNRS, Paris, France - zirkuli2@wanadoo.fr; Andrea Zsigmond;
Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania zsigmondandi@gmail.com.
Instruções aos autores
http://komejournal.com/for-authors.html

49.

Institute for
Foreign
Cultural
Relations
(Ifa)

Ifa - Artists'
Contacts
Program

O Programa de Contatos de Artistas da Ifa apoia projetos nos
campos da arte contemporânea, arquitetura, design, fotografia e
arte de mídia. O foco está no intercâmbio e na cooperação
substantiva entre atores alemães e praticantes culturais dos países
em transição e em desenvolvimento.

Artistas contemporâneos, curadores,
educadores de arte, teóricos da arte,
arquitetos e designers de países em
desenvolvimento e emergentes.

http://ww
w.ifa.de/e
n/visual arts/artfunding/a
rtistscontacts.
html

31 de janeiro e
15 de agosto.

Correios

A Inter-American Foudation (IAF) é um órgão independente do
governo dos Estados Unidos que auxilia organizações nãogovernamentais e de base comunitária da América Latina e do
Caribe.

A IAF somente financia projetos na
América Latina e no Caribe.

Fluxo contínuo

On-line

A IAF, por meio do seu Programa de Doações, financia os esforços
de auto-ajuda de grupos de base para melhorar as condições de
vida dos desfavorecidos e excluídos, melhorar sua capacidade
decisória e de auto-gestão e desenvolver parcerias com o setor
público, empresas e sociedade civil.

A IAF considerará somente uma
proposta por proponente em um
determinado ciclo de financiamento.

https://por
tugues.iaf
.gov/conv
ite-depropostas
/conviteparaapresent
a-o-depropostas
-3853

http://onli
nelibrary.
wiley.co
m/journal/
10.1111/%
28ISSN%2
914602466/hom
epage/Fo
rAuthors.
html

Fluxo contínuo

On-line

Benefícios
As subvenções são concedidas para despesas de viagem e de
estadia.

Alemanha

Forma de solicitação
. Material de aplicação necessário:
. Um formulário de inscrição totalmente preenchido;
. Material pictórico (catálogos ou fotografias) de obras artísticas
atuais e anteriores;
. Os custos do voo devem ser especificados com base nas tarifas
aéreas atuais e durante a liquidação, três ofertas estão ocupadas;
. Curriculum vitae do financiamento de todos os participantes é
solicitada;
. Convite escrito da instituição expositiva;
. Informações escritas sobre a instituição de exposição (por
exemplo, financiamento).
O material do pedido pode ser enviado em alemão ou inglês para
o seguinte endereço:
Institut für Auslandsbeziehungen e.V.
Departamento de Belas Artes
Contatos de artistas
Charlottenplatz 17
70173 Stuttgart-Alemanha
Contatos
grassmann@ifa.de

50.

InterAmerican
Foudation –
IAF

Programa de
Doação - IAF

Estados
Unidos

Nota

Nota
A IAF não identifica problemas ou sugere projetos; ela responde às
iniciativas apresentadas.
Valor Financiado
Atualmente, a IAF não financia pedidos inferiores a US$25.000,00
nem superiores a US$400.000,00.
Forma de Solicitação
Clique Aqui para acessar o Formulário de solicitação da IAF.
As propostas podem ser submetidas em espanhol, português,
inglês, francês ou crioulo haitiano, e devem ser enviadas por correio
(diretamente para a Inter-American Foundation) ou por e-mail
(proposals@iaf.gov).
Contato
Os interessados devem entrar em contato com Representante da
IAF no Brasil ou escrever para inquiries@iaf.gov.
51.

International
Communicati
on
Association
(ICA)

Call for
Papers

Chamada de artigos para publicação no periódico “Journal of
Communication”.

Journal of
Communicati
on

Editor
Silvio Waisbord

Online ISSN:
1460-2466
Impact
Factor: 3.16

Normas para submissão de artigos
http://www.icahdq.org/pubs/jnlofcomm.asp
Sumário
http://wileyonlinelibrary.com/journal/jcom

Pesquisadores.

Manuscript
Central:
http://mc.manuscr
iptcentral.com/jco
m
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ISI Journal
Citation
Reports ©
Ranking:
2014: 1/76
(Communicat
ion)
52.

International
Council for
Canadian
Studies
(ICCS)

Canadian
Studies
Postdoctoral
Fellowships

Canadá

Contato
Silvio Waisbord, Editor-in-Chief
Journal of Communication - School of Media and Public Affairs
George Washington University - Washington DC 20052
Email: waisbord@gwu.edu

O Canadian Studies Postdoctoral Fellowships visa permitir que
acadêmicos canadenses e estrangeiros, que tenham concluído a
tese de doutorado sobre tópico relacionado ao Canadá e que
ainda não tenham estabelecido vínculo profissional em tempo
integral em universidade, possam visitar uma universidade
canadense ou estrangeira que possua programa de estudos
canadenses, com uma bolsa de ensino ou pesquisa.

Acadêmicos canadenses e
estrangeiros que tenham concluído
tese de doutorado nos últimos 5
anos.

http://ww
w.iccsciec.ca/c
anadianstudiespostdocto
ralfellowshi
ps.php

24 nov.
(Anualmente)

Impressa

Pesquisadores.

http://ww
w.isasociology
.org/publ/
isr_call_b
ook_revie
wers.htm

Fluxo contínuo.

On-line

Pesquisadores.

http://ww
w.isasociology
.org/en/co
nferences
/worldcongress/
toronto2018/

30 set. 2018

On-line

Benefícios
C$2,500.00 por mês, além de reembolso de passagem aérea no
valor máximo de até C$10,000.00.
Forma de solicitação
O dossier de submissao deve incluir:
. Curriculum vitae atualizado;
. Cópia da tese de doutorado;
. Descrição completa do projeto proposto durante a bolsa;
. Carta oficial da universidade anfitriã indicando o seu apoio ae
jovem pesquisador;
. No caso de o candidato ser um pesquisador sênior, uma carta do
referido pesquisador delineando o projeto de pesquisa e o trabalho
a ser atribuído ao jovem pesquisador durante a bolsa;
. Duas cartas de referência de professores universitários que
tenham conhecimento sobre os estudos do candidato.
Forma de submissão
As candidaturas devem ser encaminhadas para:
Canadian Studies Postdoctoral Fellowships
International Council for Canadian Studies
Holland Cross RO, 1620 Scott Street, Unit 8 PO BOX 64016
K1Y 4V1 Ottawa, ON-Canadá
Importante
Os arquivos de inscrição devem ser enviados ao ICCS com uma
recomendação do National Canadian Studies Association
(http://www.iccs-ciec.ca/member-associations-associate-membersdetails.php?id=24).
Contato
cristina.frias@iccs-ciec.ca
International Council for Canadian Studies (ICCS)
PO Box 64016, Holland Cross RO, 1620 Scott Street
Unit 8 – Ottawa - K1Y 4V1- Ontario - Canadá
Telefone +1(819) 205 0359
E-mail: nadyne.lacroix@iccs-ciec.ca
Home Page: http://www.iccs-ciec.ca/index_en.php
53.

International
Sociological
Association
(ISA)

Call for book
reviewers
International
Sociology
Reviews (ISR)

Chamada para seleção de autores de resenha de livros.
Importante
. As resenhas de um único livro devem ter em torno de 1.000 a 1.500
palavras. As resenhas de dois ou mais livros podem apresentar
entre 3.500 a 5.000 palavras.
. As resenhas devem ser escritas em dois meses após o
recebimento do livro.
Contato
Prof. Mohammed A. Bamyeh, Editor
University of Pittsburgh, USA
mab205@pitt.edu

54.

55.

International
Sociological
Association
(ISA)

International
Tropical
Timber
Organization
(ITTO)

Japão

Chamada de
trabalhos
XIX ISA
World
Congress of
Sociology

A International Sociological Association (ISA) anuncia call for papers
para o Congresso Mundial de Sociologia que será realizado de 15
a 21 de julho de 2018, em Toronto, Canadá.
Tema
Power, violence and justice: reflections, responses and
responsibilities

15-21 jul.
2018
Metro
Toronto
Convention
Center,
Toronto,
Canada

Instruções para submissão de abstract
http://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/toronto2018/call-for-abstracts/

International
Tropical
Timber
Organization
(ITTO)

O Programa de Bolsas da International Tropical Timber
Organization (ITTO) visa promover:
* o manejo sustentável das florestas tropicais,
* o uso eficiente e o processamento da madeira tropical e
* melhores informações econômicas sobre o comércio internacional
de madeira tropical.

http://www.isasociology.org/en/
conferences/worl
dcongress/toronto2018/call-forabstracts/

Contato
http://www.isa-sociology.org/en/contact/

Atividades elegíveis:
. Participação em conferências internacionais / regionais, cursos de
treinamento de curta duração, estágios de treinamento em
indústrias, . instituições de pesquisa e educação, visitas de estudo e
passeios de palestras / demonstrações;
. Elaboração, publicação e divulgação de documentos técnicos, tais
como manuais e monografias;
. Pequenos subsídios para estudos de pós-graduação.

Apenas os nacionais dos países
membros da ITTO podem
candidatar-se;
Prêmios devem ser feitos a
indivíduos que não sejam
instituições;
Os vencedores anteriores da ITTO
Fellowship não poderão solicitar
outra Bolsa ITTO dentro de dois anos
após receberem o primeiro prêmio e
apresentarem à Secretaria um
relatório final sobre a atividade para
a qual o prêmio foi concedido.

http://ww
w.itto.int/f
eature20/

10 jun. 2018
Horário Japão

On-line

Valor Financiado
O valor máximo para uma concessão de bolsa é de US $ 10.000,00;
O ITTO Fellowships oferece taxas de ensino / treinamento /
conferência, taxas de transporte, diárias, auxílio-livro e outros
subsídios;
Para estudos de pós-graduação, apenas uma taxa de matrícula
parcial ou uma pequena bolsa de pesquisa pode ser fornecida.
Contatos
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itto@itto.int
56.

International
Women’s
Media
Foundation
(IWMF)

IWMF –
Reporting
Grants for
Women´s
Stories 2016

O programa “Reporting Grants for Women´s Stories” é uma
iniciativa de financiamento para a produção de material jornalístico
produzido por e sobre mulheres.
Benefícios
. Auxílios em torno de US$5,000.00
. Os Auxílios serão concedidos para cobrir despesas de viagem
(aérea e terrestre), logística, visto e tradução.
Perguntas frequentes
https://www.iwmf.org/programs/reporting-grants-for-womensstories/faqs-reporting-grants-for-womens-stories/

Jornalistas mulheres que tenham 3
anos ou mais de experiência
profissional e trabalham, atualmente,
como jornalistas em sua ocupação
principal.

https://w
ww.iwmf.
org/progr
ams/repo
rtinggrantsforwomensstories/

Fluxo contínuo.

Pesquisadores.

https://las
a.internat
ional.pitt.
edu/mem
bers/rese
archstudy/cgs
_041417.a
sp
ou
http://ww
w.brill.co
m/publica
tions/critic
al-globalstudies

Fluxo contínuo.

On-line

Estudantes de doutorado, pósdoutores e cientistas seniores.

http://ww
w.igbberlin.de/
en/fellow
shipprogram
me

1 de junho e 1 de
dezembro de
cada ano.

On-line

http://ww
w.loc.gov
/loc/kluge
/fellowshi
ps/kluge.
html

15 jul.
(anualmente)

Equipes também podem submeter
propostas, desde que sejam
formadas por no mínimo de 50% de
mulheres.

On-line
Formulário:
https://iwmf.submi
ttable.com/submit
/58104

Contato
International Women's Media Foundation (IWMF)
1625 K Street, NW - Suite 1275 – Washington 20006 - District of Columbia - Estados Unidos
Tel.: +1(202) 496 1992
E-mail: info@iwmf.org
57.

Latin
American
Studies
Association
(LASA)
Estados
Unidos

Call for
Manuscripts:
Critical
Global
Studies

A LASA anuncia chamada de manuscritos da série “Critical Global
Studies”, que enfatiza os trabalhos acadêmicos críticos no sul
global, particularmente na América Latina e Caribe.
Editorial Board
Series Editor
R.A. Dello Buono, Manhattan College, New York, USA
Editorial Board
José Bell Lara, University of Havana, Cuba
Walden Bello, State University of New York at Binghamton, USA and
University of the Philippines, Philippines
Samuel Cohn, Texas A & M University, USA
Ximena de la Barra, South American Dialogue, Chile/Spain
Víctor M. Figueroa, Universidad Autónoma de Zacatecas, Mexico
Marco A. Gandásegui, Jr., Universidad de Panamá, Panama
Ligaya Lindio-McGovern, Indiana University-Kokomo, USA
Daphne Phillips, University of West Indies, Trinidad and Tobago
Jon Shefner, University of Tennessee-Knoxville, USA
Teivo Teivainen, University of Helsinki, Finland and Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Peru
Henry Veltmeyer, Saint Mary's University, Nova Scotia, Canada and
Universidad Autónoma de Zacatecas, Mexico
Peter Waterman, Institute of Social Studies (Retired), The Hague,
Netherlands
Links
http://www.brill.com/publications/critical-global-studies
https://www.brill.com/cgs
Contato
R.A. Dello Buono - rdellob@hotmail.com ou
ricardo.dellobuono@manhattan.edu

58.

LeibnizInstitute of
Freshwater
Ecology and
Inland
Fisheries
(IGB)

Alemanha

IGB Fellowship
Program in
Freshwater
Science
2017/2018
LeibnizInstitute of
Freshwater
Ecology and
Inland
Fisheries
(IGB)

O Programa de Bolsas na Ciência da Água doce destina-se a
permitir que cientistas destacados contribuam para a pesquisa na
IGB e, portanto, promovam seu próprio desenvolvimento científico
ou treinamento.
Benefícios
As bolsas oferecem recursos para cobrir despesas básicas de vida.
Eles somam
- € 1.365,00 / mês no nível de doutorado,
- € 1.828,00 / mês no nível pós-doutorado e
- € 2.600,00 / mês no nível de cientista sénior.
Nota
Além disso, alguns fundos podem ser fornecidos para consumíveis e
subsídios de viagem.

Os candidatos devem possuir um
mestrado ou equivalente (bolsas de
doutoramento) ou um grau de
doutorado (pós-cadastro e cientistas
seniores) em uma das áreas de
pesquisa da IGB.

Penalismo
Os cientistas atualmente residentes na Alemanha não são elegíveis
para se inscrever.
As Bolsas não incluem o seguro de saúde, que é obrigatório na
Alemanha, nem contribuições para os regimes de pensão.
Nota
As bolsas de estudo normalmente só podem ser concedidas se
nenhuma outra receita for recebida durante o período da bolsa por
empregos em outros lugares.
Forma de solicitação
Antes de aplicar eletronicamente, os candidatos devem ver o item
Lista de verificação para itens obrigatórios.
Contatos
Dr. Ina Severin, diretor assistente de pesquisa: severin@igbberlin.de, cc to co@igb-berlin.de
59.

Library of
Congress

Estados
Unidos

Kluge
Fellowships

O John W. Kluge Center, da Library of Congress, por meio do
programa “Kluge Fellowships”, convida acadêmicos qualificados
para conduzir pesquisa no Kluge Center utilizando as coleções e
recursos da Biblioteca do Congresso. O Kluge Center encoraja,
especialmente, as pesquisas das áreas das ciências humanas e
sociais que utilizam as diversas coleções. A pesquisa
interdisciplinar, intercultural ou multilingue é particularmente bemvinda.

Acadêmicos que tenham recebido
titulação avançada nos últimos sete
anos nas humanidades e ciências
sociais ou em áreas profissionais,
como arquitetura ou direito.

On-line
https://klugefello
wships.fluidrevie
w.com/

Importante
A Library of Congress seleciona até 12 Kluge Fellowships,
anualmente. Os candidatos podem ser cidadãos americanos ou
estrangeiros.
Benefícios
US$4,200.00 por mês (até 11 meses)
Forma de solicitação
O candidato deve submeter:
1. Formulário de inscrição completo em inglês;
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

Curriculum Vitae (máximo de 2 páginas);
Resumo de um único parágrafo;
Declaração da proposta de pesquisa (até 3 páginas);
Justificativa porque a Library of Congress é o local
requerido para a pesquisa do candidato (máximo de 1
parágrafo);
Bibliografia de trabalhos que o candidato consultou para
sua proposta (máximo de 3 páginas);
Três referências completes de pessoas que tenham lido a
proposta de pesquisa.

Contatos
scholarly@loc.gov
Kluge Fellowships - The John W. Kluge Center - Library of Congress,
LJ-120 -101 Independence Avenue, SE - Washington, DC 205404860+1(202) 707 5000
http://www.loc.gov/
http://www.loc.gov/loc/kluge/fellowships/kluge.php
60.

National
Geographic
Society

Waitt Grants
Application

O programa “Waitt Grants” da National Geographic Society apoia
projetos de pesquisadores em início de carreira.
Benefícios
. O valor do auxílio é de US$ 5,000 a US$15,000. Não há definido um
limite de auxílios concedidos, mas são aproximadamente 100 por
ano.

Estados
Unidos

Os candidatos devem demonstrar
consistente nível de expertise e
experiência, além de vínculo com
alguma organização educacional ou
outra instituição.

http://ww
w.nationa
lgeograp
hic.com/e
xplorers/g
rantsprograms
/waittgrantsapplicati
on/

Fluxo contínuo.

Pesquisadores e profissionais de
qualquer nacionalidade afiliada a
uma instituição acadêmica,
governamental, multilateral ou sem
fins lucrativos podem apresentar
uma proposta.
Indivíduos que operam de forma
independente também são elegíveis
para se candidatarem.
Indivíduos de instituições do setor
privado são totalmente elegíveis
para serem participantes de um
grupo de trabalho, mas não são
elegíveis para liderar grupos de
trabalho do SNAPP como PIs.
Indivíduos e organizações dos
setores humanitário e de
desenvolvimento são encorajados a
submeter propostas do SNAPP.

https://sn
appartne
rship.net/
getinvolved/
our-opencalls-forproposals
/

6 jun. 2018, 17h
(horário do
Pacífico)

http://ww
w.nationa
lgeograp
hic.com/e
xplorers/g
rantsprograms
/conserva
tion-trust/

Fluxo contínuo.

ou

As reuniões
ocorrem em
janeiro, abril,
julho e outubro.

Importante
. Os candidatos que planejam trabalhar em um país estrangeiro
devem incluir no mínimo um colaborador local como parte de sua
equipe de pesquisadores.
. O auxílio não cobre despesas de taxas educacionais e não
oferece bolsa de qualquer tipo.
. O auxílio não pode ser utilizado para cobrir despesas de viagem
científica ou profissional, ou conferencias, ações legais, publicação,
entre outras.

On-line

https://www.grantr
equest.com/SID_6
9/?SA=SNA&FID=
35030

Contato
waitt@ngs.org
61.

National
Center for
Ecological
Analysis and
Synthesis
(NCEAS)

NCEAS SNAPP
Request for
Proposals
2018

Estados
Unidos

Estabelecido em 1995, o Centro Nacional de Análise e Síntese
Ecológica (NCEAS) é um centro de pesquisa da Universidade da
Califórnia, em Santa Bárbara, e foi o primeiro centro de síntese
nacional de seu tipo. A NCEAS ajudou a criar uma grande
comunidade de cientistas de várias disciplinas, ávidos por
colaborar a responder a algumas das mais difíceis questões
ambientais enfrentadas pela sociedade. Os maiores desafios de
conservação e desenvolvimento sustentável do mundo exigem
soluções inovadoras. A Parceria Ciência para a Natureza e os Povos
(SNAPP) assume este desafio fundamental e acredita que soluções
bem-sucedidas não podem ser alcançadas por uma única
organização atuando sozinha. O SNAPP anuncia sua Solicitação de
Propostas para convocar equipes interdisciplinares e convida os
candidatos a fazer parte da solução.
Valor Financiado
A cada ano, o SNAPP fornece um total de até US $ 1.000.000,00 em
quatro a seis grupos de trabalho aprovados.
Forma de Solicitação
Os candidatos devem se inscrever online. Os candidatos devem
baixar, preencher e enviar como PDF separado, tanto o Modelo da
Tabela de Propostas quanto a Planilha de Orçamento on-line.

Online

Nota
Propostas de países de renda baixa
e média são especialmente bemvindas.

Contatos
snapp@snappartnership.net

62.

National
Geographic
Society
(NGS)

Conservation
Trust

O programa “Conservation Trust” visa apoiar soluções inovadoras
para os desafios de conservação e das questões de interesse
global.

Pesquisadores que tenham realizado
pesquisas anteriores ou ações de
conservação.

Benefícios
. Auxílio no valor entre US$15,000 a US$20,000.

Estados
Unidos

Importante
. Pesquisadores que planejem desenvolver pesquisas em países no
exterior devem incluir no mínimo um colaborador local como parte
de sua equipe de pesquisa.
Links
. Conservation Trust Grant Application
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grantsprograms/conservation-trust-application/
. Application Frequently Asked Questions
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/faq/

http://ww
w.nationa
lgeograp
hic.com/e
xplorers/g
rantsprograms
/conserva
tion-trustapplicati
on/

Contato
conservationtrust@ngs.org
National Geographic Society (NGS)
1145 17th Street N.W. – Washington
20036-4688 District of Columbia
Estados Unidos
Telefone: +1(813) 979 6845
E-mail: ngbee@ngs.org
http://www.nationalgeographic.com
63.

National
Institutes of
Health (NIH),
part of the
U.S.
Department
of Health
and Human
Services

NIH Leveraging
Cognitive
Neuroscience
to Improve
Assessment
of Cancer
TreatmentRelated
Cognitive
Impairment

Os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) e parte do Departamento de
Saúde e Serviços Humanos dos EUA, incentivam a pesquisa
transdisciplinar que alavancará a neurociência cognitiva para
melhorar a medição tradicional do comprometimento cognitivo
após o tratamento do câncer, muitas vezes referido como
"quimiobraína". Uma melhor compreensão das mudanças cognitivas
agudas e tardias após a exposição à quimioterapia adjuvante e
tratamentos com orientação molecular, incluindo terapia hormonal,
para tumores do sistema nervoso não central podem informar os
protocolos de avaliação clínica com implicações a jusante para
planos de assistência à sobrevivência.
Valor Financiado

Entidades não domésticas (não-U.S.)
(Instituições estrangeiras) são
elegíveis para candidatar-se.
As instituições estrangeiras (não
norte-americanas) devem seguir as
políticas descritas na Declaração de
Política de Subsídios do NIH e
procedimentos para instituições
estrangeiras descritas em todo o
Guia de Aplicação.

http://gra
nts.nih.go
v/grants/g
uide/pafiles/par16212.html

On-line

Anualmente,
quatro meses
antes das
reuniões de
julgamento das
propostas pelo
Comitê.

R01:
10 out. 2018;
11 abr. 2019 – 5h
da tarde, hora
local da
organização
candidata.

On-line

e
http://gra
nts.nih.go
v/grants/g

R21:
10 out. 2018;
11 abr. 2019 – 5h
da tarde, hora
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(R01 and
R21)

R01: os orçamentos das aplicações devem refletir as necessidades
reais do projeto proposto. O período máximo do projeto é de cinco
anos.
R21: O orçamento combinado para custos diretos para o período
de projeto de dois anos não pode exceder US $ 275,000.00.
Não podem ser solicitados mais de US $ 200.00,00 no mesmo ano.
Forma de solicitação
Os candidatos devem fazer o download do pacote de aplicativos
SF424 (R & R) associado a essa oportunidade de financiamento
usando o Candidato para Subvenção Eletrônica ou seguindo as
instruções fornecidas no Grants.gov.
É fundamental que os candidatos sigam as instruções no Guia de
Aplicação SF424 (R & R), incluindo as Instruções de Aplicação de
Subsídio Suplementar, exceto quando indicado nesse anúncio de
oportunidade de financiamento para fazer o contrário. A
conformidade com os requisitos do Guia de Aplicação é necessária
e rigorosa. As aplicações que estão fora da conformidade com
estas instruções podem ser atrasadas ou não aceitas para revisão.
Para obter informações sobre apresentação e recebimento de
aplicativos, os candidatos devem visitar Perguntas freqüentes Guia de aplicação, apresentação eletrônica de pedidos de
subvenção.

Qualquer indivíduo com habilidades,
conhecimentos e recursos
necessários para realizar a pesquisa
proposta, como o Diretor do
Programa / Investigador Principal (PD
/ PI), é convidado a trabalhar com a
organização para desenvolver um
aplicativo de suporte. Indivíduos de
grupos raciais e étnicos subrepresentados, bem como indivíduos
com deficiência, são sempre
encorajados a solicitar o apoio do
NIH.

uide/pafiles/par16213.html

local da
organização
candidata.
Data de
expiração:
12 abril 2019.

Os candidatos devem ter um número
de Sistema de numeração universal
(DUNS) Dun e Bradstreet válidos
para iniciar cada um dos seguintes
registros: Registro Central de
Contratantes (CCR), Grants.gov e
eRA Commons.

Contato:
Suporte ao Cliente Grants.gov: support@grants.gov
GrantsInfo: GrantsInfo@nih.gov
Contato científico / de pesquisa:
Jerry Suls: jerry.suls@nih.gov
64.

National
Institutes of
Health (NIH),
e parte do
U.S.
Department
of Health
and Human
Services
Estados
Unidos

NIH Addressing
Unmet
Needs in
Persons with
Dementia to
Decrease
Behavioral
Symptoms
and Improve
Quality of
Life (R01 and
R21)

O objetivo do anúncio de oportunidade de financiamento (FOA) é
estimular pesquisas clínicas que abordem os sintomas
comportamentais e psicológicos da demência (BPSD) e a
associação do BPSD com necessidades físicas, sociais ou
ambientais não atendidas em pessoas com demência.
Os candidatos podem acessar estas FOAs aqui: R01 e R21.
- R01: 5 de fevereiro, 5 de junho e 5 de outubro às 5:00 da tarde
hora local da organização candidata.
- R21: 16 de fevereiro, 16 de junho e 16 de outubro, 5:00 da tarde
hora local da organização candidata.
Valor Financiado
R01: os orçamentos das aplicações não são limitados, mas precisam
refletir as necessidades reais do projeto proposto. O período
máximo do projeto é de cinco anos.
R21: O orçamento combinado para custos diretos para o período de
projeto de dois anos não pode exceder US $ 275,000.00. Não
podem ser solicitados mais de US $ 200.000,00 em qualquer ano.
Forma de solicitação
É fundamental que os candidatos sigam as instruções no Guia de
Aplicação SF424 (R & R), incluindo as Instruções de Aplicação de
Subsídio Suplementar, exceto quando indicado nesse anúncio de
oportunidade de financiamento para fazer o contrário. A
conformidade com os requisitos do Guia de Aplicação é necessária
e rigorosa. Os aplicativos que estão fora de conformidade com
estas instruções podem ser atrasados ou não aceitos para revisão.
Para obter informações sobre apresentação e recebimento de
aplicativos, os candidatos devem visitar as Perguntas mais
frequentes - Guia de aplicação, apresentação eletrônica de
pedidos de subvenção.

Entidades não domésticas (não-U.S.)
(Instituições estrangeiras) são
elegíveis para candidatar-se. As
instituições estrangeiras (não norteamericanas) devem seguir as
políticas descritas na Declaração de
Política de Subsídios do NIH e
procedimentos para instituições
estrangeiras descritas em todo o
Guia de Aplicação.
Qualquer indivíduo com as
habilidades, conhecimentos e
recursos necessários para realizar a
pesquisa proposta como o Diretor do
Programa / Investigador Principal (PD
/ PI) é convidado a trabalhar com
sua organização para desenvolver
um aplicativo de suporte. Indivíduos
de grupos raciais e étnicos subrepresentados, bem como indivíduos
com deficiência, são sempre
encorajados a solicitar o apoio do
NIH.

https://gr
ants.nih.g
ov/grants/
guide/pafiles/PA18147.html

Fluxo contínuo
Data limite (8
jan. 2020)

Online

https://gr
ants.nih.g
ov/grants/
guide/pafiles/PA18165.html

Os candidatos devem ter um número
válido de Sistema de numeração
universal Dun e Bradstreet (DUNS)
para iniciar cada um dos seguintes
registros: Registro Central de
Contratantes (CCR), Grants.gov e
eRA Commons.

Contatos
Contatos de apresentação de pedidos:
Suporte ao Cliente Grants.gov: support@grants.gov
GrantsInfo: GrantsInfo@nih.gov
Gabinete de Ajuda do ERA Commons: Encontrando Ajuda Online
Contacto científico / de pesquisa:
Lois A. Tully: tullyla@mail.nih.gov
65.

National
Institutes of
Health (NIH),

NIH Fundamental
Mechanisms
of Affective
and
Decisional
Processes in
Cancer
Control (R01)

O objetivo do Anúncio de Oportunidades de Financiamento (FOA)
é incentivar projetos para gerar conhecimentos fundamentais de
processos afetivos. Os projetos básicos de ciências afetivas devem
ter conseqüências importantes para decisões e comportamentos
de:
- múltiplos (por exemplo, aderência ao tratamento de quimioterapia
oral) e
- simples (por exemplo, controle de câncer) e comportamentos em
todo o contínuo de prevenção e controle de câncer.
Espera-se que a FOA incentive a colaboração entre pesquisadores
de controle de câncer e de disciplinas científicas que
tradicionalmente não estão conectadas a aplicações de controle de
câncer, quais sejam:
- neurociência afetiva,
- neurociência cognitiva,
- ciência da decisão,
- ciência do consumidor;
Para elucidar problemas desconcertantes e pouco estudados em
ciências afetivas e de decisão com downstream implicações para
prevenção e controle de câncer.
Os candidatos podem acessar este FOA aqui:
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-16-380.html

Qualquer indivíduo com as
habilidades, conhecimentos e
recursos necessários para realizar a
pesquisa proposta pelo Diretor do
Programa / Investigador Principal (PD
/ PI) é convidado a trabalhar com
sua organização para desenvolver
um aplicativo de suporte. Indivíduos
de grupos raciais e étnicos subrepresentados, bem como indivíduos
com deficiência, são sempre
encorajados a solicitar o apoio do
NIH.
Os candidatos devem ter um número
válido de Sistema de numeração
universal Dun e Bradstreet (DUNS)
para iniciar cada um dos seguintes
registros: Registro Central de
Contratantes (CCR), Grants.gov e
eRA Commons.

http://gra
nts.nih.go
v/grants/g
uide/pafiles/PAR16380.html

Data de
Vencimento da
Carta de
Intenção: 30 dias
antes da data
de vencimento
do pedido;

On line

R01: 11 de abril
de 2018; 10 de
outubro de 2018;
11 de abril de
2019, 11 de
outubro de 2019,
5:00 da tarde,
hora local da
organização
candidata.
Data de
expiração: 12 de
outubro de 2019.

Valor Financiado
Os orçamentos de aplicativos não são limitados, mas precisam
refletir as necessidades reais do projeto proposto. O período
máximo do projeto é de cinco anos.
Forma de solicitação
Os candidatos devem acessar o sistema de assistência on-line.
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É fundamental que os candidatos sigam as instruções no Guia de
Aplicação SF424 (R & R), incluindo as Instruções de Aplicação de
Subsídio Suplementar, exceto quando indicado nesse anúncio de
oportunidade de financiamento para fazer o contrário. A
conformidade com os requisitos do Guia de Aplicação é necessária
e rigorosa. Os aplicativos que estão fora de conformidade com
estas instruções podem ser atrasados ou não aceitos para revisão.
Para obter informações sobre apresentação e recebimento de
aplicativos, os candidatos devem visitar as Perguntas mais
frequentes - Guia de aplicação, apresentação eletrônica de
pedidos de subvenção.
Contatos
Contatos de apresentação de pedidos:
Suporte ao Cliente Grants.gov: support@grants.gov
GrantsInfo: GrantsInfo@nih.gov
Gabinete de Ajuda do ERA Commons: Encontrando Ajuda Online
Contacto científico / de pesquisa:
Rebecca A Ferrer: ferrerra@mail.nih.gov
66.

National
Institutes of
Health (NIH),
e
U.S.
Department
of Health
and Human
Services

Estados
Unidos

NIH Leveraging
Cognitive
Neuroscience
to Improve
Assessment
of Cancer
TreatmentRelated
Cognitive
Impairment
(R01 and
R21)

O Anúncio de Oportunidades de Financiamento (FOA) encoraja a
pesquisa transdisciplinar que alavancará a neurociência cognitiva
para melhorar a medição tradicional de comprometimento
cognitivo após o tratamento do câncer, muitas vezes referido como
"quimiobranê". Uma melhor compreensão das alterações cognitivas
agudas e tardias após a exposição a quimioterapia adjuvante e
tratamentos com orientação molecular, incluindo terapia hormonal,
para tumores do sistema nervoso não central podem informar os
protocolos de avaliação clínica com implicações a jusante para
planos de cuidados de sobrevivência.

Entidades não domésticas (não-U.S.)
(Instituições estrangeiras) são
elegíveis para candidatar-se. As
instituições estrangeiras (não norteamericanas) devem seguir as
políticas descritas na Declaração de
Política de Subsídios do NIH e
procedimentos para instituições
estrangeiras descritas em todo o
Guia de Aplicação.

Os candidatos podem acessar estas FOAs aqui:
R01 https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-16-212.html

Qualquer indivíduo com as
habilidades, conhecimentos e
recursos necessários para realizar a
pesquisa proposta como o Diretor do
Programa / Investigador Principal (PD
/ PI) é convidado a trabalhar com
sua organização para desenvolver
um aplicativo de suporte. Indivíduos
de grupos raciais e étnicos subrepresentados, bem como indivíduos
com deficiência, são sempre
encorajados a solicitar o apoio do
NIH.

R21 https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-16-213.html
Valor Financiado
- R01: os orçamentos das aplicações devem refletir as
necessidades reais do projeto proposto. O período máximo do
projeto é de cinco anos.
- R21: O orçamento combinado para custos diretos para o período
de projeto de dois anos não pode exceder US $ 275,000.00. Não
podem ser solicitados mais de US $ 200.000,00 em qualquer ano.
Forma de solicitação
Os candidatos devem fazer o download do pacote de aplicativos
SF424 (R & R) associado a essa oportunidade de financiamento
usando o pedido de outorga eletronicamente ou seguindo as
instruções fornecidas no Grants.gov.
É fundamental que os candidatos sigam as instruções no Guia de
Aplicação SF424 (R & R), incluindo as Instruções de Aplicação de
Subsídio Suplementar, exceto quando indicado nesse anúncio de
oportunidade de financiamento para fazer o contrário. A
conformidade com os requisitos do Guia de Aplicação é necessária
e rigorosa. Os aplicativos que estão fora de conformidade com
estas instruções podem ser atrasados ou não aceitos para revisão.

http://gra
nts.nih.go
v/grants/g
uide/pafiles/PAR16212.html

http://gra
nts.nih.go
v/grants/g
uide/pafiles/PAR16213.html

11 de abril de
2018; 10 de
outubro de 2018;
11 de abril de
2019, 5:00 da
tarde hora local
da organização
candidata.

Online

Data de
expiração: 12 de
abril de 2019.

Os candidatos devem ter um número
válido de Sistema de numeração
universal Dun e Bradstreet (DUNS)
para iniciar cada um dos seguintes
registros: Registro Central de
Contratantes (CCR), Grants.gov e
eRA Commons.

Para obter informações sobre apresentação e recebimento de
aplicativos, os candidatos devem visitar as Perguntas freqüentes Guia de aplicação, apresentação eletrônica de pedidos de
subvenção.
Contatos
Contatos de apresentação de pedidos:
Suporte ao Cliente Grants.gov: support@grants.gov
GrantsInfo: GrantsInfo@nih.gov
Gabinete de Ajuda do ERA Commons: Encontrando Ajuda Online
Contacto científico / de pesquisa:
Jerry Suls: jerry.suls@nih.gov
67.

National
Institutes of
Health (NIH)
Estados
Unidos

NIH - Global
Brain and
Nervous
System
Disorders
Research
Across the
Lifespan (R01
and R21)

Os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) oferecem liderança e apoio
financeiro a pesquisadores em todo o mundo.
O Anúncio de Oportunidades de Financiamento (FOA) encoraja
pedidos de subvenção para a realização de projetos de pesquisa
inovadores e colaborativos em função das doenças do cérebro e
de outras do sistema nervoso ao longo da vida, relevantes para
LMICs (incluindo distúrbios neurológicos, mentais, comportamentais,
álcool e uso de substâncias e abrangendo toda a gama de ciência,
desde pesquisas básicas até pesquisas de implementação).
Espera-se que os programas de pesquisa colaborativa contribuam
para os objetivos de longo prazo de construir e fortalecer a
capacidade de pesquisa sustentável em LMICs para abordar o
desenvolvimento, função e comprometimento do sistema nervoso
ao longo da vida e levar a estratégias de diagnóstico, prevenção,
tratamento e implementação. O trabalho proposto também
contribuirá para o desenvolvimento de uma base para redes de
pesquisa e políticas baseadas em evidências além do projeto de
pesquisa específico.
Contatos científicos / de pesquisa
Kathleen Michels: brainfic@nih.gov
Lisa Neuhold: lneuhold@mail.nih.gov
Dallas W. Anderson: Dallas.Anderson@nih.gov
Lana Shekim: shekiml@nidcd.nih.gov
Kimberly A. Gray: Gray6@niehs.nih.gov
Makeda Williams: Makeda.Williams@nih.gov
Claudia Moy: MoyC@ninds.nih.gov
Cindy D. Davis: davisci@mail.nih.gov
Valor Financiado
R01: não há limitação, mas precisa estar de acordo com as
necessidades reais do projeto proposto. O período máximo do
projeto é de cinco anos.

Elegibilidade:
As entidades não domésticas (nãoU.S.) (Instituições estrangeiras) são
elegíveis para candidatar-se.
As instituições estrangeiras (não
norte-americanas) devem seguir as
políticas descritas na Declaração de
Política de Subsídios do NIH e os
procedimentos para instituições
estrangeiras descritos ao longo do
Guia de Aplicação.
Qualquer indivíduo (a) com as
habilidades, conhecimentos e
recursos necessários para realizar a
pesquisa proposta, como Diretor do
Programa / Investigador Principal (PD
/ PI), é convidado a trabalhar com
sua organização para desenvolver
um aplicativo de suporte. Indivíduos
de grupos raciais e étnicos subrepresentados, bem como indivíduos
com deficiência, são sempre
encorajados a solicitar o apoio do
NIH.

https://gr
ants.nih.g
ov/grants/
guide/pafiles/par17314.html
https://gr
ants.nih.g
ov/grants/
guide/pafiles/par17313.html

7 de novembro
de 2017;
7 de novembro
de 2018;
7 de novembro
de 2019, 17:00
horas
(horário local
da organização
candidata.)

On-line

Os candidatos devem ter um número
válido de Sistema de numeração
universal Dun e Bradstreet (DUNS)
para iniciar cada um dos seguintes
registros: Registro Central de
Contratados (CCR), Grants.gov e
eRA Commons.
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R21: limitados a US $ 125.000,00 por ano em custos diretos, mas
deve refletir as necessidades reais do projeto proposto. O período
do projeto pode ser de até dois anos.
Nota
Observar atentamente as instruções no Guia de Aplicação SF424 (R
& R), incluindo as Instruções de Aplicação de Subsídio Suplementar.
A conformidade com os requisitos do Guia de Aplicação é
necessária e rigorosa. Os aplicativos que estão fora de
conformidade com estas instruções podem ser atrasados ou não
aceitos para revisão.
Para obter informações sobre apresentação e recebimento de
aplicativos, os candidatos devem visitar as Perguntas mais
frequentes - Guia de aplicação, apresentação eletrônica de
pedidos de subvenção.
Contatos
Contatos de apresentação de pedidos:
. Suporte ao Cliente Grants.gov: support@grants.gov
. GrantsInfo: GrantsInfo@nih.gov
68.

OAK
Foundation

Issues
Affecting
Women
Program
2016

Chamada de propostas (Concept Note) para financiamento de
projetos.
Requisitos
O programa financia organizações de mulheres, grupos ou fundos
que atendem aos seguintes requisitos:
1. Adopt a rights-based approach;
2. Recognise women as rights holders and advance the rights of
women and gender equality;
3. Have a participatory and empowering approach that places
women centre stage, building on their strengths and ensuring their
full and equal participation in society;
4. Take an integrated and holistic approach, considering women in
the context of their environment and culture as well as
understanding the nature and causes of the issues affecting them;
5. Promote systemic changes that hold duty bearers (i.e.
governments and institutions) fully accountable for respecting,
protecting and fulfilling women’s rights;
6. Contribute to the broader women’s movement by complementing
individual and community action with networking and joint
advocacy initiatives;
7. Build evidence that contributes to best practices and catalyses
innovation.

A Fundação financia programas no
Brasil, Balkans, Central America, the
Democratic Republic of Congo,
Mexico, Switzerland, United
Kingdom e United States. Financia
também na Moldova, Bulgaria, North
Caucasus e (Jharkhand e West
Bengal) India.

http://oak
fnd.org/gr
ant/10451

Pesquisadores

http://ww
w.openso
cietyfoun
dations.or
g/grants/l
atinamericaprogram

A principal prioridade é dada a:

https://w
ww.ran.or
g/protect
_an_acre
_applicati
on_guidel
ines

Fluxo contínuo.

On-line

Fluxo contínuo.

On-line

ou
http://oak
fnd.org/w
omen

Links
. Informações adicionais: http://oakfnd.org/content/8237
. Concept note: http://oakfnd.org/content/8414
Contato
OAK Foundation
2nd Floor, 43 Palace Street - London - SW1E 5HL - Reino Unido
info@oakfnd.ch - Home Page: http://oakfnd.org/women
69.

Open Society
Foundations
(OSF)

Latin
America
Program

Concessão de auxílio para projetos de pesquisa.
Áreas
. Accountability and Transparency
. Policy Debate and Dialogue
. Human Rights
. Citizen Security
Importante
Para submeter um pedido é necessário enviar uma carta de 1 ou 2
páginas contendo os seguintes dados:
. um parágrafo sobre a instituição de vínculo e sua missão;
. uma descrição do projeto, incluindo um breve resumo dos
objetivos principais e as estratégias propostas pelo projeto;
. o total solicitado;
. a duração do projeto proposto.
Contato
latinamerica@opensocietyfoundations.org

70.

Rainforest
Action
Network
(RAN)

Estados
Unidos

Protect-anAcre Fund
(PAA) – RN

O Protect-an-Acre Fund (PAA) protege as florestas do mundo e
apoia os direitos de seus habitantes através de pequenos subsídios
para organizações e comunidades tradicionalmente subfinanciadas
em regiões florestais. O PAA é uma alternativa popular para
comprar programas de um acre que procuram fornecer proteção de
floresta tropical comprando extensões de terra, mas que muitas
vezes não conseguem atender às necessidades ou direitos dos
povos indígenas locais.
Valor Financiado
As atividades seriam significativamente aprimoradas pelo
orçamento anual de um pequeno subsídio / requerente (menos de
US $ 150.000,00 é priorizado), ac esso geral a recursos e
financiamento prévio da RAN.
Nota
As subvenções geralmente não excedem US $ 5.000,00.
Penalismo
O PAA não apoia projetos individuais, governamentais ou
exclusivamente acadêmicos.
Forma de solicitação
Para uma versão do Word do aplicativo Protect-an-Acre, os
candidatos devem entrar em contato com paa@ran.or
Os aplicativos concluídos podem ser devolvidos por e-mail para
paa@ran.or ou enviados para:
Rainforest Action Network
c / o Small Grants Programs Manager
425, Bush Street, Suite 300
94108 San Francisco, CA-Estados Unidos
Contatos
paa@ran.org

Projetos que enfatizem a
organização, educação, treinamento
e capacitação de base para
desenvolver habilidades, aumentar
a conscientização e / ou construir
alianças para a proteção das
florestas e aumentar o controle
comunitário sobre os recursos locais;

Fluxo continuo

E-mail ou Correio

Projetos que enfatizam o uso
estratégico, orientado pela
comunidade, de ações diretas nãoviolentas que apoiem a resistência
local a atividades de
desenvolvimento destrutivo, como
extração de madeira, extração de
petróleo, construção de barragens e
expansão de monoculturas;
Projetos que apóiam comunidades
indígenas garantindo ou mantendo o
reconhecimento legal do título de
terra (demarcação de território,
mapeamento de GPS, inventários de
recursos e planos de manejo,
reuniões com comunidades vizinhas).
Também suportado:
Iniciativas alternativas econômicas
sustentáveis ambientalmente e
socialmente sólidas;
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Viagens e outras oportunidades que
ampliam as vozes da comunidade
em fóruns regionais, nacionais e
internacionais e proporcionam
acesso aos tomadores de decisão;
Estudos de campo e pesquisa
original costumavam responsabilizar
as empresas por suas atividades no
terreno;
Receba dinheiro para organizações
emergentes de base.
71.

Research
Institute of
the University
of Bucharest
(ICUB)

ICUB Postdoctoral
Fellowships
for Young
Researchers

O objetivo principal do Instituto de Pesquisa da Universidade de
Bucareste (ICUB) é promover a excelência na pesquisa e um
ambiente interdisciplinar competitivo.
Todos os anos, o ICUB oferece bolsas de pós-doutorado para jovens
pesquisadores. As bolsas são concedidas por um período de três a
doze meses para jovens pesquisadores com um excelente histórico.
Stipendem: 2.500,00 lei / mês (aproximadamente € 560,00, isentos
de impostos);
Os prêmios podem incluir despesas de viagem para bolsistas do
exterior (o equivalente a uma turma de economia de viagem de
uma turma) e um subsídio de vida (até 1.200,00 lei / mês);
Os bolsistas serão membros de pleno direito do instituto durante a
sua estadia em Bucareste, poderão utilizar a infra-estrutura do
instituto e participarão da vida acadêmica da ICUB.

Romênia

Candidatos dentro de cinco anos de
seu doutorado (no momento da
aplicação) que já demonstraram sua
capacidade de trabalhar com
sucesso como pesquisadores
independentes. Para pesquisadores
com dois doutores, o doutorado
relevante para o campo de pesquisa
do aplicativo será levado em
consideração.

http://icub
.unibuc.ro
/index.ph
p/applica
tion/icubfellowshi
p-foryoungresearche
rs

Fluxo contínuo

Pesquisadores

http://rech
erchesamerindi
ennes.qc.
ca/site/ap
pel-detextes

Flxuo contínuo

A aplicação ao Programa Grant-inAid está aberta a cidadãos e de
países estrangeiros. Os prêmios são
feitos para indivíduos. As instituições
não são elegíveis para candidatarse.

http://ww
w.rockarc
h.org/gra
nts/gener
algia.php

1º nov. 2018

Por e-mail
office@icub.unibu
c.ro

Nota
cientistas e estudiosos de todas as
nacionalidades e disciplinas podem
se inscrever.

Forma de solicitação
O aplicativo consistirá no seguinte:
.O Formulário de Inscrição;
.Curriculum vitae e lista de publicações;
. Prova de defesa de doutorado ou cópia do certificado de
doutorado;
Escrita de amostra (máximo de três artigos publicados /
documentos / patentes);
. O nome, endereço de e-mail e números de telefone de três
professores / acadêmicos que podem escrever cartas de
recomendação para o candidato (as cartas serão enviadas por os
árbitros diretamente para a ICUB, no escritório@icub.unibuc.ro);
. O projeto de pesquisa (máximo de cinco páginas; bibliografia
conta separadamente);
. Para projetos de pesquisa envolvendo trabalho experimental ou
acesso a laboratório, é necessário um acordo preliminar em nome
do diretor de departamento / diretor de projeto do departamento.
. Os aplicativos podem ser enviados via email para
office@icub.unibuc.ro.
Contatos
office@icub.unibuc.ro
72.

Revista
Recherches
Amérindienn
es au
Québec

Chamada de
de textos

A revista “Recherches Amérindiennes au Québec” divulga
chamada de textos para publicação em 2018-2019.

Recherches
Amérindienn
es au
Québec

Qualis/Capes 2013-2016
. Antropologia / Arqueologia - B2
. Interdisciplinar - B1

ISSN
0318-4137

On-line

Links
. Políticas editorais: http://recherchesamerindiennes.qc.ca/site/politiques-editoriales
. Instruções aos autores: http://recherchesamerindiennes.qc.ca/site/directives-aux-auteurs
. Guia para interessados em propor número temático:
http://recherches-amerindiennes.qc.ca/site/guide-pour-lesresponsables-dun-numero
Contato
raq@recherches-amerindiennes.qc.ca

73.

Rockefeller
Archive
Center (RAC)

Estados
Unidos

Grants-in-Aid
for Research
at the
Rockefeller
Archive
Center 2018

As Bolsas de Pesquisa são projetadas para fomentar, promover e
apoiar a pesquisa de estudiosos sérios nas coleções localizadas no
Rockefeller Archive Center, que incluem os registros da Família
Rockefeller, da Universidade Rockefeller, da Fundação Rockefeller
e de outras filantropias e indivíduos associados. Os principais
assuntos abordados nos registros incluem:
. agricultura,
. artes,
. história afro-americana,
. educação,
. relações internacionais e
. desenvolvimento econômico,
. trabalho,
. medicina,
. filantropia,
. política,
. população,
. religião,
. ciências sociais,
. bem-estar social e
. história da mulher.

On-line
http://rockarch.or
g/grants/giaappli
cation.php

Valor Financiado
Até US $ 4.000,00 para reembolso de despesas recebidas por
viagens e hospedagem em conjunto com pesquisas realizadas no
RAC.
Requisitos de aplicação e datas e prazos importantes:
Entre em contato com a equipe do Centro de Arquivo por email com
uma descrição do projeto de pesquisa até 15 de outubro
Enviar formulário de inscrição até 1º de novembro
Duas cartas de recomendação até 22 de novembro
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Observe que três (3) ciclos devem decorrer antes que um exdestinatário do salário seja elegível para receber outro estipendio
de pesquisa.
Nota
O reembolso de despesas será posterior ao recebimento de recibos
originais de viagem e alojamento após a conclusão da visita de
pesquisa do destinatário da subvenção.
Observações
Os beneficiários do subsídio devem iniciar suas pesquisas no Centro
após 1º de abril de seu ano de prêmio e devem completar suas
pesquisas até 31 de março do ano seguinte.
O RAC requer que os candidatos potenciais da subvenção entrem
em contato com a equipe do Centro de Arquivo por email
(archive@rockarch.org) até 15 de outubro com uma descrição do
projeto de pesquisa para o qual eles procuram apoio.
A subvenção não é compatível com pesquisas em outras
instituições, e não fornece apoio geral.
Contatos
archive@rockarch.org
74.

Rockefeller
Archive
Center (RAC)

Research
Stipend
Program

Estados
Unidos

2018

O Rockefeller Archive Center (RAC) anuncia o programa “Research
Stipend” para pesquisas realizadas nas suas coleções, que reunem
história Africa-americana, educação, relações internacionais,
desenvolvimento econômico, trabalho, ciências sociais, história da
mulher, bem estar social, entre outros temas.

Candidatos estrangeiros e
americanos podem aplicar.

http://ww
w.rockarc
h.org/gra
nts/gener
algia.php

1 nov.
(anualmente)

Os jovens indólogos no pósdoutorado são elegíveis;
Pesquisadores brasileiros são bemvindos para se candidatarem a uma
Bolsa de Gonda no IIAS.

http://ww
w.knaw.n
l/en/awar
ds/fundin
g/gondafund/gon
dafonds?set
_languag
e=en

1º abr. e 1º out
de cada ano

Os candidatos devem possuir no
mínimo um doutoramento ou em fase
de apresentação de tese de
doutorado.

http://ww
w.slu.edu
/centerformedieval
-andrenaissan
cestudieshome/neh
researchfellowshi
ps

Nenhum prazo
formal. A revisão
das
candidaturas
inicia-se em 1º
de abril. As
inscrições serão
aceitas até que
todos os
períodos de
tempo sejam
preenchidos.

On-line
http://rockarch.org
/grants/giaapplica
tion.php

Valor financiado
Até US$4,000.00 para reembolso de de
Contato
Rockefeller Archive Center
15 Dayton Avenue - Sleepy Hollow - New York
10591 - New York - Estados Unidos
Telefone +1 (914) 366 6300
Fax +1 (914) 631 6017
E-mail: archive@rockarch.org
Home Page: http://www.rockarch.org/

75.

Royal
Netherlands
Academy of
Arts and
Sciences
(KNAW)

Gonda
Fellowship no
IIAS

A Gonda Fellowship no IIAS apoia o estudo acadêmico do
sânscrito, outras línguas e literaturas indianas clássicas e a história
cultural indiana.
Benefícios
A subvenção para um Gonda Fellow ascende a € 2.000,00 por mês;
O IIAS ajudará a encontrar acomodações adequadas e organizará
seguro de saúde, instalações de escritório, visto e acesso à
biblioteca da universidade;
Os custos de alojamento (se aplicável), seguro de saúde e visto
serão deduzidos pela IIAS da concessão (aproximadamente €
800,00 a € 900,00 quando a acomodação estiver incluída). O
restante (aproximadamente € 1.100,00 a € 1.200,00) será pago pelo
IIAS como um estipêndio da Fundação Gonda para o Gonda
Fellow;
O Gonda Fellow também pode reclamar as despesas de viagem
para uma ida e volta para os Países Baixos no início e no final da
bolsa de estudos da Fundação Gonda.

Holanda

E-mail
linda.groen@kna
w.nl

Forma de solicitação
Os candidatos devem enviar o seguinte para Linda Groen em
linda.groen@knaw.nl
- Formulário de aplicação;
- Duas cartas de referência sobre a capacidade de pesquisa e experiência do candidato.
Contatos
Linda Groen: linda.groen@knaw.nl.
76.

Saint Louis
University -

NEH
Research
Fellowships

O Center for Medieval and Renaissance Studies concede bolsas de
investigação parapesquisadores que podem fazer uso dos recursos
ricos e variados disponíveis na Saint Louis University. Estes incluem
a Biblioteca de Cinema do Vaticano, bem como o manuscrito, livro
raro e coleções gerais da Biblioteca Pio XII.
Os temas propostos para pesquisa podem incluir qualquer tema
medieval ou moderno precoce em áreas como
. história,
. filosofia,
. literatura,
. teologia,
. ciência,
. paleografia,
. codicologia,
. iluminação,
. edição de texto,
. estudos bíblicos e patrísticos,
.direito romano e canônico e etc.

Correio

Benefícios
- Estipulado: US$ 1.750,00 por período de cinco semanas;
- Todas as despesas de viagem são por conta da St Louis;
- Totalmente mobiliado apartamento de dois quartos (utilitários
incluídos).
Forma de Solicitação
As candidaturas devem incluir
. Uma carta de apresentação descrevendo brevemente o projeto
proposto;
. As datas previstas para a pesquisa;
. Uma descrição do projeto não deve exceder cinco páginas de
espaço duplo;
. Uma descrição de manuscritos, documentos, livros ou outros
recursos disponíveis na Universidade de Saint Louis que seriam úteis
para a pesquisa proposta;
. Curriculum vitae atual.
As submissões devem ser enviadas por correio
Teresa Harvey, Assistente Administrativo
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Center for Medieval and Renaissance Studies
Saint Louis University
3800 Lindell Blvd.
63108 St. Louis, MO-Estados Unidos
Contato
Cmrs@slu.edu
77.

Serviço
Alemão de
Intercâmbio
Acadêmico
(DAAD)
Alemanha

Programa
EPOS:

Cursos de pós-graduação na Alemanha em áreas relacionadas a
desenvolvimento sustentável oferecem bolsas de estudos do DAAD.

Bolsas de
estudos para
39 cursos de
pósgraduação

Prazos de inscrição e cursos
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilie
n/2016_03_30_-_epos_deadlines_2017-2018.pdf

2017/2018

Requisitos:
. 2 anos de experiência profissional,
após conclusão de graduação.
. Graduação completa na área do
curso,
. Rendimento acadêmico acima da
média

Áreas
• Economic Sciences / Business
• Administration / Political Economics
• Development Co-operation
• Engineering and Related Sciences
• Mathematics
• Regional Planning
• Agriculture and Forest Sciences
• Environmental Sciences
• Medicine and Public Health
• Veterinary Medicine
• Social Sciences and Education
• Media Studies

http://ww
w.daad.o
rg.br/pt/1
8313/inde
x.html
ou
http://ww
w.daad.o
rg.br/pt/

Variável em
função do curso.

Consultar
tabela:
http://www.daa
d.org.br/imperia
/md/content/aus
senstellen/asbra
silien/2016_03_3
0__epos_deadline
s_2017-2018.pdf

On-line
Formulário DAAD:
http://www.daad.
de/imperia/md/co
ntent/en/deutschl
and/formulare/for
schungsstipendiu
m_en.pdf
Obs.:

Beneficios
Bolsa mensal de 750 euros; Ajuda de custo para passagem aérea,
concedida na Alemanha; Seguro-saúde; Curso preparatório de
alemão.
Informações sobre os cursos – Livreto
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilie
n/2016_03_30_-_epos_2017-18_-_livreto.pdf
Programa
https://goo.gl/0ueT0O
Importante
Candidatos e candidatas devem enviar a documentação
diretamente à universidade alemã, seguindo prazos determinados
pelas instituições, que podem ser conhecidos nos respectivos sites.
Tempo de vigência
12 a 36 meses (depende do programa ade estuado)
Contato
Ursula Dannemann
E-mail: aufbau@daad.org.br
Tel. (21) 2553 3296 / Ramal: 14
78.

Serviço
Alemão de
Intercâmbio
Acadêmico
(DAAD)

Estadias de
pesquisa na
Alemanha
para
doutorandos

Auxílio complementar em cooperação com instituições e fundações
com as quais o DAAD mantém convênios formais (CAPES, CNPq,
FAPESP, FAPEMIG e UFRGS) para estadias de pesquisa, de dois a
seis meses, relevantes ao desenvolvimento da tese de doutorado.
Viabiliza a permanência de doutorandos brasileiros em
universidades alemãs, institutos de pesquisa, laboratórios ou
bibliotecas para pesquisas específicas, sem a interrupção da bolsa
no país da agência brasileira e sem alteração do prazo máximo da
bolsa.

Alemanha

Obs.: Estudantes que já tiverem ou pretendem solicitar uma bolsa
de doutorado-sanduíche do DAAD ou de agência brasileira podem
solicitar, anteriormente ou posteriormente, o Auxílio para Estadias
de pesquisa na Alemanha para doutorandos, desde que não seja
no ano de vigência da bolsa no exterior. Doutorandos que já
utilizaram o Auxílio podem fazer nova solicitação, desde que não
seja no mesmo ano de vigência da estadia anterior.

Doutorandos brasileiros com bolsa
de agência brasileira em
modalidade que permita o
afastamento para estudos no
exterior; matriculados regularmente
em curso de doutorado em
universidade brasileira; com
recomendação do orientador
brasileiro e aceitação do orientador
alemão da instituição alemã,
mencionando o período da estadia.

http://ww
w.daad.o
rg.br/pt/1
8314/inde
x.html

Fluxo contínuo,
com
antecedência
de 4 meses.

Os candidatos não precisam ser
membros da SfN.

http://ww
w.sfn.org/
AwardsandFunding/I

18 maio 2018
(5 p.m. HUSA)

On-line
http://www.daad.
org.br/imperia/m
d/content/aussens
tellen/asbrasilien/
application_move
.pdf

Requisitos
. Matrícula no curso de doutorado em universidade brasileira;
. Bolsa de doutorado no país;
. Recomendação do orientador brasileiro;
. Aceitação do orientador alemão.
Benefícios
. Por parte da agência brasileira: manutenção da bolsa de
doutorado no país, no mesmo valor;
. Por parte do DAAD: Ajuda de custo para passagem aérea (1250
euros, depositados na Alemanha, junto com a primeira parcela do
auxílio); Seguro-saúde; Auxílio mensal de 350 euros.
Importante
. Novidade: as inscrições serão realizadas pelo DAAD Portal/MOVE
(programa Research grants - Short-Term Grants - número: 571 30
097)
Links
Roteiro de auxílio para doutorandos e orientações:
. Registration:
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilie
n/registration_move.pdf
. Application:
http://www.daad.org.br/imperia/md/content/aussenstellen/asbrasilie
n/application_move.pdf
Tempo de vigência
2 a 6 meses.
Contato
Ursula Dannemann
E-mail: auxilio@daad.org.br
Tel. (21) 2553-3296
79.

Society for
Neuroscience
(SfN)

Young
Investigator
Award

O Young Investigator Award, apoiado por Sunovion, reconhece as
conquistas e contribuições notáveis de um jovem neurocientista que
demonstrou independência acadêmica.
Nota

On-line
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Para mais informações, os candidatos devem ver os critérios de
elegibilidade.

ndividualPrizesandFellowshi
ps/YoungScientistsAchievem
ents-andResearch/
YoungInvestigat
or-Award

Premiação
Um prêmio de US $ 15.000,00 e registro de cortesia, transporte
(economia aérea ou terrestre) e duas noites de acomodações de
hotel para a Reunião Anual da SfN.
Nota
O presidente da SfN apresenta o prêmio em uma palestra na
reunião.
Penalismo
Post-docs não são elegíveis.
Os oficiais e conselheiros da SfN atuais não são elegíveis para
nomeação.
Devido aos potenciais conflitos de interesses, os membros do comitê
de seleção podem não ser os indicados, e não podem servir como
proponentes nem escrever cartas de recomendação para o Prêmio.
Forma de solicitação
Os proponentes devem enviar uma indicação no site de nomeação
dos prêmios.
Os materiais de nomeação incluem o seguinte:
Uma carta de nomeação;
Máximo de duas cartas de recomendação opcionais (uma deve ser
do mentor atual ou anterior do candidato);
CV atual (incluir a data em que o grau avançado foi concedido);
Uma lista de até cinco dos artigos publicados mais importantes do
candidato.
Nota: A auto-nomeação não é permitida. As nomeações devem ser
feitas ou endossadas por um membro da SfN.
Contatos
awards@sfn.org
80.

Society for
Neuroscience
(SfN)

Prêmio Nemko
em
Neurociências
Celulares ou
Moleculares

O Prêmio Nemko em Neurociências Celulares ou Moleculares,
apoiado pela Família Nemko, reconhece a excelente tese de
doutorado de um jovem neurocientista, promovendo a
compreensão de mecanismos moleculares, genéticos ou celulares
subjacentes a maior função e cognição cerebral.
Premiação
Um prêmio de US $ 2.500,00 e registro de cortesia, transporte
(economia aérea ou terrestre) e duas noites de acomodações de
hotel para a Reunião Anual da SfN.

Os candidatos devem ter uma tese
submetida e aprovada entre 1º de
janeiro e 31 de dezembro do ano
civil anterior.
Os candidatos não precisam ser
membros da SfN.

Nota
O presidente da SfN apresenta o prêmio em uma palestra na
reunião.
Penalismo
Os oficiais e conselheiros da SfN atuais não são elegíveis para
nomeação.
Devido aos potenciais conflitos de interesses, os membros do comitê
de seleção podem não ser os indicados, e não podem servir como
proponentes nem escrever cartas de recomendação para o Prêmio.

http://ww
w.sfn.org/
AwardsandFunding/I
ndividualPrizesandFellowshi
ps/YoungScientistsAchievem
ents-andResearch/
NemkoPrize-inCellularorMolecula
rNeuroscie
nce

18 maio 2018
(5 p.m. HUSA)

http://ww
w.spssi.or
g/index.cf
m?fuseac
tion=pag
e.viewpa
ge&pagei
d=637

15 de abril,
anualmente.

On-line

Forma de solicitação
Os proponentes devem enviar uma indicação no site de nomeação
dos prêmios.
Os materiais de nomeação incluem o seguinte:
Uma carta de nomeação do (s) mentor (es) de doutorado do
candidato. Nenhuma carta adicional será aceita;
Resumo de tese de quatro páginas (digitado, duplo espaço) com
nomes e afiliações departamentais dos membros do comitê de
tese;
Currículo atual (incluir data de defesa da tese).
Todos os materiais de nomeação devem estar em inglês, incluindo
teses completas se convidados para a revisão da segunda rodada.
Para os candidatos com teses em um idioma que não o inglês, o
comitê de seleção aceita uma publicação detalhada e revista por
pares, ambos escritos em inglês.
Nota
A auto-nomeação não é permitida. As nomeações devem ser feitas
ou endossadas por um membro da SfN.
Contatos
awards@sfn.org
81.

Society for
the
Psychological
Study of
Social Issues
(SPSSI)

Estados
Unidos

SPSSI Applied
Social Issues
Internship

O estágio de questões sociais aplicadas incentiva a pesquisa que é
conduzida em cooperação com uma organização comunitária ou
governamental, grupo de interesse público ou outra entidade sem
fins lucrativos que se beneficiará diretamente do projeto.
Valor Financiado
Os prêmios variam de US $ 300,00 a US $ 2,500.00 para cobrir os
custos da pesquisa, a organização comunitária e, em casos
incomuns, um salário para o interno.
Forma de solicitação
O aplicativo deve incluir:
. Uma proposta de três a seis páginas, incluindo o orçamento
proposto e uma folha de rosto com seu nome, endereço, número de
telefone, endereço de e-mail e título da proposta do candidato;
. Um breve currículo;
. Uma carta de um patrocinador da faculdade / supervisor do
projeto, uma declaração relativa à proteção para os participantes,
se relevante e quaisquer fundos que a organização patrocinadora
usará para apoiar a pesquisa;
. Uma carta de um patrocinador organizacional (renunciado se o
candidato propõe organizar um grupo) que endossa as atividades
de pesquisa do estagiário, descreve como a organização se
beneficiará potencialmente do trabalho e descreve os fundos que a
organização usará para apoiar a pesquisa do estagiário.

- estudantes de graduação (idosos
em ascensão incluídos),
- estudantes de pós-graduação e estudantes de pós-doutorado de
primeiro ano em
- psicologia,
- ciências sociais aplicadas e
- disciplinas relacionadas são
elegíveis para candidatar-se.
O candidato deve ser um membro
SPSSI.

On-line,
preferencialmetn
e
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. As inscrições on-line são o método preferido. Para envios em
papel, o requerente deve reunir cinco pacotes completos dos
materiais exigidos. Cada pacote deve conter o mesmo material e
ser coletado. O pedido completo deve ser enviado para:
SPSSI
Atendimento: Questões Sociais Aplicadas Estágio
208 "I" (olho) St NE
20002-4340 Washington, DC-Estados Unidos
Contatos
spssi@spssi.org
82.

Society for
the
Psychological
Study of
Social Issues
(SPSSI)

Programa de
Subsídios a
pesquisas
científicas

O Programa de Subsídios ajuda a apoiar pesquisas científicas em
áreas de problemas sociais relacionadas aos interesses e metas
básicas do SPSSI e particularmente àquelas que provavelmente
não receberão apoio de fontes tradicionais. O Comitê
especialmente encoraja propostas envolvendo:

O candidato deve ser um membro
do SPSSI. Forte preferência é dada
aos pedidos de alunos na fase de
dissertação da carreira de pósgraduação.

http://ww
w.spssi.or
g/index.cf
m?fuseac
tion=pag
e.viewpa
ge&pagei
d=730

15 maio 2018

Pesquisadores Doutores

http://ww
w.isasociology
.org/publ/
isr_call_b
ook_revie
wers.htm

Fluxo contínuo.

Pesquisadores.

http://ww
w.cnpq.b
r/web/gu
est/notici
asviews//journal_c
ontent/56
_INSTAN
CE_a6M
O/10157/2
720226

Oportunidades de pesquisa únicas e oportunas;
Instituições sub-representadas,
estudantes de pós-graduação e
estudiosos juniores;
Equipes de pesquisa voluntárias;
Projetos reais, não pilotos.

Estados
Unidos

On-line

Valor Financiado
A bolsa usual do SPSSI é de até US $ 2.000,00 para o trabalho de
pós-doutorado e até US $ 1.000,00 para o trabalho de prédoutorado.
Contatos
awards@spssi.org
83.

SociologicaL
Association
(ISA)

Call for Book
Reviewers
International
Sociology
Reviews (ISR)

Chamada de proposta de resenha de livro para publicação no
periódico International Sociology Reviews (ISR).
Editor
Mohammed A. Bamyeh, Professor
Editor, International Sociology Reviews (ISR)

On-line

Lista de livros disponíveis para resenha (atualizada com
frequência)
http://www.pitt.edu/~isrb/BooksReview.html
Contato
isrb@pitt.edu
84.

União
Europeia

Horizonte
2020/
Horizon 2020

Programa de financiamento de pesquisa e inovação da União
Europeia.
Importante
O programa apresenta editais plurianuais: cada sub-programa do
Horizonte 2020 define seu próprio programa de trabalho, indicando
os editais para os 2 anos de referência:
- 2014-2015: atualmente na fase final – últimos editais ainda
abertos;
- 2016-2017: em fase de finalização – os novos editais serão
lançados no final do 2015 cobrindo prazos até final do 2017.

http://ww
w.euridaresearch.
com/horiz
on-2020news/ne
ws18/index.
html

Links
. Apresentação do programa HORIZON 2020:
http://www.cnpq.br/documents/10157/f83e4847-6f58-484c-8d9b3f0095547138
. Regras de participação pelo Brasil
http://www.cnpq.br/documents/10157/fdf42b97-0bec-49a2-92ad65aef7533834
. Editais 2015 atualmente aberto
http://www.cnpq.br/documents/10157/37db71eb-d8ba-49c7-b7945975be94630d ou
http://www.eurida-research.com/funding/index.html
United States
Agency for
International
Development
(Usaid)

WomenConn
ect
Challenge

A Usaid está lançando um apelo global para soluções destinadas a
fechar a divisão digital de gênero. O WomenConnect Challenge
identificará e acelerará soluções abrangentes que capacitam
mulheres e meninas a acessar e usar a tecnologia digital para gerar
resultados positivos de saúde, educação e subsistência para si e
suas famílias. Aproveitar o poder da tecnologia oferece a Usaid
novas oportunidades para utilizar parcerias e investimentos que
salvem vidas, reduzam a pobreza, fortaleçam a governança
democrática e ajudem as pessoas a emergir de crises humanitárias
e avançar além da assistência.
Valor Financiado
Os acordos finais de subvenção serão prêmios de quantidade fixa.
O período final de desempenho, marcos específicos, cronograma e
cronograma de pagamento serão determinados em colaboração
com cada Finalista antes do prêmio.

On-line

ou

O programa oferece multiplicidade de sub-programas e editais nas
áreas de “excelência científica”, “liderança industrial” e “desafios
societais”.

85.

Variável.

O WomenConnect Challenge está
aberto a organizações registradas
dos EUA ou não-americanos,
independentemente do tipo;
Os indivíduos são elegíveis para se
candidatarem a parcerias
organizacionais demonstradas;
As entidades governamentais não
são elegíveis para candidatar-se;
O desafio está aberto a todas as
organizações, independentemente
do tamanho. A Usaid incentiva
aplicações de pequenas e médias
empresas (PMEs) de todo o mundo.

http://ww
w.women
connectc
hallenge.
org/

4 maio 2018,
12:00 da tarde
ET.

On-line

Os pagamentos das subvenções serão feitos de acordo com um
cronograma presencial acordado no Acordo de Subvenção. Em
nenhum caso, serão desembolsados mais de 90% do orçamento
total aprovado antes de receber e aprovar o Relatório Final de
Finanças e Programa.
Os fundos fornecidos ao abrigo de qualquer subvenção concedida
serão utilizados exclusivamente para implementar soluções
propostas.
Nota
Os candidatos devem ler o Pedido de Solicitações (RFA) para obter
mais informações.
Contatos
womenconnect@usaid.gov
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86.

Universidad
de
Salamanca
(USAL)
Espanha

Centro de
Estudos
Brasileiros da
Universidade
de
Salamanca USAL

O Centro de Estudos Brasileiros, criado em 2001, numa iniciativa das
Universidad de Salamanca e da Embaixada do Brasil em Madrid,
em função do crescimento das relações entre Brasil e Espanha,
promove intercâmbio entre professores e alunos brasileiros e
espanhóis, apoia projetos conjuntos entre a USAL e instituições
brasileiras, organiza atividades como cursos, seminários,
congressos, exposições, apoia na publicação de livros e na
formação de especialistas, com um programa acadêmico que
acredita uma formação profissional e cientifica sobre o Brasil.

Doutores e Doutorandos em carreiras
sociais ou humanas.

https://w
ww.institu
touniversi
tario.com.
br/single/
salamanc
a

Acadêmicos e pesquisadores.

http://revi
stas.unia
ndes.edu.
co/callfor
papers/c
olombiain
t

30 maio 2018
(ou enquanto
houver vagas)

On-line

Corpo docente:
- Dra. Ana Cepeda Adán
- Dr. André Pereira Matos
- Dr. Elder Lisboa Ferreira da Costa
- Dr. Enrique Cabero Morán
- Dr. Ignácio Berdugo Gómez de la Torre
- Dr. Javier Garcia Medina
- Dra. Lucylea Gonçalves França
- Ma. Maria Esther Martínez Quinteiro
- Ma. Paz Pando Ballesteros
- Dr. Pedro Garrido Rodriguez
Documentos para avaliação e admissão

Documento de identificação - CNH ou RG ou OAB (frente e
verso)

Cópia do CPF (desconsidere se este constar em um dos
documentos solicitado

Diploma de Doutor(a) ou Certidão de andamento do curso
em área social ou humanas (frente e verso)

Curriculum vitae modelo Europeu
http://www.europass.cedefop.europa.eu/pt/home

Carta de apresentação e solicitação de ingresso no curso
(mínimo 05 linhas – fonte 12)
Documentos para matricula
. 02 fotos 3x4 coloridas
. Documento de identificação - CNH ou RG ou OAB (frente e verso)
. 02 cópias autenticadas do CPF (desconsidere se este constar em
um dos documentos solicitado
. Cópia autenticadas do diploma de doutoramento em área social
ou humanas (apostilado segundo a Convenção de Haia).
. Cópia autenticada do passaporte (com mínimo de 06 meses de
validade posterior a data da viagem)
. 02 vias do contrato (impresso, rubricado, datado e assinado)
. Curriculum vitae modelo Europeu (impresso)
. Carta de apresentação e solicitação de ingresso no curso (mínimo
05 linhas – fonte 12)
. Direitos Humanos em Perspectiva Comparada: Brasil e Espanha na
Universidade de Salamanca – Espanha.
. Com o desejo que possamos tê-lo como discente, esteja à vontade
para entrar em contato!
https://www.institutouniversitario.com.br/single/salamanca
Sobre o CEB
http://salamancauniversitaria.blogspot.com.br/2011/03/centro-deestudos-brasileiros-um-pouco.html
Local
Universidade de Salamanca
Centro de Estudos Brasileiros
37008, Salamanca – Espanha
Trabalho de Conclusão
O trabalho final deverá ser apresentado por escrito em espanhol e
português.
A sustentação oral pode ser feita somente em português.
O trabalho é de caráter individual, deve ter 20 páginas de extensão
e deve ser apresentado impreterivelmente em julho de 2019, após
visto de aprovação do orientador designado. O referido trabalho
será apresentado a um tribunal de 03 membros designados pela
coordenação do curso.
Em caso de aprovação o trabalho será publicado pela editora da
universidade.
Contato
Raquel Manhães atendimento@institutouniversitario.com.br
Telefones: 0800 282 8180 OU (21) 2419-6260 de 2ª a 6ª feira - 9h às
17h (horário de BSB).
87.

Universidad
de Los
Andes,
Facultad de
Ciencias
Sociales

Chamada de
artigos

Colombia

eISSN
1900-6004

Colombia
Internacional
ISSN
0121-5612

O periódico “Colombia Internacional” recebe artigos sobre o tema
“A direita na América Latina”, para edição coordenada pelo
professor Carlos Meléndez (Universidad Diego Portales-Chile).
Os artigos serão recebidos do dia 15 de setembro ao dia 15 de
outubro de 2018.
Importante
Esta edição enfatizará a situação da direita na América Latina e,
em especial, nos diferentes tipos de veículos que ela utiliza para
chegar ao poder e controlá-lo, em suas vertentes ideológicas
(populista e tecnocrática, conservadora e nacionais) e em sua
influência para retomar os valores e os comportamentos políticos
dos cidadãos.

15 out. 2018

On-line

Qualis / CAPES
Ciência Política e Relações Internacionais - A2
Sociologia - B1
Links
Edital - http://revistas.uniandes.edu.co/pb-assets/Call-ForPapers/Colombia%20Internacional/95/Edital_95.pdf
Sobre a revista - http://revistas.uniandes.edu.co/pb-assets/about-thejournal/Colombia%20Internacional_About_Portuguese.pdf
Contato
colombiainternacional@uniandes.edu.co
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88.

University of
Copenhagen
(UCPH)

Dinamarca

UCPH - Post
Doc Positions:
International
Relations and
Digital
Diplomacy
2018

O projeto de pesquisa “Diploface: Diplomatic Face-Work entre
Negociações Confidenciais e Exibição Pública”, dirigido pela
professora Rebecca Adler-Nissen (Departamento de Ciências
Políticas da Universidade de Copenhagen), está contratando dois
Post Docs por três anos. Diploface explora a relação entre as
negociações diplomáticas e o público, levando o conceito de
"trabalho de rosto" para o nível internacional. Os Pós-Docs
contribuirão para o projeto através da teorização e análise de
casos concretos de trabalho facial diplomático e mediação digital
de identidades nacionais e conflitos internacionais.
Benefícios
O salário e as condições de emprego estarão de acordo com o
acordo entre o Ministério das Finanças da Dinamarca e a
Confederação Dinamarquesa de Associações Profissionais (AC). O
salário anual para pesquisadores de pós-doutorado está dentro da
faixa DKR392.000,00.
Além do salário pago diretamente aos bolsistas, a Universidade
também pagará uma contribuição mensal ao fundo de pensão
correspondente a 17,1% do salário. Negociação para suplementos
adicionais será possível.
Nota: Um esquema especial de imposto é oferecido para
pesquisadores recrutados no exterior.
Forma de Solicitação
A inscrição deve ser escrita em inglês e conter um currículo, uma
breve carta de motivação (máximo de duas páginas), uma lista de
publicações, um número máximo de três trabalhos científicos, dos
quais apenas um pode ser uma tese de monografia ou compilação
e uma cópia de o certificado de doutorado.
Observações
A data de início é o mais breve possível e até 1º de setembro de
2018.
Contatos
Rebecca Adler-Nissen: ran@ifs.ku.dk.

89.

University of
WisconsinMadison
Estados
Unidos

Latin
American,
Caribbean
and Iberian
Studies
Program
(Lacis) –
Tinker Visiting
Professorship

O programa “Tinker Visiting Professorship”, do Latin American,
Caribbean and Iberian Studies Program (LACIS), oferece uma
oportunidade de residência acadêmica para preencher lacunas no
currículo, complementar pontos fortes do departamento e
estabelecer colaborações entre professores e alunos.

Os cargos são destinados a
candidatos que obtiveram seu PhD
em ciência política ou relações
internacionais nos últimos três anos
(um grau mais antigo pode ser
aceitável em circunstâncias
especiais (como licença por doença,
licença parental ou similar).

http://em
ployment.
ku.dk/allvacancie
s/?show=
147018

15 maio 2018
(23:59 CEST)

On-line
https://candidate.
hrmanager.net/App
licationForm/Singl
ePageApplication
Form.aspx?cid=1
307&departmentI
d=18992&ProjectI
d=147018&Media
Id=4636

Os candidatos devem ter
comprovada experiência de
pesquisa e publicações acadêmicas
na área de relações internacionais
ou ciência política. Os candidatos
devem ter experiência em uma ou
várias das seguintes áreas:
Métodos qualitativos, como
observação participante e
entrevistas em profundidade;
Análise de dados de mídias sociais,
incluindo coleta e scraping de dados
de sites, trabalhando com APIs,
manipulação de dados, visualização
de dados e análise quantitativa,
bem como experiência com
programação (R ou Python);
A integração europeia ou as políticas
externas de um ou vários desses
países - Turquia, Rússia, Alemanha,
Grécia, França, Polônia, Reino Unido;
Fluência em uma ou mais das
línguas faladas nos países
mencionados (desejável).
Nota: A experiência de ensino e
participação na comunidade
internacional de pesquisa, como a
organização de workshops,
seminários e conferências
acadêmicas é vista como um mérito.
Acadêmicos altamente qualificados
da América Latina, Caribe, Espanha,
Portugal ou Canadá. Também são
elegíveis renomados funcionários
públicos, artistas ou músicos.

http://ww
w.lacis.wi
sc.edu/co
ntent/tink
er_visiting
_professo
rship

Outubro (com
12 ou 18 meses
de
antecedência).

On-line

Qualquer pessoa cuja tese tenha
sido aceita durante o período de 24
meses, entre 1 de julho de 2016 a 30
de junho de 2018.

http://ww
w.upjohn.
org/about
-us/newsinformati
on/dissert
ationaward

6 jul. 2018

On-line

Importante
. As submissões devem ocorrer em outubro para o ano acadêmico
seguinte (ou seja, com 12 ou 18 meses de antecedência);
. A remuneração é de US$40,000.00 por semestre, além de outros
benefícios, como o bilhete aéreo e US$1,200.00 (em flexible funds
que poderá ser distribuído para o departamento de origem).
Forma de solicitação
Para o departamento, escola ou unidade acadêmica indicar o
candidato ao “Tinker Professor” deverá submeter os seguintes
documentos:
1. A nomination letter explaining the qualifications of the
candidate, the proposed course to be taught or co-taught,
and the benefit of the visit to the university and to Lacis
faculty and students;
2. Evidence of departmental approval;
3. A detailed Curriculum vitae for the candidate;
4. A statement from the proposed professor describing their
research, interest and teaching style;
5. Letters of support from both inside and outside of the host
department.
. Os candidatos devem enviar o material de indicação
eletronicamente em um único arquivo PDF ou arquivo do MS Word
para lacis@lacis.wisc.edu, além de uma cópia impressa para o
seguinte endereço:
Lacis - Latin American, Caribbean, and Iberian Studies Program
209 Ingraham Hall
1155 Observatory Dr.
53706 Madison, WI-Estados Unidos
Tempo de vigência
1 semestre
Contato
E-mail: lacis@lacis.wisc.edu
Home Page:
http://www.lacis.wisc.edu/content/tinker_visiting_professorship
Latin American, Caribbean, and Iberian Studies Program, University
of Wisconsin-Madison (LACIS)
209 Ingraham Hall - 1155 Observatory Dr. – Madison – 53706 –
Wisconsin - Estados Unidos – Telefone: +1(608) 262 2811 – Fax:
+1(608) 265 5851
E-mail: lacis@lacis.wisc.edu - Home Page: http://www.lacis.wisc.edu/

90.

Upjohn
Institute for
Employment
Research
Estados
Unidos

Dissertation
Award 2018

O instituto “Upjohn Institute for Employment Research” divulgou o
chamda para inscrição na premiação “Dissertation Award” para a
melhor tese de doutorado sobre assuntos ligados ao emprego.
Forma de solicitação
Os candidatos devem enviar por e-mail ou correio um resumo de
dez páginas da tese, CV e uma carta de recomendação de seu
orientador para:
communications@upjohn.org
ou
Upjohn Institute Dissertation Award
W.E. Upjohn Institute for Employment Research
300 South Westnedge Avenue
49007-4686 Kalamazoo, MI-Estados Unidos
Contato
communications@upjohn.org
Upjohn Institute for Employment Research
300 South Westnedge Avenue
Research Division

| 31

Kalamazoo - 49007-4686 Michigan Estados Unidos
Telefone +1(269) 343 5541 - Fax +1(269) 343 3308
http://www.upjohninst.org/
91.

Wellcome
Trust

Estados
Unidos

Wellcome
Trust Collaborative
Awards in
Humanities
and Social
Science 2018

O Collaborative Awards in Humanities and Social Science, da
Wellcome Trust, promove o desenvolvimento de novas ideias e une
disciplinas para acelerar o ritmo das descobertas. O esquema
financia equipes que lidam com questões importantes relacionadas
à saúde nas ciências humanas e sociais que exigem uma
abordagem colaborativa.
Valor Financiado
£ 1 milhão a £ 1,5 milhão, por até cinco anos.

Uma equipe de dois a seis
candidatos principais. Cada
candidato deve ter um bom histórico
em sua área de pesquisa, em
relação à sua fase de carreira.

https://we
llcome.ac
.uk/fundin
g/collabo
rativeawardshumanitie
s-andsocialscience

4 jul. 2018, 17 h
BST

Online

https://we
llcome.ac
.uk/fundin
g/smallgrantshumanitie
s-andsocialscience

Fluxo continuo

On-line

Os candidatos devem ser um
pesquisador de
- ciências humanas e
- ciências sociais
que querem fazer um ou mais dos
seguintes:
. Estabelecer e desenvolver redes
profissionais;
. Explore novas áreas de pesquisa;
. Aumente o impacto do seu
trabalho.
Os candidatos devem propor um
programa de eventos ou atividades,
não eventos ou atividades únicas.
O programa pode incluir uma
combinação de diferentes
atividades.
Nota
para mais informações, os
candidatos devem ver a seção
Elegibilidade e adequação.

https://we
llcome.ac
.uk/fundin
g/smallgrantshumanitie
s-andsocialscience

Fluxo contínuo

On-line

Os candidatos devem ser um
pesquisador de ciências humanas e
sociais que quer fazer um ou mais
dos seguintes:

https://we
llcome.ac
.uk/fundin
g/smallgrantshumanitie
s-andsocialscience

Fluxo contínuo

On-line

Nota
Para mais informações, os
candidatos devem ver a seção
Elegibilidade e Adequação.

Nota
Para mais informações, os candidatos devem ver a seção O que
oferecemos.
Forma de Solicitação
Antes de aplicar candidatos deve ver como se inscrever.
Contatos
https://wellcome.ac.uk/about-us/contact-us/funding-enquiryenhanced?ref=4
92.

Wellcome
Trust

Estados
Unidos

Wellcome
Trust - Small
Grants in
Humanities
and Social
Science 2018

As Pequenas Concessões em Ciências Humanas e Sociais financiam
programas de atividades que permitem aos pesquisadores
estabelecer e desenvolver redes, explorar novas áreas de pesquisa
e aumentar o impacto de seu trabalho.

Os candidatos devem ser um
pesquisador de ciências humanas e
sociais que desejam fazer um ou
mais dos seguintes procedimentos:

Valor Financiado
Até £ 30.000,00.

Estabelecer e desenvolver redes
profissionais;
Explorar novas áreas de pesquisa;
Aumentar o impacto do seu trabalho.
Os candidatos devem propor um
programa de eventos ou atividades,
não eventos ou atividades pontuais.

O suporte pode incluir:
Despesas de pesquisa para projetos de pequena escala. Apoio
pessoal modesto ou despesas salariais também podem ser
solicitados, mas devem ser cuidadosamente justificados;
Custos de conferência e reunião.
Nota: Para mais informações, os candidatos devem ver a seção O
que oferecemos.
Forma de Solicitação
Antes de aplicar candidatos deve ver como se inscrever.
Contatos
https://wellcome.ac.uk/about-us/contact-us/funding-enquiryenhanced?ref=1959
93.

Wellcome
Trust

Wellcome
Trust - Small
Grants in
Humanities
and Social
Science 2018

Reino Unido

As Pequenas Subvenções em Ciências Humanas e Ciências Sociais
financiam programas de atividades que permitem aos
pesquisadores estabelecer e desenvolver redes, explorar novas
áreas de pesquisa e aumentar o impacto de seus trabalhos.
Valor Financiado
Até £ 30,000.00.
O suporte pode incluir:
Despesas de pesquisa para projetos de pequena escala. O apoio
pessoal ou as despesas salariais modestas também podem ser
solicitadas, mas devem ser cuidadosamente justificadas;
Custos de conferência e reunião.
Nota
Para mais informações, os candidatos devem ver a seção O que
oferecemos.
Contate-Nos
https://wellcome.ac.uk/about-us/contact-us/funding-enquiryenhanced?ref=1959

94.

Wellcome
Trust - Small
Grants in
Humanities
and Social
Science 2018

Wellcome
Trust - Small
Grants in
Humanities
and Social
Science 2018

O Wellcome Trust oferece pequenas subvenções em Ciências
Humanas e Ciências Sociais financiam programas de atividades
que permitem aos pesquisadores estabelecer e desenvolver redes,
explorar novas áreas de pesquisa e aumentar o impacto de seus
trabalhos.
Valor Financiado
Até £ 30,000.00.
O apoio cobre
Despesas de pesquisa para projetos de pequena escala.
O apoio pessoal ou as despesas salariais modestas também
podem ser solicitadas, mas devem ser cuidadosamente justificadas;
Custos de conferência e reunião.
Nota
Para mais informações, os candidatos devem ver a seção O que
oferecemos.

Reino Unido

Contatos
https://wellcome.ac.uk/about-us/contact-us/funding-enquiryenhanced?ref=1959

Item

Agência
(Instituição)

Assunto

Resumo/Objetivo
(Descrição)

O programa pode incluir uma
combinação de diferentes
atividades.
Nota: Para mais informações, os
candidatos devem ver a seção
Elegibilidade e Adequação.

Estabelecer e desenvolver redes
profissionais;
Explorar novas áreas de pesquisa;
Aumentar o impacto do seu trabalho.

https://wellcome.
ac.uk/funding/sm
all-grantshumanities-andsocial-science

Os candidatos devem propor um
programa de eventos ou atividades.
O programa pode incluir uma
combinação de diferentes
atividades.
Nota: para mais informações, os
candidatos devem ver a seção
Elegibilidade e adequação.

Quem pode se candidatar
(Elegibilidade)

Link

Data limite
para submissão

Tipo de
submissão
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95.

ANPOLL
UEPG
Revista Vozes

Chamadas
Trabalhos
Revista
Muitas Vozes
ISSN: 22387196

A Revista Muitas Vozes, do Programa de Pós-Graduação em
Estudos da Linguagem, Qualis B2, está com as chamadas abertas
para a seção Dossiê dos números 1 e 2 do volume 7.
Número 1/2018
Dossiê Entre hegemonias e saberes subalternos na Universidade do
Século XXI
Ao considerar a linguagem como ação/intervenção social, o
presente dossiê propõe reunir estudos que problematizem temas
diversos ligados às práticas socioculturais cotidianas e ao do papel
social do intelectual crítico. Para tanto, convida professoras
pesquisadoras e professores pesquisadores à submissão de artigos
cujos temas perpassem as exigências atuais de formação inicial e
continuada do sujeito acadêmico mediante:
a) perspectivas teóricas e metodológicas hegemônicas de ensino e
de pesquisa;
b) o papel social das universidades públicas;
c) as demandas sociais oriundas de diferentes olhares e lugares,
saberes subalternos, que podem ser condutores de novas
possibilidades epistemológicas.

Professoras pesquisadoras e
professores pesquisadores à
submissão de artigos cujos temas
perpassem as exigências atuais de
formação inicial e continuada do
sujeito acadêmico mediante:
a) perspectivas teóricas e
metodológicas hegemônicas de
ensino e de pesquisa;
b) o papel social das universidades
públicas;
c) as demandas sociais oriundas de
diferentes olhares e lugares, saberes
subalternos, que podem ser
condutores de novas possibilidades
epistemológicas.
Trabalhos realizados com base na
integração dos três eixos de atuação
e sustentação da universidade –
extensão, ensino e pesquisa -, são
muito bem-vindos.

http://ww
w.revistas
2.uepg.br
/index.ph
p/muitasv
ozes

30 jun. 2018 para
a Revista n. 01

Tendo como público-alvo a
comunidade externa, o periódico
oportuniza o conhecimento do saber
produzido nos cursos de graduação
a alunos do ensino fundamental e
médio e demais interessados no
conhecimento produzido no âmbito
da Universidade.

http://peri
odicos.ile
el.ufu.br/i
ndex.php
/amarge
m

10 maio 2018

30 ago. 2018
para a Revista n.
02

On-line
http://www.revista
s2.uepg.br/index.
php/muitasvozes/l
ogin

Trabalhos realizados com base na integração dos três eixos de
atuação e sustentação da universidade – extensão, ensino e
pesquisa - são muito bem-vindos.
As seções demais seções – Artigos, Documentos e Resenhas – são
de temática livre e de fluxo contínuo.
Editor da Seção: Profa. Dra. Djane Antonucci Correa
Prazo para envio: 30 de junho de 2018
Previsão de publicação: dezembro de 2018
Número 2/2018
Dossiê História da literatura no Brasil
A seção Dossiê do v. 7, n. 2 pretende reunir trabalhos que abordem
diferentes aspectos da história da literatura no Brasil, nos seus mais
diversos âmbitos, como historiografia, revisão documental,
biográfica e bibliográfica, questões teórico-metodológicas, análise
e/ou revisão de casos ou conceitos específicos, considerando um
período que vai desde a literatura do descobrimento até o final do
século XX. Também serão aceitos textos que tratem das relações
entre literatura e história em nosso país, nos possíveis intercâmbios
e entrecruzamentos entre as duas áreas, como a historiografia e
suas relações com as características da escrita literária, obras
literárias e suas ligações com os contextos históricos, metaficção
historiográfica e mesmo gêneros que se prestam à análise dos dois
campos, como a crônica, a biografia e a autobiografia.
As demais seções – Artigos, Documentos e Resenhas – são de
temática livre e de fluxo contínuo.
Organizador: Prof. Dr. Fábio Augusto Steyer
Prazo para envio: 30 de agosto de 2018
Previsão de publicação: dezembro de 2018
96.

ANPOLL –
UFU

Chamada de
Trabalhos –
Revista “A
Margem –
Revista
Eletrônica de
Ciências
Humanas
Letras e
Artes”

A MARgem é uma revista da graduação, semestral, acessível em
meio eletrônico, veiculando textos elaborados por graduandos em:

ISSN 21752516

VERBARE, seção que abarca e embarca as produções textuais de
caráter ficcional/literário.

- Ciências Humanas,
- Letras e
- Artes.
O periódico compõe-se de duas seções:
ESTUDOS, seção em que estarão os resultados e/ou reflexões de um
trabalho científico apresentado na forma de ensaio ou artigo e;

A revista é editada por alunos bolsistas e alunos colaboradores do
Programa de Educação Tutorial (PET) dos cursos de Letras e conta
ainda com um Conselho Editorial (formado pelo orientador do
Projeto, o Tutor do PET Letras/UFU e professores da UFU bem como
de outras instituições), um Conselho Consultivo e um Corpo de
Pareceristas (formado por professores dos diversos cursos da área
de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal de
Uberlândia - UFU e demais Instituições de ensino superior do Brasil).
Contato
http://periodicos.ileel.ufu.br/index.php/amargem/user/register

97.

Ashoka Brasil

Busca e
Seleção de
Empreended
ores Sociais

A Ashoka é uma organização mundial, sem fins lucrativos, pioneira
no campo da inovação social, trabalho e apoio aos
Empreendedores Sociais. Criada em 1980 pelo norte-americano Bill
Drayton, a Ashoka cunhou o termo Empreendedorismo Social e o
caracterizou como campo de trabalho. Seus primeiros focos de
atuação foram Índia e Brasil e hoje está presente em mais de 85
países.
A Ashoka acredita que as grandes transformações sociais são
encabeçadas por pessoas com capacidade de liderança,
criatividade e comprometimento para resolver problemas sociais
de forma efetiva: os Empreendedores Sociais. Assim, a Ashoka
identifica, seleciona e apoia Empreendedores Sociais no mundo

Online

Oferecer um espaço de publicação
de trabalhos de alunos da
graduação de modo a estimular a
inserção deles no contexto de
produção universitária, promovendo
o desenvolvimento acadêmico
desses alunos a fim de evitar que as
idéias que aparecem nas aulas e
que circulam em discussões nos
“corredores da Universidade” se
percam facilmente. O objetivo maior
é o de promover a circulação do
conhecimento gerado no âmbito
acadêmico junto à comunidade
externa efetivando uma relação de
troca, pois, na produção e difusão
cultural, há um diálogo inevitável
entre aquele que produz e aquele
que lê/recebe.
Empreendedores Sociais.

Nota: Empreendedores Sociais são
pessoas com ideias criativas e
inovadoras capazes de provocar
transformações com amplo impacto
social. O Empreendedor Social
aponta tendências e traz soluções
inovadoras para problemas sociais e
ambientais, seja por enxergar um
problema que ainda não é
reconhecido pela sociedade e/ou

http://bra
sil.ashoka
.org/busc
a-esele%C3
%A7%C3
%A3o-deempreen
dedoressociais

Fluxo contínuo.

On-line
selecao@ashoka.
org
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todo. A partir da Busca e Seleção de Empreendedores Sociais a
Ashoka identifica tendências e alavanca a transformação social.
Critérios de seleção
. Inovação
. Criatividade
. Perfil Empreendedor
. Impacto Social da Inovação
. Fibra Ética

por vê-lo por meio de uma
perspectiva diferenciada. Por meio
da sua atuação, ele acelera o
processo de mudanças e inspira
outros atores a se engajarem em
torno de uma causa comum.

Benefícios
Ao se tornar membro da Rede da Ashoka com cerca de 3.000
empreendedores sociais, sendo mais de 370 deles só no Brasil, o
Empreendedor participa das iniciativas e trocas dentro da Rede
além de receber a bolsa auxílio, nos casos em que esta se aplica,
por três anos para ajudá-lo a se dedicar integralmente ao
desenvolvimento de sua iniciativa.
Links
Exemplos de suporte: http://brasil.ashoka.org/fellowship-apoio%C3%A0-rede
Formulário para nomeação de candidatos:
http://brasil.ashoka.org/sites/brasil.ashoka.org/files/Formul%C3%A1ri
o%20para%20nomea%C3%A7%C3%A3o.doc
Formulário ou Documento Pré-Proposta para candidatos que se
caracterizam como empreendedores sociais e que gostariam de se
auto-nomearem para o processo de seleção:
http://brasil.ashoka.org/sites/brasil.ashoka.org/files/Documento%20Pr
%C3%A9-Proposta.doc
Importante
O Formulário ou Documento Pré-Proposta preenchidos devem ser
enviados para selecao@ashoka.org.
Contato
Deise Hajpek: dhajpek@ashoka.org
Ashoka Brasil
Escritório localizado em São Paulo – SP. Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 2355, conjunto 410 CEP: 01452-000 - São Paulo -SP
Telefone: +55 11 3085-9190
Ashoka Global Headquarters
1700 North Moore Street, Suite 2000 (20th Floor)
Arlington – 22209 – Virginia - Estados Unidos
Telefone: +1(703) 527 8300 – Fax: +1(703) 527 8383
E-mail: info@ashoka.org - http://www.ashoka.org/
98.

Associação
Brasileira de
Ensino a
Distância –
ABED
ea
Associação
Nacional de
Pósgraduação e
Pesquisa em
Letras e
Linguística ANPOLL

24º CIAED –
Congresso
Internacional
ABED de
Educação a
Distância
Qualis
(Capes) B
N – ISSN
2175-4098
– DOI
10.17143/abe
d1995

O 24º CIAED – Congresso Internacional ABED de Educação a
Distância, com o tema “Experimentação em EAD”, abre espaço
para que pesquisadores, educadores e gestores de EaD possam
divulgar seus Trabalhos Científicos baseados em investigação
científica; compartilhar relatos de Experiências Inovadoras;
participar de mesas-redondas com especialistas do Brasil e de
outros países; realizar palestras; inserir-se em grupos de trabalho de
diferentes áreas de atuação e estabelecer contatos com diferentes
profissionais.
Os Trabalhos
Cada Trabalho submetido para apresentação no Congresso deverá
ser identificado de acordo com as seguintes categorias:

Profissionais e pesquisadores da
área

http://anp
oll.org.br/
portal/24
o-ciaedcongress
ointernacio
nal-abeddeeducaca
o-adistancia/

30 abr. 2018

On-line
http://abed.digita
l/admin/submissa
o-de-trabalhos/

Tipo
- Relato de Experiência Inovadora (EI)
- Investigação Científica (IC)
- Natureza do trabalho (apenas para Investigação Científica – IC):
A – Planejamento de Pesquisa
B – Descrição de Projeto em Andamento
C – Relatório Final de Pesquisa
Categoria
A – Estratégias e Políticas
B – Conteúdos e Habilidades
C – Métodos e Tecnologias
D – Suporte e Serviços
E – Gerenciamento e Logística
F – Pesquisa e Avaliação
Setor Educacional
a) Educação Infantil e Fundamental
b) Educação Média e Tecnológica
c) Educação Superior
d) Educação Corporativa
e) Educação Continuada em Geral
Importante
Os Trabalhos aprovados pela Comissão Técnico-Científica serão
publicados eletronicamente nos Anais do Congresso, disponíveis no
site da ABED sob o ISSN 2175-4098 e DOI 10.17143/abed1995.
Informações Complementares
Estará disponível, para a apresentação dos Trabalhos nas Sessões
Paralelas durante o evento, um computador com sistema
operacional básico: Windows XP 2003 com Power Point, Sistema de
Projeção e acesso à Internet.
No caso do Trabalho ser aprovado para apresentação nas Sessões
de Pôsteres, sugere-se observar o modelo de Pôster:
http://www.abed.org.br/congresso2018/Modelo_Poster_24_CIAED.pd
f
24º CIAED – Congresso Internacional ABED de Educação a Distância
03 a 07 de Outubro de 2018 – Florianópolis / SC
www.abed.org.br/congresso2018
Contatos
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Sede da ABED:
Rua Vergueiro, 875 – 12° andar – CEP 01504-001 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3275-3561
E-mails
Trabalhos Científicos: papers@abed.org.br
Informações sobre o evento: congresso@abed.org.br
Página da ABED: www.abed.org.br
99.

Associação
Brasileira de
Desenvolvim
ento (ABDE)
e Banco
Interamerica
no de
Desenvolvim
ento (BID)

Prêmio
ABDE/BID de
Artigos 2018

O Prêmio ABDE/BID de Artigos, promovido pela Associação
Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), visa estimular a reflexão acerca dos
desafios do desenvolvimento, por meio do incentivo à pesquisa e à
elaboração de artigos científicos. O Prêmio tem por objetivo
incentivar a produção e divulgação de trabalhos relevantes,
baseados em estudos teóricos e/ou empíricos.

Autores vinculados às instituições
associadas à ABDE, ligados a
universidades, institutos de pesquisa
ou interessados na temática do
fomento ao desenvolvimento, sem
nenhum vínculo institucional
específico.

Premiação
Em 2018, o Prêmio será dividido em três categorias:
. Desenvolvimento em Debate;
. Parcerias Público-Privadas: Desafios e Soluções;
. Desenvolvimento e Cooperativismo de Crédito.
Haverá premiação em dinheiro (R$8.000,00), emissão de certificado
e publicação dos artigos e/ou de seus resumos, a critério da ABDE.

Nota: Os artigos poderão ser
individuais ou coletivos.

http://
www.abd
e.org.br/
Gerencia
EstudosEc
onomicos
PremioAB
DE.aspx

26 jun. 2018

http://ww
w.abri.or
g.br/infor
mativo/vi
ew?TIPO
=1&ID_IN
FORMATI
VO=291

Fluxo contínuo.

http://site.
anpuh.or
g/index.p
hp/201501-20-000155/noticia
s2/noticia
sdestaque
/item/315
5-rbhatendeoutrocriterioscielo-depermane
ncia

Fluxo contínuo.

http://ww
w.anpocs
.org/porta
l/index.ph
p?option
=com_co
ntent&vie
w=article
&id=824&
Itemid=4
39

Fluxo contínuo.

On-line
O Formulário de
Inscrição, o artigo,
o Termo de
Autorização de
Uso e Declaração
de Autoria
deverão ser
realizados pelo email:
premio@abde.or
g.br

Restrições: Os artigos submetidos
não podem ter sido previamente
publicados em revistas ou livros /ou
premiados.

Contato
premio@abde.org.br
100.

Associação
Brasileira de
Relações
Internacionais
(ABRI)

Chamada de
artigos

Carta
Internacional
(ISSN 14130904)

Chamada de trabalhos científicos relacionados à área de Relações
Internacionais.

Pesquisadores.

Importante
. A contribuição deve ser original, inédita e pressupõe que não
esteja sendo avaliada para publicação por outra revista. Caso
contrário, deve ser apresentada uma justificativa em "Comentários
ao editor".
. O arquivo da submissão deve estar em formato Microsoft Word,
Open Office ou RTF. Quando necessário, as URLs para as
referências devem ser informadas.
. O texto deve estar em espaço simples; fonte de 12-pontos; itálico
em vez de sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e
tabelas devem estar inseridas no texto, não no final do documento
na forma de anexos.
. O texto deve seguir os padrões de estilo e requisitos bibliográficos
descritos em Diretrizes para Autores, na página Sobre a Revista.
. Em caso de submissão a uma seção com avaliação pelos pares
(ex.: artigos), verificar se foram seguidas as instruções disponíveis
em Assegurando a avaliação pelos pares cega.

On-line
http://cartainterna
cional.abri.org.br/i
ndex.php/Carta/a
bout/submissions
#onlineSubmissio
ns

Regras para submissão
http://cartainternacional.abri.org.br/index.php/Carta/about/submissi
ons#onlineSubmissions
Contato
Editoria Carta Internacional - ABRI
E-mail: cartainternacional@abri.org.br
101.

Associação
Nacional de
História
(ANPUH)

Revista
Brasileira de
História
(RBH)

ISSN 18069347

Qualis/Capes
2014:
A1 História

102.

Associação
Nacional de
PósGraduação e
Pesquisa em
Ciências
Sociais
(ANPOCS)

Revista
Brasileira de
Informação
Bibliográfica
em Ciências
Sociais – BIB

ISSN
(impresso)
1516-8085
ISSN (digital)
2317-6644

Qualis 2014:

Chamada de artigos, resenhas, traduções e entrevistas por meio do
“Open Journal System”.
Importante
A Revista Brasileira de História inaugurou, no final de 215, a
publicação avançada de artigos “ahead of print) e passou a
receber artigos, resenhas, traduções e entrevistas por meio da
plataforma Open Journal System, que potencializará o processo
editorial e otimizará o fluxo de avaliação.
Indexadores
Scielo, Redalyc, Scopus e ISI Web of Knowledge.
Contato
E-mail: rbh@anpuh.org

Os editores da Revista Brasileira de Informações Bibliográficas em
Ciências Sociais (BIB) convidam professores e pesquisadores a
submeterem artigos, e a incentivar que os estudantes ligados aos
seus programas também enviem resenhas bibliográficas de
qualidade para suas dissertações e teses.
Editores
Marcia Lima - Editora da BIB
Adrian Gurza Lavalle - Diretor de Publicações
Sobre a BIB
A Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais
- BIB, publicação semestral da ANPOCS desde a sua fundação em
1977, consolidou-se como fonte de referência na área de Ciências
Sociais, principalmente para mestrandos e doutorandos em fase de
pesquisa. No último ano passou por uma importante modificação,
passando a ser unicamente digital.

B3 Sociologia

Normas para Apresentação de Colaborações à BIB
http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_content&view
=article&id=631&Itemid=437

Qualis 2014:

Contato
bib@anpocs.org.br

B2 Ciência
Política e
Relações
Internacionai
s

Pesquisadores.

Professores, pesquisadores e alunos
de pós-graduação.

On-line
http://submission.s
cielo.br/index.php
/rbh/login

On-line
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103.

Associação
Nacional de
PósGraduação e
Pesquisa em
Ciências
Sociais
(ANPOCS)

42º. Encontro
Anual da
ANPOCS
Edital 2018

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências
Sociais (ANPOCS) divulga o edital 2018 do 42º. Encontro Anual da
ANPOCS, que será realizado de 22 a 26 de outubro de 2018, em
Caxambú, Minas Gerais.
O Edital recebe chamadas para:
a) Inscrição de propostas temáticas para a formação de
Simpósios de Pesquisas Pós-Graduadas (SPG);
b) Submissão de resumos para os Grupos de Trabalho (GTs)
aprovados;
c) Submissão de resumos para os Simpósios de Pesquisas
Pós-Graduadas (SPG) aprovados;
d) Submissão de propostas de Mesas-Redondas (MRs).
Importante
A íntegra do trabalho aprovado deverá ser encaminhada para a
ANPOCS exclusivamente pelo e-mail papers@anpocs.org.br
Contato
ANPOCS - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Ciências Sociais
Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 - 1º andar
CEP: 05508-010 - São Paulo - SP
Tel.: +55 (11) 30914664 / 30915043 / 30914728
anpocs@anpocs.org.br

Requisitos:
a) As inscrições de propostas
temáticas para a formação de
Simpósios de Pesquisas PósGraduadas (SPG) devem ser
submetidas por: Coordenadoresproponentes, com titulação mínima
de doutor(a);
b) A submissão de resumos para os
Grupos de Trabalho (GTs)
aprovados deve ser realizada por
pesquisadores, com titulação mínima
de Mestrando(a);
c)A submissão de resumos para os
Simpósios de Pesquisas PósGraduadas (SPG) aprovados deve
ser realizada por pesquisadores,
com titulação mínima de
Mestrando(a);

http://ww
w.anpocs
.com/inde
x.php/enc
ontros/42encontroanual2018/2746
encontros
anuais/39
encontroanual-daanpocssp417/1823edital2020

d)A submissão de propostas de
Mesas-Redondas (MRs) deve ser
realizada por coordenadoresproponentes, com titulação mínima
de Doutor(a).

22 fev. 2018 Inscrição de
propostas
temáticas para a
formação de
Simpósios de
Pesquisas PósGraduadas
(SPG).;

On-line
http://anpocs.org/

12 abr. 2018 Submissão de
resumos para os
Grupos de
Trabalho (GTs)
aprovados;
12 abr. 2018 submissão de
resumos para os
Simpósios de
Pesquisas PósGraduadas
(SPG)
aprovados;
02 maio 2018 submissão de
propostas de
MesasRedondas (MRs).
20 set. 2018 –
prazo máximo
para envio da
íntegra dos
trabalhos
aceitos nos GTs,
SPGs e MRs.

104.

Conselho
Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico
(CNPq)

Prêmio
Jovem
Cientista
29ª edição

O CNPq divuga inscrições para a 29ª edição do Prêmio Jovem
Cientista (PJC), cujo tema será "Inovações para a conservação da
natureza e transformação social". Podem concorrer estudantes do
Ensino Médio, Ensino Superior, mestres e doutores. Há, ainda, mais
duas categorias dentro do prêmio: Mérito Científico para o
pesquisador doutor que, ao longo de sua trajetória, tenha se
destacado na área relacionada ao tema da edição, e Mérito
Institucional para instituições dos ensinos médio e superior com o
maior número de trabalhos qualificados.

Estudantes dos ensinos médio e
superior, mestres e doutores.

http://ww
w.jovemc
ientista.c
npq.br/

31 jul. 2018

On-line

Alguns Requisitos:

http://ww
w.capes.
gov.br/co
operacao
internacio
nal/franc
a/cofecub

09 maio 2018
(inscrição das
propostas)

On-line

Linhas de pesquisa e categorias
1) Estudantes do ensino superior, mestres e doutores poderão
inscrever trabalhos relacionados a uma das seguintes linhas de
pesquisa:
. Benefícios socioeconômicos gerados por unidades de conservação
e demais áreas protegidas;
. Biodiversidade, serviços ecossistêmicos e bem-estar humano;
. Empreendedorismo e modelos de negócios para a inclusão digital
e uso sustentável de recursos naturais;
. Incentivos econômicos para a conservação e o uso sustentável da
natureza;
. Inovações para a conservação e o uso sustentável da natureza;
. Inovações para a inclusão digital da sociedade brasileira;
. O papel da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos na
adaptação às Mudanças do Clima;
. Práticas inovadoras em educação, comunicação e divulgação
sobre biodiversidade;
. Produção e consumo ambientalmente sustentáveis;
. Tecnologias digitais para transformação social;
. Tecnologias para incentivar a prática de economia colaborativa e
sustentável.
2) Ensino Médio, poderão ser inscritos trabalhos relacionados a
uma das seguintes linhas de pesquisa:
. Comunicação e mobilização para a valorização de áreas
protegidas;
. Empreendedorismo e soluções locais para a conservação e o uso
sustentável da natureza;
. Inovações para a conservação da natureza e o uso sustentável no
ambiente escolar;
. Práticas inovadoras em educação ambiental e conservação da
natureza;
. Tecnologias digitais para a conservação da natureza;
. Tecnologias digitais para transformação social.
Link
Regulamento:
http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2018/pjc/regulamento.html
Contato
. CNPq
Mariana Galiza - mariana.oliveira@cnpq.br / (61) 3211-9414
105.

Coordenaçã
o de
Aperfeiçoam
ento de
Pessoal de
Nível
Superior
(CAPES) /
COFECUB
Brasil /
França

Edital nº
8/2018
CAPES/
Cofecub

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) divulgou na quinta-feira, 22/03, o Edital nº 8/2018, referente
ao programa CAPES/Cofecub, que seleciona projetos conjuntos de
pesquisa para fomentar o intercâmbio entre instituições de ensino
superior e institutos ou centros de pesquisa e desenvolvimento
públicos brasileiros e franceses, com objetivo de estimular o
intercâmbio científico entre Brasil e França e a formação de
recursos humanos de alto nível nos dois países.
Inscrições
Os projetos que atenderem aos requisitos descritos no edital
deverão ser inscritos exclusivamente pela internet, mediante o
preenchimento do formulário de inscrição e o envio de documentos
eletrônicos até o dia 9 de maio, na página do Programa
CAPES/COFECUB. A candidatura no Brasil deverá ser apresentada
em português. A proposta em francês deverá ser encaminhada
pela equipe francesa para o link disponibilizado para este fim pelo

. O coordenador proponente deve
ser, brasileiro nato ou naturalizado
ou estrangeiro com visto permanente
no Brasil, detentor do título de Doutor
há pelo menos 5 (cinco) anos, com
reconhecida competência na área e
disponibilidade para as atividades
acadêmicas e administravas
relacionadas ao projeto;
. A equipe brasileira do projeto
deverá ser composta de no mínimo 4
(quatro) docentes doutores,
incluindo o coordenador, todos com
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Cofecub. O resultado está previsto para ser divulgado em
dezembro.
Importante
Serão selecionados até 30 projetos conjuntos de pesquisa para
início das atividades a partir do ano de 2019 nas diversas áreas de
conhecimento, mediante decisão conjunta entre as agências
financiadoras e disponibilidade orçamentária e financeira da
Capes.
Cada proposta deverá conter planejamento de atividades em
módulos anuais, considerando a duração máxima de financiamento
dos projetos de 4 anos.
A vigência do segundo biênio do projeto está condicionada à
aprovação de relatório parcial de atividades, das prestações de
contas anuais, do plano de atividades atualizado para os dois
últimos anos e à disponibilidade orçamentária das agências
financiadoras.

106.

Coordenaçã
o de
Aperfeiçoam
ento de
Pessoal de
Nível
Superior
(Capes)

Edital
Capes/Fulbri
ght nº10/2018
- Mestrado
Profissional
de Formação
de Roteiristas
nos EUA
(Master of
Fine Arts)

vínculo empregacio com uma
Instituição de Ensino Superior (não
podendo estar aposentado ou ter
vínculo temporário);
. A proposta brasileira deve ser
elaborada em língua portuguesa e
em conformidade com as diretrizes
publicadas pela Capes no edital, e a
proposta francesa com as diretrizes
do Cofecub. As propostas devem ser
similares em cada um dos países,
contendo o plano de ações
conjuntas e a programação da
formação de recursos humanos em
ambos os sentidos.

Benefícios
São itens financiáveis no âmbito do programa: missões de trabalho,
recurso para material de consumo e serviços de terceiros, conforme
especificados no Edital, levando-se em consideração o valor limite
de até R$ 140 mil reais para financiamento de quatro anos de
projeto. Também estão previstas missões de estudos aos projetos
selecionados, nas modalidades doutorado sanduíche e pósdoutorado.

. A proposta deverá:

Alunos selecionados para utilizar a cota de bolsa de estudo
deverão obrigatoriamente possuir o número válido de ORCID
quando da inscrição no site da Capes pelo coordenador do projeto.

. Envolver ao menos 1 (uma) IES em
cada país;

. Prever a mobilidade de docentes e
discentes de ambas as equipes,
demonstrando ênfase no
fortalecimento da formação de pósgraduandos e interação de docentes
vinculados à equipe de trabalho;

Links
Edital nº 8/2018:
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/22032018
-EDITAL-8-2018-COFECUB.pdf
Programa CAPES/Cofecub: http://www.capes.gov.br/cooperacaointernacional/franca/cofecub

. Dar ênfase à promoção do
aperfeiçoamento de estudantes e de
pesquisadores em fase de
consolidação da carreira, por
intermédio de estágios acadêmicos:
doutorado-sanduíche e estágio pósdoutoral.

Contato
Para dúvidas e solicitações referentes ao formulário eletrônico, ulize
o e-mail https://sei.capes.gov.br/sei/cofecub.projetos@capes.gov.br

(ver outros requisitos no edital)

O Edital Capes/Fulbright nº10/2018 torna pública a seleção de
bolsistas para a participação no Programa de Mestrado Profissional
de Formação de Roteiristas nos EUA na área de produção
cinematográfica, com vistas à formação de roteiristas, nos
denominados Master of Fine Arts (MFA) in Screenwriting.
O Programa tem como objetivo:
Proporcionar a formação qualificada de profissionais brasileiros,
dando-lhes a oportunidade de vivenciar experiências educacionais
voltadas para a qualidade, o empreendedorismo e a
competitividade na área de conhecimento do Programa;
Complementar a formação técnica e especializada na área de
formação de roteiristas para a produção audiovisual e o
estreitamento das relações bilaterais entre os dois países nessa
área;
Identificar instituições e lideranças no exterior de interesse
prioritário e/ou estratégico para o Brasil, na área de formação de
roteiristas para a produção audiovisual, para estabelecimento de
novas parcerias institucionais e para o treinamento de recursos
humanos.

Possuir nacionalidade brasileira, não
cumulada com nacionalidade norteamericana, com vistas a atender às
normas do J. William Fulbright
Foreign Scholarship Board, que
cofinancia o Programa
Ter concluído curso superior,
reconhecido na forma da legislação
brasileira, até a data de
encerramento das inscrições;
Ter experiência comprovada na
área de elaboração de roteiros para
produções cinematográficas e/ou
audiovisuais;
Estar em conformidade com os
demais requisitos listados no ítem 2
do Edital.

http://ww
w.capes.
gov.br/sal
a-deimprensa/
noticias/8
831capeslancachamada
-paramestrado
-emcinemanosestadosunidos

03 jun. 2018

On-line

http://ww
w.capes.
gov.br/ap
oio-aeventos/p
aep

11 maio 2018,
até às 17 horas,
horário de
Brasília.

On-line

Benefícios
Os bolsistas receberão os seguintes benefícios:
Custeados pela Capes:
taxas acadêmicas e administrativas da universidade norteamericana até o valor de US$50.000,00;
Custeados pela Comissão Fulbright:
. Estipêndio mensal;
. Seguro saúde;
. Passagem aérea internacional de ida e volta entre o Brasil e os
EUA, em classe econômica;
. Auxílio instalação no valor de US$1.000,00.
Forma de Solicitação
As inscrições devem ser realizadas mediante o preenchimento
do Formulário de Inscrição da Comissão Fulbright, em inglês.
Nota: Os interessados devem ler o Manual de Inscrição e o item 6
do Edital (página 3) para mais informações.
Contatos
fulbright@capes.gov.br
107.

Coordenaçã
o de
Aperfeiçoam
ento de
Pessoal de
Nível
Superior
(CAPES)

Programa de
Apoio a
Eventos no
País (PAEP)

O Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP) é um programa que
visa impulsionar a realização de eventos científicos, tecnológicos e
culturais de curta duração no país, com envolvimento de
pesquisadores, docentes e discentes dos programas de pósgraduação. O edital atenderá os eventos do segundo semestre de
2018, que tenham data de início no período entre 02 de abril e 31
de agosto. As inscrições vão até o dia 11 de maio.
Itens financiáveis
. Pessoa Jurídica:
a)Passagens para palestrantes, conferencistas e organizadores
do evento; b)Hospedagem, locomoção urbana e alimentação
dospalestrantes, conferencistas e
organizadores do evento (pagos diretamente aos
estabelecimentos), não podendo exceder o
valor equivalente ao auxílio diário estabelecido pela Portaria
CAPES nº 132 de 18/08/2016; c) Revisão e publicação de anais;
d)Confecção de material para divulgação do evento; e)Locação
e/ou montagem de estrutura para o evento; f) Locação de

Para apresentar solicitação de apoio
financeiro ao evento, o proponente
deverá atender aos seguintes
requisitos:
. Ser presidente da comissão
organizadora ou presidente da
sociedade/associação científica
promotora do evento,
responsabilizando-se por todas as
informações submedas à CAPES, que
estarão sujeitas às análises técnica e
de mérito;
. Possuir título de doutor;
. Ter Curriculum Vitae cadastrado e
atualizado na Plataforma LaIes
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equipamentos destinados ao evento, tais comocomputadores,
projetor multimídia, telões; g) Contratação de serviços de
tecnologia da informação; h) Contratação de serviços para
registro do evento, tais como filmagem e fotografia; i)
Contratação de serviços de tradução simultânea e para a Língua
Brasileira de Sinais
(Libras); j)Contratação de serviços administravos para
organização e logística do evento; k)Aquisição de material de
escritório para uso relacionado ao evento; l)Fornecimento de
lanche para intervalos curtos do evento (coffee break).

O evento deverá atender às
seguintes condições:
. Ter relevância para o Sistema
Nacional de Pós-Graduação e para
a área do conhecimento;
. Ser realizado no Brasil.

. Pessoa Física:
a) Pagamento de auxílio diário para palestrantes, conferencistas
e organizadores do evento (efetuado diretamente), conforme
estabelecido na Portaria CAPES nº132 de 18/08/2016;
b)Contratação de serviços de tradução simultânea (pago
diretamente ao tradutor) e para a Língua Brasileira de Sinais
(Libras); c) Contratação de serviços administrativos para
organização e logística do evento.
Links
Edital:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/28032018Edital-9-2018-PAEP-DPB.pdf
Inscrições: http://paep.capes.gov.br/

Contato
paep@capes.gov.br
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES
Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06
CEP: 70.040-020 – Brasília/DF
Telefones: (61) 2022-6266/ 6275 / 6276 / 6277 / 6727 / 6730
108.

Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de Pessoal
de Nível
Superior
(CAPES)

Programa
Bolsas para
Pesquisa
Capes/
Humboldt
EDITAL Nº
36/2017

O Programa Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt é uma iniciativa
da Capes em cooperação com a Fundação Alexander von
Humboldt (AvH) da Alemanha com o objetivo de conceder bolsas
para pesquisadores altamente qualificados, que possuam vínculo,
empregatício ou não, em Instituições de Ensino ou Pesquisa do Brasil
em todas as áreas do conhecimento.
A parceria visa à internacionalização de forma mais consistente, o
aprimoramento da produção e qualificação científicas e o
desenvolvimento de métodos e teorias em conjunto com
pesquisadores, de reconhecido mérito científico, alemães ou
estrangeiros residentes na Alemanha.

Pesquisador altamente qualificado e
em início da carreira acadêmica,
que tenha completado seu
doutorado há menos de quatro anos.
ou
Acadêmico altamente qualificado
com um perfil de pesquisa definido,
que tenha completado seu
doutorado há menos de doze anos.

Modalidades de bolsas
. Pós-doutorado (estágio pós-doutoral): para pesquisador altamente
qualificado e em início da carreira acadêmica, que tenha
completado seu doutorado há menos de quatro anos;
. Pesquisador experiente (estágio sênior): para acadêmico
altamente qualificado com um perfil de pesquisa definido, que
tenha completado seu doutorado há menos de doze anos;

http://cap
es.gov.br/
sala-deimprensa/
noticias/8
550estudante
s-teraoformacao
-emroteirodecinemanos-euacomapoio-dacapes
ou
http://cap
es.gov.br/
cooperac
aointernacio
nal/alem
anha/hu
mboldt

Benefícios
Bolsa mensal;
Auxílio-instalação;
Auxílio-deslocamento;
Auxílio para aquisição de Seguro Saúde;
Curso de idioma alemão quando necessário;
Subsídios para dependentes;
Auxílio para mobilidade.

Chamada 13:
01 dez. 2017 a
31 maio 2018
Chamada 14:
01 jun. 2018 a
30 nov. 2018

On-line
http://www.humbol
dtfoundation.de/web
/capes-humboldtfellowship.html

Chamada 15:
03 dez. 2018 a
31 maio 2019
Chamada 16:
03 jun. 2019 a
29 nov. 2019
Chamada 17:
02 dez. 2019 a
29 maio 2020
(até às 23h59
da data limite)

Edital
http://capes.gov.br/images/stories/download/editais/14082017-Edital36-2017-HUMBOLDT.pdf
Links para inscrição
. Humboldt - Edital nº 36/2017 - 12ª Chamada - Pesquisador
Experiente: https://inscricao.capes.gov.br/individual
. Humboldt - Edital nº 36/2017 - 12ª Chamada - Estágio Pós-doutoral:
https://inscricao.capes.gov.br/individual
. Normas sobre importação/exportação de material biológico:
http://capes.gov.br/images/stories/download/diversos/18102016normas_sobre_importa%C3%A7%C3%A3o_exportacao_de_material
_biologico.pdf
Contato
humboldt@capes.gov.br e info@avh.de
109.

Coordenador
ia Ecumênica
de Serviço
(Cese)

Programa de
Pequenos
Projetos (PPP)

A Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese) divulga o Programa
de Pequenos Projetos (PPP) que apoia uma diversidade de atores
sociais que lutam por direitos em todo o País: jovens rurais e
urbanos; crianças e adolescentes; mulheres; populações
tradicionais (indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, entre
outros). São iniciativas nas áreas de direitos humanos, meio
ambiente, fortalecimento institucional, desenvolvimento econômico,
educação, saúde popular, comunicação e cultura.

A Cese apoia movimentos sociais
populares, associações, sindicatos,
grupos de base, cooperativas, fóruns
e articulações, organizações nãogovernamentais de apoio e
assessoria ao movimento popular,
pastorais sociais e diaconias das
igrejas;

Valor financiado
A Cese não tem estipulado o valor máximo para apoio dos
pequenos projetos, pois este varia de acordo com o tipo de
atividade a ser desenvolvida, a abrangência e o número de
beneficiários.

Empresas e fundações a elas
ligadas, fundações e órgãos
públicos, universidades, pessoas
físicas e microempreendedores
individuais (MEI) não são apoiadas
pela Cese.

http://ww
w.cese.or
g.br/prog
ramas/pr
ogramadepequenos
-projetos/

Fluxo contínuo.

On-line
As proposta
devem ser
encaminhadas
para o e-mail
projetos@cese.org
.br

Forma de solicitação
As proposta devem ser encaminhadas para o e-mail
projetos@cese.org.br.
Os interessados devem acessar os Formulários para a elaboração
da proposta.
Links
Formulários
. Roteiro de Elaboração de Projetos - https://www.cese.org.br/wpcontent/uploads/2014/08/Roteiro-para-Elaboracao-de-Projetos.doc
. Guia de Preenchimento do Roteiro - https://www.cese.org.br/wpcontent/uploads/2014/08/Guia-para-elaboracao-de-projetos.doc
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. Roteiro para Elaboração de Relatório de Atividades e Mobilização
– APC - https://www.cese.org.br/wp-content/uploads/2015/04/RoteiroElaboracao-Relatorio-Atividades-PPP.doc
. Roteiro para Elaboração de Relatório - https://www.cese.org.br/wpcontent/uploads/2014/11/Roteiro-Elaboracao-RelatorioFinanceiro.doc
Contato
projetos@cese.org.br
Nome Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese)
Endereço Rua da Graça, 164 – Graça - Salvador
40150-055 Bahia - Telefone (71) 2104 5457
Fax (71) 2104 5456 - E-mailcese@cese.org.br
Home Page: https://www.cese.org.br/
110.

Conselho
Nacional de
Desenvolvim
ento
Científico e
Tecnológico
(CNPq)
e
Financiadora
de
Estudos e
Projetos
(FINEP)

Chamada
MCTIC/CNPQ
/FINEP Nº
06/2018
Auxílio à
Promoção de
Eventos
Científicos,
Tecnológicos
e/ou de
Inovação
(ARC)

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
CNPq e a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP tornam
pública a Chamada MCTIC/CNPQ/FINEP Nº 06/2018 referente ao
Auxílio à Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e/ou de
Inovação (ARC) .
Linhas
1) Eventos Mundiais;
2) Eventos Nacionais ou Internacionais;
3) Eventos Regionais ou Eventos que estejam em suas primeiras
Edições.
Itens financiáveis
a) Passagens e diárias para conferencistas, exceto para bolsistas
de Produtividade do CNPq (PQ e DT) que recebam Adicional de
Bancada (Grant), de acordo com as Tabelas de Valores de Diárias
para Auxílios Individuais e Bolsas de Curta Duração;
b) Concessão de auxílio à participação de estudantes em eventos
internacionais realizados no Brasil, no montante de até 15% (quinze
por cento) do valor solicitado para o evento, desde que a instituição
promotora ofereça, para este fim, contrapartida de valor
equivalente. Exceto para bolsistas do CNPq ou de qualquer outra
agência de fomento, que recebam taxa de bancada;
c) Serviços de mídia impressa e eletrônica para confecção e
publicação de anais, impressão de material gráfico ou eletrônico
(folders e cartazes) para divulgação do evento e criação e
manutenção de página do evento na Internet;
d) Traslado de participantes do evento; e
e) Locação de espaços para realização do evento com respectiva
infraestrutura, aluguel de equipamentos audiovisuais, tais como
projetores, sonorização, computador multimídia, além de serviços
de tradução simultânea, recepcionista e secretaria.

Proponente:
a) Ter seu currículo cadastrado na
Plataforma Lattes, atualizado até a
data limite para submissão da
proposta; b) Possuir o título de
Doutor; c) Ser obrigatoriamente o
coordenador do projeto;
d)Participar formalmente da
comissão organizadora do evento. A
participação na comissão
organizadora deve estar claramente
informada na proposta detalhada,
conforme previsto no item 6.6 da
Chamada; e) Ter vínculo formal com
a instituição executora do projeto.

Instituição de Execução do Projeto:
a) A instituição de execução do
projeto deve ser uma Instituição
Científica, Tecnológica e de
Inovação (ICT) cadastrada no
Diretório de Instituições do CNPq.

http://cnp
q.br/web/
guest/cha
madaspublicas?
p_p_id=r
esultados
portlet_W
AR_result
adoscnp
qportlet_I
NSTANCE
_0ZaM&fil
tro=abert
as&detal
ha=cham
adaDivul
gada&de
sc=cham
adas&idD
ivulgacao
=7922

Cronograma 1:
até 4 maio 2018

On-line

a) Para eventos
da LINHA 1 –
Eventos
mundiais que
serão realizados
no período de
01/07/2018 a
30/06/2019; e b)
Para eventos da
LINHA 2 –
Eventos
Nacionais ou
Internacionais e
da LINHA 3 –
Eventos
Regionais ou que
estejam em suas
primeiras
edições que
serão realizados
no período de
01/07/2018 a
31/12/2018;
Cronograma 2:
até 29 jun. 2018
a) Para eventos
da LINHA 1 –
Eventos
mundiais que
serão realizados
no período de
01/07/2019 a
30/06/2020;

Links
Edital - http://resultado.cnpq.br/2523617097804581
Contato
Esclarecimentos e informações adicionais acerca desta Chamada
podem ser obtidos pelo endereço eletrônico atendimento@cnpq.br
ou pelo telefone (61) 3211-4000.

b) Para eventos
da LINHA 2 –
Eventos
nacionais ou
internacionais e
da LINHA 3 –
Eventos
regionais ou que
estejam em suas
primeiras
edições que
serão realizados
no período de
01/01/2019 a
30/06/2019;
111.

Conselho
Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico
(CNPq)

Auxílio
Participação
em Eventos
Científicos
(AVG)

Apoiar a participação de pesquisador, com desempenho
destacado em sua área de atuação, em eventos científicos no
exterior, tais como:
1. Congressos e similares;
2. Intercâmbio científico ou tecnológico;
3. Visitas de curta duração, para aquisição de conhecimentos
específicos e necessários ao desenvolvimento da pesquisa
científica ou tecnológica e/ou de inovação.
Itens financiáveis
1. Passagem aérea internacional;
2. Diárias no exterior, conforme valores estabelecidos em
Resolução Normativa específica
(http://www.cnpq.br/web/guest/diarias-para-auxilios).
Obs.: O proponente deverá observar as orientações do Manual de
Utilização de Recursos Financeiros e Prestação de Contas http://www.cnpq.br/documents/10157/d6b5ae87-42ab-4b4c-85f6838fedda953d.
Requisitos
. Possuir ter título de doutor ou de livre docência; ter currículo
cadastrado na Plataforma Lattes. A atualização das informações do
currículo Lattes é de total responsabilidade do proponente;
ter
domínio do idioma do evento, visita ou intercâmbio; apresentar, no
momento do envio da proposta, carta convite ou de aceitação da
organização do evento, para os casos de visitas, intercâmbios ou
participação em congressos e similares na qualidade de
palestrante, coordenador de sessão ou outras atividades afins;
apresentar texto submetido ao comitê avaliador do evento; manter
em sua guarda carta de aceite do(s) trabalho(s) apresentado(s) em
congressos e similares; cumprir interstício de 2 (dois) anos para a
nova concessão, no caso de pesquisador que já tenha usufruído de
Auxílio Participação em Eventos Científicos (AVG).

Título de doutor ou de livre docência.

http://ww
w.cnpq.b
r/web/gu
est/apres
entacao4/
#void
Norma
completa:
http://ww
w.cnpq.b
r/view//journal_c
ontent/56
_INSTAN
CE_0oED/
10157/254
80

90 dias antes do
início da
atividade ou
evento

On-line

Exclusivamente
via internet, até
às 23:59 horas,
sem tolerância,
da data limite,
horário de
Brasília.

ou

http://ww
w.cnpq.b
r/docume
nts/10157/
922d46e3
-c4a643e496265a04429b
b2b3

Nota: esta modalidade de auxílio é preferencialmente concedida
para bolsistas de Produtividade em Pesquisa e de Produtividade em
Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora categoria II do
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CNPq ou a pesquisadores não bolsistas. Somente será concedida a
bolsistas da categoria I em casos de altos custos de viagem.
Contato
Central de Atendimento do CNPq
Tels.: 61 3211-4000 (funcionamento de segunda a sexta-feira, das
8h30min às 18h30min).
112.

Conselho
Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico
(CNPq)

Auxílios de
Curta
Duração:

Auxílio a
Pesquisador
Visitante
(APV)

O programa tem a finalidade de possibilitar ao pesquisador
brasileiro ou estrangeiro, de reconhecida competência, a
colaboração com grupos de pesquisa nacionais para o
desenvolvimento de projetos/planos de trabalho de natureza
científica, tecnológica e/ou de inovação.
Itens financiáveis
. Passagens nacionais ou internacionais;
. Diárias no País, conforme valor estabelecido na Tabela de Valores
de Diárias para Auxílios Individuais e Bolsas de Curta Duração
(http://www.cnpq.br/web/guest/diarias-para-auxilios).
Importante
. O projeto/plano de trabalho deve detalhar as atividades, de
pesquisa e de ensino, a serem desenvolvidas pelo visitante.
. Para pesquisador visitante estrangeiro deve ser informada a home
page ou anexado o seu currículo.
Norma completa
http://www.cnpq.br/view//journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/25480
ou
http://www.cnpq.br/documents/10157/128ba920-77a7-4748-97f56cab3a4c6d40

. Para o proponente:
a) ser pesquisador de comprovada
qualificação e experiência;
b) ter currículo cadastrado na
Plataforma Lattes. A atualização das
informações do currículo Lattes é de
total responsabilidade do
proponente;
c) ter vínculo formal com a instituição
de execução do projeto.
c.1) pesquisadores aposentados
deverão comprovar em seu Currículo
Lattes que mantém atividades
acadêmico-científicas e apresentar
declaração da instituição de
pesquisa ou de pesquisa e ensino
concordando com a execução do
projeto.

http://ww
w.cnpq.b
r/web/gu
est/auxilio
s2

Fluxo contínuo
com
antecedência de
90 dias antes do
início da
atividade ou
evento.

On-line

Fluxo contínuo.

On-line

ou

http://ww
w.cnpq.b
r/view//journal_c
ontent/56
_INSTAN
CE_0oED/
10157/254
80

(ver requisitos para professor
visitante e instituição de execução)

Tabela de valores
http://www.cnpq.br/diarias-para-auxilios
Requisitos
. Para o visitante:
a) possuir o título de doutor;
b) ser pesquisador de comprovada qualificação e experiência, em
sua área de atuação;
c) concordar com o plano de trabalho proposto, no período
previsto;
d) dedicar-se integralmente às atividades programadas; e
e) se estrangeiro, estar em situação regular no País.
. Para a instituição de execução:
a) ser instituição de ensino superior, pública ou privada sem fins
lucrativos; instituto ou centro de pesquisa e desenvolvimento,
público ou privado sem fins lucrativos; ou empresa pública, que
execute atividades de pesquisa em Ciência, Tecnologia ou
Inovação;
b) possuir infra-estrutura adequada para o desenvolvimento do
projeto/plano de trabalho;
c) otimizar a participação do visitante, promovendo seminários,
debates internos, visitas e encontros com grupos afins;
d) enviar carta-convite ao visitante contendo as linhas gerais da
programação e período previsto; e
e) ter grupo de pesquisa na área de atuação do pesquisador
visitante.
Tempo de vigência
Período máximo de 30 dias.
Contato
Central de Atendimento do CNPq
Tels.: 61 3211-4000 ou pelo telefone 0800 619 697 (funcionamento de
segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h30min).
113.

Conselho
Nacional de
Pesquisa e
Pósgraduação
em Direito
(CONPEDI)

Chamada de
trabalhos

A Revista de Direito Brasileira – RDB (Brazilian Journal of Law) abre
chamada de trabalhos para suas próximas edições de 2018.

Revista de
Direito
Brasileira RDB,
Brazilian
Journal of
Law

A Revista de Direito Brasileira – Brazilian Journal of Law tem
interesse na publicação de artigos científicos, jurisprudência
comentada, resenhas de obras jurídicas, legislação nacional,
estrangeira ou internacional comentada e pareceres. São aceitas
colaborações do Brasil e do Exterior, no campo da jurisdição
constitucional. São incentivadas a pluralidade de abordagens e
perspectivas. Em virtude da amplitude do tema da jurisdição
constitucional, a Revista abarca um espectro amplo de subdomínios
de conhecimento, perspectivas e questões.

e-ISSN:
2358-1352
ISSN:
2237-583X
Qualis 20132016:
A1 - Direito

Somente são aceitos artigos de
autores que estejam no mínimo
cursando Pós-Graduação "stricto
sensu". A participação de
Graduandos e Graduados será
garantida desde que acompanhada
por Professor(a) Doutor(a) de IES
nacional ou estrangeira.

http://inde
xlaw.org/i
ndex.php
/rdb/anno
uncement

Diretrizes para autores
Os artigos deverão estar em duas línguas: inglês/espanhol ou
inglês/português. Os artigos obedecerão às regras da ABNT e
deverão possuir os seguintes requisitos:
(a) ser inédito;
(b) conter título e resumo na língua portuguesa ou espanhola e
inglesa com no mínimo 100 palavras e no máximo 250 palavras;
(c) conter sumário e no mínimo 03 palavras-chave e no máximo 6 na
língua portuguesa ou espanhola e inglesa (separada por
ponto);
(d) desenvolvimento e referências;
(e) possuir de 15 a 30 laudas no formato Word (A4, posição vertical;
Fonte: Times New Roman; Corpo: 12; Alinhamento: Justificado,
sem separação de sílabas; Entre linhas: Espaçamento simples;
Parágrafo: 1,5 cm; Margem: superior e esquerda – 3 cm; Inferior
e direito – 2 cm);
(f) as citações devem obedecer às regras da ABNT
(NBR10520/2002);
(g) as referências devem ser conforme a ABNT (NBR 6023/2002);
(h) o sistema de chamada das referencias das citações diretas ou/e
indiretas pode ser autor-data ou numérico (NBR 10520/2002). As
notas de rodapé, se necessárias, devem ser somente
explicativas (NBR 6022/2003) e
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(i) conforme a NBR 6024/2003, os títulos, subtítulos e sub-subtítulos
devem ser alinhados à esquerda e conter um texto relacionado
com eles;
(j) Conter referência em forma de citação a outros artigos
anteriormente publicados na revista e que sejam relevantes ao
tema proposto.
(k)Fazer enquadramento do artigo e justificativa na temática da
Revista. Incluir em "Comentários ao editor".
Links
http://indexlaw.org/index.php/rdb/about/submissions#authorGuideli
nes
Contato
Vladmir Oliveira da Silveira, Doutor
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS
Telefone: (11) 3106-2042 ramal 129 - E-mail: rdbconpedi@gmail.com
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito
Caixa Postal 5107 – Trindade - Florianópolis/SC – CEP 88040-970
Fone: (48) 3334-3077 - www.conpedi.org.br
114.

Conselho
Nacional de
Pesquisa e
Pósgraduação
em Direito
(CONPEDI)

II Congresso
de Filosofia
do Direito
para o
Mundo
Latino
11-13 jul.
2018
Rio de
Janeiro

Chamada de trabalhos para o “II Congresso de Filosofia do Direito
para o Mundo Latino”, que será realizado de 11 a 13 de julho de
2018. O Congresso é promovido pela iLatina e pela Associação
Brasileira de Filosofia - ABRAFI, sob a organização da Universidade
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, e será realizado na sede da
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ,
Centro, Rio de Janeiro/RJ.

Professores, pesquisadores, mestres,
doutores, mestrandos e doutorandos.

https://w
ww.conp
edi.org.br
/eventos/il
atina/#tr
abalhos_
aprovado
s

16 fev. 2018
(resultado 22 de
fevereiro)

http://ww
w.br.emb
japan.go.
jp/apc/so
bre_apc.
html

Fluxo contínuo

Comitê Organizador
Margarida Lacombe Camargo (UFRJ)
Juliana Neuenschwander Magalhães (UFRJ)
Marcelo Campos Galuppo (UFMG/PUC-Minas)
Cláudia Roesler (UnB)

On-line

18 abr. 2018
(resultado: 25 de
abril)
17 maio 2018
(resultado: 28 de
maio)

Comitê Científico Brasileiro
Leonel Severo da Rocha (UNISINOS)
Maria Lúcia Oliveira (UNIRIO)
Cecília Caballero Lois (UFRJ)
Pedro Parini (UFPE)
Luciano Nuzzo (UFRJ/Universitá de Salento)
Áreas temáticas
1) Gênero e Teoria do Direito
2) Crise da democracia e desigualdades
3) Justiça de Transição
4) Estado de Exceção e Estado Constitucional de Direito
5) Ativismo Judicial e Judicialização da Política
6) Direito, razões e racionalidade
7) Nossos Clássicos
Normas para submissão dos trabalhos
Os trabalhos deverão ser enviados em PDF, em alguma das línguas
do iLatina (português, espanhol, italiano, francês), com no mínimo
10 e no máximo 15 laudas, fonte “Times New Roman” 12 e
espaçamento 1,5 cm.
O trabalho deverá conter um resumo de no máximo 500 palavras.
Deverá ser inédito, permitida a coautoria. Os autores deverão
possuir no mínimo a condição de mestrando. Não serão aceitos
trabalhos de estudantes de graduação ou graduados, ainda que
como coautores.
Importante
No segundo semestre de 2018 a comissão científica, juntamente
com cada um dos relatores, selecionará os 10 (dez) melhores
trabalhos de cada tema para comporem uma publicação no
formato de livro eletrônico.
Contato
ilatina2018@gmail.com
115.

Consulado
Geral do
Japão no Rio
de Janeiro

Assistência a
Projetos
Comunitários
e Segurança
Humana no
Brasil (APC)

O Governo Japonês oferece um programa de assistência
econômica para projetos de desenvolvimento concebido para
atender às diversas necessidades dos países em desenvolvimento.
O Programa de Assistência a Projetos Comunitários e Segurança
Humana (APC)proporciona assistência financeira não-reembolsável
a organizações não-governamentais (ONGs), hospitais,
estabelecimentos de ensino fundamental e outras organizações
sem fins lucrativos, a fim de auxiliar na implementação de seus
projetos de desenvolvimento e tem conquistado uma excelente
aceitação, pois proporciona um apoio rápido e flexível aos projetos
de desenvolvimento comunitário.
Valor financiado
A quantia de assistência concedida por projeto é, geralmente, de
até 10 milhões de ienes japoneses (o valor máximo é de 100
milhões de ienes).

Toda organização sem fins
lucrativos, desde que voltada para a
implementação de projetos
comunitários, nos países escolhidos
para receber a assistência (projetos
individuais e de instituições que
visam o lucro não são objeto do
Programa).
Nota
Para mais informações, os
interessados devem consultar
as Organizações Qualificadas.

On-line

. Formulário on-line
e envio dos
demais
documentos
exgidos
http://www.br.emb
japan.go.jp/apc/a
pc_form.pdf

Forma de solicitação
A organização requerente deve encaminhar uma solicitação à
Embaixada ou ao Consulado do Japão com jurisdição sobre o local
do projeto.
Ao formulário de solicitação, deve-se anexar:
- Um orçamento detalhado do projeto;
- Um mapa de projeção do local onde será desenvolvido o projeto;
- Um estudo de viabilidade;
- Orçamentos, de três fornecedores diferentes, especificando os
valores dos serviços e dos materiais;
- Documentos de apresentação, por exemplo, folhetos, o estatuto e
o documento do orçamento anual da organização requerente.
- Pede-se apresentar ou enviar, à Embaixada ou ao Consulado
Geral do Japão, o formulário de solicitação e os demais
documentos exigidos.
Nota
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É essencial o fornecimento dos dados completos para contato, uma
vez que podem ser solicitadas informações adicionais.
Existem, no Brasil, oito representações japonesas (embaixada,
consulados gerais e escritório consular) que tratam do programa de
Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana em
sua área de jurisdição.
Jurisdição
Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais*
*exceto o Triângulo Mineiro
Contato
CONSULADO-GERAL DO JAPÃO NO RIO DE JANEIRO
Praia do Flamengo, 200 – 10º andar
CEP: 22.210-901 Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3461-9595
Fax: (21) 3235-2241
http://www.rio.br.emb-japan.go.jp/
116.

Consulado
Geral do
Japão no Rio
de Janeiro

Assistência a
Projetos
Comunitários
e Segurança
Humana
(APC do
Governo
Japonês)

O Programa “Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança
Humana (APC)” oferece apoio a projetos propostos por vários
organismos, como organizações não-governamentais (ONGs) e
governos locais.
Áreas
1. Cuidados de saúde básica;
2. Educação básica;
3. Atenuação da pobreza;
4. Assistência social;
5. Meio ambiente.
Importante
. O programa APC proporciona assistência financeira nãoreembolsável a organizações não-governamentais (ONGs),
hospitais, estabelecimentos de ensino fundamental e outras
organizações sem fins lucrativos, a fim de auxiliar na
implementação de seus projetos de desenvolvimento.
. A disponibilidade dos fundos da APC em cada país qualificado
proporciona à AOD (Assistência Oficial para o Desenvolvimento)
japonesa novos meios de cooperação que influem diretamente no
bem-estar das comunidades.
Documentos
A organização requerente deve encaminhar uma solicitação à
Embaixada ou ao Consulado do Japão com jurisdição sobre o local
do projeto. Ao Formulário de Solicitação, deve-se anexar:

Organização sem fins lucrativos
pode ser beneficiária da APC, desde
que voltada para a implementação
de projetos comunitários, nos países
escolhidos para receber a
assistência (projetos individuais e de
instituições que visam o lucro não
são objeto deste programa).

http://ww
w.br.emb
japan.go.
jp/apc/so
bre_apc.
html

Fluxo contínuo.

http://br.c
hinaembassy.
org/por/s
ggg/t1531
106.htm

31 jul 2018

On-line

Por exemplo: ONGs (de qualquer
nacionalidade, exceto as que
recebem fundos de assistência de
ONGs japonesas), governos locais
(estados e municípios), hospitais,
estabelecimentos de ensino
fundamental e outras organizações
sem fins lucrativos. Em casos
especiais, instituições relacionadas
ao governo federal e instituições
internacionais poderão ser
receptoras desta assistência.

1.
2.

Um orçamento detalhado do projeto;
Um mapa de projeção do local onde será desenvolvido o
projeto;
3. Um estudo de viabilidade;
4. Orçamentos, de três fornecedores diferentes,
especificando os valores dos serviços e dos materiais;
5. Documentos de apresentação, por exemplo, folhetos, o
estatuto e o documento do orçamento anual da
organização requerente.
Pede-se apresentar ou enviar, à Embaixada ou ao Consulado Geral
do Japão, o formulário de solicitação e os demais documentos
exigidos. É essencial o fornecimento dos dados completos para
contato, uma vez que podem ser solicitadas informações adicionais.
Formulário de solicitação
http://www.br.emb-japan.go.jp/apc/apc_form.pdf
Tempo de vigência
1 ano
Contato
Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro
Praia do Flamengo 200, 10° andar – Flamengo - Rio de Janeiro
22210-901 - Rio de Janeiro - Brasil
Telefone (21) 3461 9595 - Fax (21) 3235 2241
E-mail: consular@ri.mofa.go.jp
Home Page: http://www.rio.br.emb-japan.go.jp/
117.

Embaixada
da República
Popular da
China no
Brasíl

Concurso de
Ensaios "Eu e
a China"

O Concurso de Ensaios "Eu e a China" foi criado em comemoração
ao 40º aniversário da política de Reforma e Abertura na China, com
o intuito de aprofundar a amizade entre o país asiático e o Brasil e
fomentar o intercâmbio humanístico e o entendimento mútuo, a
Embaixada da China no Brasil e o China International Publishing
Group. O participante deve produzir uma redação sobre o tema "Eu
e a China", com um título a sua escolha, descrevendo sua relação
individual ou familiar com a China após a aplicação da política de
Reforma e Abertura, e o seu crescimento pessoal e em paralelo com
o progresso do país.

É bem-vinda a participação de
integrantes da sociedade brasileira
como servidores públicos,
parlamentares, membros de partidos
políticos e organizações sociais,
empresários, acadêmicos
e estudantes universitários.

E-mail;
euechina@gmail.
com

O prêmio é dividido em quatro categorias com as seguintes
especificações:
. Especial: dois ensaios;
. Primeiro grupo: três ensaios;
. Segundo grupo: quatro ensaios;
. Terceiro grupo: cinco ensaios.
Premiação
. Especial: visita à China;
. Primeiro grupo: produtos eletrônicos;
. Segundo grupo: produtos eletrônicos;
. Terceiro grupo: produtos eletrônicos
Forma de Solicitação
- O participante deve enviar seu texto em formato Word por e-mail
para euechina@gmail.com. Obras em vídeo, áudio, imagens e
outras formas não serão aceitas.
- O participante receberá uma resposta automática, indicando o
sucesso da inscrição. Os autores devem assegurar a originalidade
de seu texto no ato de inscrição.
Contatos
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euechina@gmail.com
118.

Embaixada
da Suíça no
Brasil

Programa de
Apoio a
Projetos NãoGovernamen
tais

O Programa de Apoio a Projetos Não-governamentais da
Embaixada da Suíça oferece recursos para o desenvolvimento de
projetos em em determinadas áreas temáticas.

Instituições não-governamentais

Temas
1. Respeito ao meio ambiente;
2. Desenvolvimento sustentável;
3. Direitos humanos;
4. Estado de Direito;
5. Boa governança.
Importante
. O valor médio do apoio varia entre R$10.000,00 e R$50.000,00.

https://dfa
e.admin.c
h/brasilia
- [no final
da
página
inicial
clicar em
“Docume
ntos” ]

Fluxo contínuo.

para o e-mail:
bra.vertretung@e
da.admin.ch
ou pelo correio
para:
Embaixada da
Suíça
Setor de
Embaixadas Sul
Avenida das
Nações Quadra
811 lote 41
70448-900 Brasília
- DF

ou

Requisitos
1. Mão-de-obra humana - disponibilidade dos funcionários efetivos
da instituição de trabalhar para o projeto sem ônus;
2. Gestão e acompanhamento do projeto;
3. Material de divulgação do projeto - inclusão da logomarca da
Embaixada;

https://dfa
e.admin.c
h/content/
dam/coun
tries/coun
triescontent/b
razil/pt/Inf
ormativo_
04_12_20
15_PT.pdf

Links
. Formulário de submissão:
https://dfae.admin.ch/content/dam/countries/countriescontent/brazil/pt/0047-formulario-pedidaapoioaembaixadadasuica2014._PTdocx.pdf
. Informativo: https://dfae.admin.ch/content/dam/countries/countriescontent/brazil/pt/Informativo_04_12_2015_PT.pdf

On-line e correio

Tempo de vigência
1 ano
Contato
bra.vertretung@eda.admin.ch
Home Page: https://dfae.admin.ch/brasilia
Embaixada da Suíça no Brasil
SES, Avenida das Nações, Quadra 811, Lote 41 Brasília 70448-900
Distrito Federal – Telefone: (61) 3443 5500 / Fax (61) 3443 5711
E-mail: bra.vertretung@eda.admin.ch
Home Page: http://www.eda.admin.ch/brasilia
119.

Fundação
Carlos
Chagas Filho
de Amparo à
Pesquisa do
Estado do
Rio de
Janeiro

Programa
Cientista do
Nosso Estado
(CNE) 2018

FAPERJ informa que estão abertas as inscrições para a seleção de
projetos coordenados por pesquisadores vinculados a instituições
de ensino e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro, no
âmbito do programa "Cientista do Nosso Estado - 2018".
O Edital tem os seguintes objetivos:
. As bolsas "Cientista do Nosso Estado", ou "Bolsas de Bancada para
Projetos — BBP" destinam-se a apoiar, por meio de
concorrência, projetos coordenados por pesquisadores de
reconhecida liderança em sua área, com vínculo empregatício
em instituições de ensino e pesquisa sediadas no estado do Rio
de Janeiro.
. As propostas selecionadas receberão recursos mensais por 36
(trinta e seis) meses, visando prover apoio para o
desenvolvimento de seus projetos de pesquisa (item 5).
. Os pesquisadores apoiados por este edital deverão desenvolver,
em cada um dos anos de vigência de suas bolsas, ao menos
uma atividade científica/tecnológica (palestra, curso, exposição
etc.) em escolas públicas (níveis fundamental ou médio)
sediadas no Estado do Rio de Janeiro.

FAPERJ

Itens para compor projeto
O projeto deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes itens:
a. título,
b. resumo em português e abstract em inglês,
c. introdução,
d. justificativa para escolha do tema,
e. objetivos,
f. método,
g. metas,
h. resultados esperados,
i. orçamento detalhado e justificado,
j. bibliografia relacionada ao projeto

Podem ser proponentes ao edital
Cientista do Nosso Estado,
pesquisadores de reconhecida
liderança em sua área, com grau de
doutor, produção científica de
qualidade, compatível com o nível
de pesquisador 1 do Conselho
Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq),
especialmente nos últimos cinco
anos. Também é preciso contar com
ao menos uma orientação de
doutorado concluída; e ao menos
uma orientação de doutorado em
andamento, não sendo
consideradas coorientações. O
candidato deverá ainda ter sido
proponente principal e obtido
recursos para projetos de agências
de fomento nacionais, estaduais ou
internacionais, pró-reitorias,
fundações e empresas públicas ou
privadas. Também é preciso
comprovar vínculo empregatício com
centros de pesquisas, universidades
ou instituições de ensino e pesquisa
fluminenses, e inserção em pósgraduação stricto sensu.

http://ww
w.faperj.
br/?id=35
51.2.8

O proponente deverá: ter obtido
grau de doutor a partir de 1º de
agosto de 2007; ter pelo menos uma
orientação de mestrado em
andamento (não sendo
consideradas coorientações) e/ou
uma orientação de mestrado
concluída, sendo aceita, nesse caso,
a coorientação; e ao menos uma
orientação de mestrado em
andamento, não sendo

http://ww
w.faperj.
br/?id=35
51.2.8

21 jun. 2018

On-line
Sisfaperj

ou
http://ww
w.faperj.
br/downl
oads/Edit
al_FAPER
J_CNE_20
18__FINAL1.pdf

Importante
Pesquisadores contemplados no edital Cientista do Nosso Estado
2015 que apresentarem propostas neste edital deverão comprovar,
obrigatoriamente, um mínimo de 2 (duas) atividades científicas /
tecnológicas (palestra, curso, exposição etc.) realizadas em escolas
públicas (níveis fundamental ou médio) sediadas no Estado
do Rio de Janeiro, dentro dos anos de vigência da bolsa de
bancada. O terceiro comprovante deverá ser entregue ato do
recebimento do termo de outorga, caso seja contemplado, e no
relatório técnico final.
Valor da bolsa
R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais mensais)
Vigência
36 meses
Contato
cne2018@faperj.br
120.

Fundação
Carlos
Chagas Filho
de Amparo à
Pesquisa do
Estado do
Rio de
Janeiro
FAPERJ

Programa
Jovem
Cientista do
Nosso Estado
(JCNE) –
2018

A FAPERJ divulga que estão abertas as inscrições para a seleção de
projetos coordenados por pesquisadores vinculados a instituições
de ensino e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro, no
âmbito do programa "Jovem Cientista do Nosso Estado — 2018”.
Objetivos
. As bolsas "Jovem Cientista do Nosso Estado", ou "Bolsas de
Bancada para Projetos — BBP" destinam-se a apoiar, por meio de
concorrência, projetos coordenados por pesquisadores de
reconhecida liderança em sua área, com vínculo empregatício em
instituições de ensino e pesquisa sediadas no estado do Rio de
Janeiro.

14 jun. 2018

On-line
Sisfaperj

ou
http://ww
w.faperj.
br/downl
oads/Edit
al_FAPER
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. As propostas selecionadas receberão recursos mensais por 36
(trinta e seis) meses, visando prover apoio para o
desenvolvimento de seus projetos de pesquisa (item 5).
. Os pesquisadores apoiados por este edital deverão desenvolver,
em cada um dos anos de vigência de suas bolsas, ao menos uma
atividade científica/tecnológica (palestra, curso, exposição etc.)
em escolas públicas (níveis fundamental ou médio) sediadas no
Estado do Rio de Janeiro.
Valor da bolsa
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) mensais
Itens para compor projeto
O projeto deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes itens:
a. título,
b. resumo em português e abstract em inglês,
c. introdução,
d. justificativa para escolha do tema,
e. objetivos,
f. método,
g. metas,
h. resultados esperados,
i. orçamento detalhado e justificado,
j. bibliografia relacionada ao projeto.

consideradas coorientações.
Também é necessário ter obtido, nos
últimos três anos, como proponente
principal, financiamento a pesquisas
por meio de agências de fomento
nacionais, estaduais ou
internacionais, pró-reitorias,
fundações e empresas públicas ou
privadas. E, por fim, que tenha
vínculo empregatício com centros de
pesquisas, universidades ou
instituições de ensino e pesquisa
fluminenses e inserção em pósgraduação stricto sensu.

J_JCNE_2
018__FINAL1.pdf

Poderão ser 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, com projetos de pesquisa
financiados pela FAPERJ, ao qual se
pretende vincular as atividades do
bolsista (para este fim, NÃO serão
considerados projetos relativos a
Auxílio à Organização de Eventos
(APQ 2); Auxílio Editoração (APQ 3);
bolsa de Apoio a Pesquisador
Visitante (BAPV); Auxílio a
Pesquisador Recém-Contratado
(ARC); assim como os Auxílio ao
Desenvolvimento e à Inovação
Tecnológica (ADT 1), o Auxílio à
Inserção de Novas Tecnologias no
Mercado (ADT 2), Auxílio à Criação,
Reforço e Modernização de
Infraestrutura (ADT 3) e Auxílio à
Inovação Tecnológica no Setor Rural
(ADT 4). A proposta deverá contar
com a anuência da instituição à qual
o coordenador/orientador está
vinculado.

http://ww
w.faperj.
br/?id=35
51.2.8

Importante
Pesquisadores contemplados no edital Jovem Cientista do Nosso
Estado 2015 que apresentarem propostas neste edital deverão
comprovar, obrigatoriamente, um mínimo de 2 (duas) atividades
científicas / tecnológicas (palestra, curso, exposição etc.) realizadas
em escolas públicas (níveis fundamental ou médio) sediadas no
Estado do Rio de Janeiro, dentro dos anos de vigência da bolsa de
bancada. O terceiro comprovante deverá ser entregue ato do
recebimento do termo de outorga, caso seja contemplado, e no
relatório técnico final.
Vigência
36 meses
Contato
jcne2018@faperj.br
121.

Fundação
Carlos
Chagas Filho
de Amparo à
Pesquisa do
Estado do
Rio de
Janeiro

Treinamento
e
Capacitação
Técnica (TCT)
2018

O programa Treinamento e Capacitação Técnica (TCT) 2018 tem
por objetivo 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. Para isso,
serão concedidas bolsas, com duração de 12 meses, admitindo-se,
no máximo, duas renovações por igual período.

FAPERJ
As propostas deverão ser encaminhadas pelo coordenador/
orientador de cada uma, que deverá mencionar projeto(s) de
pesquisa aprovado(s), com seu(s) número(s) de edital e/ou
programa(s) básico(s), acrescido(s) do(s) número(s) do processo(s)
outorgado(s), ao qual se pretende vincular as atividades do
bolsista; a proposta deverá ter anuência da instituição à qual o
coordenador/orientador está vinculado.
Importante
Os projetos submetidos deverão ainda 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 ter habilidade específica essencial à
execução de projeto de pesquisa.
Faixas









14 jun. 2018

On-line
Sisfaperj

ou
http://ww
w.faperj.
br/downl
oads/Edit
al_FAPER
J_TCT_20
18__FINAL2.pdf

TCT 1: técnicos de nível fundamental, com curso
fundamental concluído no ato da inscrição e sem
formação específica;
TCT 2: técnicos de nível médio, com ensino médio
concluído no ato da inscrição e sem formação específica;
TCT 3: técnicos de nível médio, com ensino técnico de nível
médio concluído no ato da inscrição e com formação
específica na área a que se destina;
TCT 4: técnicos de nível superior, com graduação
concluída no ato da inscrição e formação específica na
área a que se destina;
TCT 5: técnicos com pós-graduação stricto sensu, nível
Mestrado, concluído no ato da inscrição e com formação
específica na área a que se destina.

Valores das bolsas











Treinamento e Capacitação Técnica - TCT 1 20h R$ 350,00
Treinamento e Capacitação Técnica - TCT 1 40h R$ 700,00
Treinamento e Capacitação Técnica - TCT 2 20h R$ 460,00
Treinamento e Capacitação Técnica - TCT 2 40h R$ 920,00
Treinamento e Capacitação Técnica - TCT 3 20h R$ 580,00
Treinamento e Capacitação Técnica - TCT 3 40h R$ 1.160,00
Treinamento e Capacitação Técnica - TCT 4 20h R$ 800,00
Treinamento e Capacitação Técnica - TCT 4 40h R$ 1.600,00
Treinamento e Capacitação Técnica - TCT 5 20h R$ 1.050,00
Treinamento e Capacitação Técnica - TCT 5 40h R$ 2.100,00

Vigência
As bolsas terão vigência de 12 meses, admitindo-se, no máximo,
duas renovações por igual período.
Importante
Nos primeiros 6 (seis) meses de vigência das bolsas
disponibilizadas neste Edital não poderá haver substituição dos
bolsistas contemplados; eventuais solicitações para substituições de
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bolsistas somente serão analisadas após esse período, não
havendo compensação do período em que a bolsa não foi
efetivamente ativada.
Contato
tct2018@faperj.br
122.

Fundação
Carlos
Chagas Filho
de Amparo à
Pesquisa do
Estado do
Rio de
Janeiro

Edital FAPERJ
Nº 01/2018 Programa
Bolsa Nota
10

FAPERJ

A FAPERJ abre inscrições para o Programa Bolsa Nota 10 (Edital no.
01/2018) com o objetivo de incentivar os Programas de PósGraduação do Estado do Rio de Janeiro de significativa excelência,
mediante a concessão de bolsas especiais a alunos de mestrado e
doutorado com destacado desempenho acadêmico.

São elegíveis alunos de Programas
de pós-graduação stricto sensu, em
nível de mestrado e doutorado, com
conceitos 5, 6 ou 7, pela avaliação
da Capes.

Importante
O número de bolsas destinado aos programas de pós-graduação
seguirá o seguinte critério:

. Os alunos indicados deverão
passar por seleção criteriosa por
parte dos programas e não podem
ter vínculo empregatício de qualquer
natureza ou outra fonte de renda,
exceto no caso de contrato de
Professor Substituto (20 horas
semanais), na mesma instituição em
que cursa a pós-graduação;

. Programas de Pós-Graduação, nível mestrado, com conceito 5 na
Capes, podem indicar até 2 (dois) bolsistas de mestrado;
. Programas de Pós-Graduação, níveis mestrado e doutorado, com
conceito 5 na Capes, podem indicar 1 (um) bolsista de
mestrado e 1 (um) bolsista de doutorado;
. Programas de Pós-Graduação, níveis mestrado e doutorado, com
conceito 6 na Capes, podem indicar até 2 (dois) bolsistas de
mestrado e 1 (um) bolsista de doutorado;
. Programas de Pós-Graduação, níveis mestrado e doutorado, com
conceito 7 na Capes, podem indicar até 2 (dois) bolsistas de
mestrado e 2 (dois) bolsistas de doutorado.
Observação: A quota de bolsas para o ano de 2018 poderá ser
distribuída pelas duas entradas oferecidas, conforme o
cronograma deste edital (item 5).
. Pesquisadores (orientador e bolsista) com pendências
(inadimplentes) junto à FAPERJ NÃO poderão concorrer. A
eventual aceitação da documentação não garante que o
projeto será avaliado, caso seja constatada inadimplência de
algum dos pesquisadores.

http://ww
w.faperj.
br/?id=34
84.3.0

1º. Semestre:
15 mar. 2018
(início da bolsa
em março)

On-line

2º. Semestre:
De 28 jun. a 2
ago. 2018
(início da bolsa
em agosto)

. Os Programas de Pós-graduação
deverão enviar à FAPERJ, em
documento anexado ao pedido no
sistema SisFAPERJ, a ata da
comissão de seleção das bolsas,
indicando os critérios utilizados para
a escolha dos alunos para as bolsas
de mestrado e/ou doutorado e o
ranqueamento nominal dos
candidatos.

Critérios de seleção e duração
. O Programa Bolsa Nota 10 contempla apenas os últimos 12 (doze)
meses de curso para os alunos de mestrado (13.º ao 24.º mês) e
os últimos 24 (vinte e quatro) meses de curso para os alunos de
doutorado (25.º ao 48.º mês);
. O Programa Bolsa Nota 10 não admite a substituição de bolsistas
(veja subitem 9.2).
Valores das bolsas
. MESTRADO NOTA 10
. DOUTORADO NOTA 10 -

R$ 2.200,00
R$ 3.050,00

Contato
bolsanota10-2018@faperj.br
Tel.: 2333-2001
123.

Fundação
Carlos
Chagas Filho
de Amparo à
Pesquisa do
Estado do
Rio de
Janeiro

Bolsa Faperj
de PósDoutorado
Sênior (PDS)
2018

O Programa de Bolsa Faperj de Pós-Doutorado Sênior
(PDS) destina-se ao pesquisador que pretenda realizar estágio de
pós-doutoramento em instituição de ensino e pesquisa sediada no
estado do Rio de Janeiro.
A Bolsa possibilita dedicação exclusiva do pesquisador ao
programa de pós-doutoramento, junto a pesquisadores ou
coordenadores de grupos de pesquisa de alta qualificação.
Benefícios
Bolsa no valor de R$4.700,00.

FAPERJ

Forma de Solicitação
Antes de preencher o formulário disponível no SisFaperj, os
candidatos devem consultar o item 2.2. do Regulamento (página
18).
Observações
. Somente poderá ser concedida uma bolsa por orientador.
. A duração é de um ano, sem possibilidade de renovação.
Contatos
central.atendimento@faperj.br
http://www.faperj.br/email.phtml?to=CENTRAL

124.

Fundação
Carlos
Chagas Filho
de Amparo à
Pesquisa do
Estado do
Rio de
Janeiro
FAPERJ

Bolsa Faperj
Pesquisador
Visitante (PV)
2018

O Programa de Bolsa Faperj Pesquisador Visitante
(PV) visa propiciar condições para pesquisadores de reconhecida
excelência, prioritariamente do exterior ou de outros estados,
desenvolverem atividades de ensino e pesquisa em instituição
sediada no estado do Rio de Janeiro.
Benefícios
Bolsa no valor de R$4.700,00.
Forma de Solicitação
A solicitação será efetuada pelo orientador vinculado à instituição
sediada no Rio de Janeiro.
Nota:
Para mais informações, os candidatos devem consultar o item 2.2.
do Regulamento (página 18).
Observações
O número de pesquisadores visitantes apoiados pela Faperj não
poderá ultrapassar o teto de 10% do quadro permanente de
docentes/pesquisadores com dedicação integral na unidade
proponente.

O candidato a bolsista deve:
- Ser doutor há mais de cinco anos,
desde a defesa da Tese de
doutorado, e dedicar-se
exclusivamente à atividade de pósdoutoramento, a ser desenvolvida
em instituição de ensino e pesquisa
sediada no estado do Rio de Janeiro
diferente da que mantém vínculo
empregatício permanente e,
preferencialmente, da que se
doutorou;
- Comprovar atividade/produção
científica como pesquisador nos
últimos cinco anos;
- Dedicar-se integralmente ao
projeto de pesquisa.
- O orientador/supervisor deverá ter
o grau de doutor ou equivalente,
com elevada produtividade de
pesquisa e reconhecida liderança
em sua área de conhecimento (perfil
compatível com o de pesquisador
nível 1 do CNPq), e estar
credenciado como docente em
Programa de Pós-graduação (PPG)
sediado no estado do Rio de
Janeiro, classificado, ao menos, em
nível 4, pela Capes.

http://ww
w.faperj.
br/?id=45
.4.5

Solicitação: 10
maio 2018;

O candidato a bolsista deve:
- Possuir grau de doutor ou
equivalente, elevada produtividade
de pesquisa e reconhecida liderança
em sua área de conhecimento (perfil
compatível com o de pesquisador
nível 1 A do CNPq);
- Não ter vínculo empregatício e/ou
estatutário em instituição de ensino e
pesquisa sediada no estado do Rio
de Janeiro;
- Demonstrar capacidade de
formação de novos pesquisadores;
- Dedicar-se integralmente ao
projeto de pesquisa.
- Os tipos de proponente elegíveis
são: Pesquisador com grau de
Doutor, Cientista do Nosso Estado e
Jovem Cientista do Nosso Estado.

http://ww
w.faperj.
br/?id=45
.4.5

Solicitação: 10
maio 2018;

Início vigência:
a partir de jul.
2018.

Início vigência:
a partir de jul.
2018.

Online
https://sisfaperj.fa
perj.br/sisfaperj/

Online
https://sisfaperj.fa
perj.br/sisfaperj/
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Contatos
central.atendimento@faperj.br
http://www.faperj.br/email.phtml?to=CENTRAL
125.

Fundação
Carlos
Chagas Filho
de Amparo à
Pesquisa do
Estado do
Rio de
Janeiro

Bolsa Faperj
de Apoio ao
Pesquisador
Visitante
Emérito (PVE)
2018

FAPERJ

O Programa de Bolsa Faperj de Apoio ao Pesquisador Visitante
Emérito (PVE) visa propiciar condições para que pesquisadores,
apresentando elevada produtividade de pesquisa e reconhecida
liderança em sua área de conhecimento, em regime de
aposentadoria compulsória ou aposentados em outro regime de
trabalho e com idade superior a setenta anos, residentes no estado
do Rio de Janeiro, possam continuar desenvolvendo atividades de
ensino e pesquisa em instituição sediada no mesmo estado.
Benefícios
Bolsa no valor de R$4.700,00.
Forma de Solicitação
A solicitação será efetuada pelo coordenador do projeto.
Nota
Para mais informações, os candidatos devem consultar o item 2.2.
do Regulamento (página 18).
Observações
O número de pesquisadores visitantes eméritos apoiados será
estipulado pela diretoria da Faperj, entretanto, cada unidade
somente poderá pleitear uma bolsa desta modalidade.
Contatos
central.atendimento@faperj.br
http://www.faperj.br/email.phtml?to=CENTRAL

126.

Fundação
Carlos
Chagas Filho
de Amparo à
Pesquisa do
Estado do
Rio de
Janeiro

Bolsas Faperj
de Iniciação
Científica
(IC) e
Iniciação
Tecnológica
(IT) 2018

O Programa de Bolsas Faperj de Iniciação Científica (IC) e Iniciação
Tecnológica (IT) visa incentivar alunos de graduação com vocação
para a pesquisa científica e tecnológica, treinando-os em unidades
de ensino e pesquisa, sob a supervisão de um orientador
qualificado.
Benefícios
Bolsa no valor de R$420,00.
Forma de Solicitação
A solicitação será efetuada pelo proponente, que fará a indicação
do bolsista na aba correspondente, informando o número de
matrícula do mesmo no SisFaperj.

FAPERJ

Nota: Para mais informações, os candidatos devem consultar o item
2.2. do Regulamento (página 18).
Observações
A vigência da bolsa não poderá ultrapassar o prazo recomendado
para a conclusão do curso.
Serão concedidas, no máximo, duas bolsas por
pesquisador/orientador.
Contatos
central.atendimento@faperj.br
http://www.faperj.br/email.phtml?to=CENTRAL
127.

Fundação
Carlos
Chagas Filho
de Amparo à
Pesquisa do
Estado do
Rio de
Janeiro
FAPERJ

Bolsa Faperj
de
Doutorado
Sanduíche
2018

O Programa de Bolsa Faperj de Doutorado Sanduíche visa priorizar
o fomento de redes cooperativas de ensino e de pesquisa entre
instituições estrangeiras de ensino superior e pesquisa e estudantes
de doutorado matriculados em Programas de Pós-graduação
sediados no estado do Rio de Janeiro, reconhecidos pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes), propiciando mobilidade e integração para consórcios e
parcerias.
Nota: As bolsas são oferecidas nas diversas áreas do
conhecimento, como forma de complementar os esforços
despendidos pelos Programas de Pós-graduação sediados no
estado do Rio de Janeiro na sua internacionalização e na formação
de docentes e pesquisadores de alto nível para sua inserção no
meio acadêmico e de pesquisa no País.
Benefícios
Bolsa no valor de R$4.290,00, para execução das atividades no
continente americano, e de R$5.200,00, para a Europa e Oriente.
Restrições
Não é permitido o acúmulo com outro financiamento de agência de
fomento nacional para a mesma finalidade, sendo de incumbência
do beneficiado requerer a suspensão ou o seu cancelamento, se for
o caso.
Forma de Solicitação
A solicitação será efetuada pelo orientador, que indicará o
candidato à bolsa.
Nota: Para mais informações, os candidatos devem consultar o item
2.2. do Regulamento (página 18).
Contatos
Departamento de Auxílios e Bolsas

O candidato a pesquisador deve:
- Possuir o grau de doutor ou
equivalente e encontrar-se em
situação de aposentadoria
compulsória ou em caso de
aposentados em outro regime e com
idade superior a setenta anos,
apresentando elevada
produtividade de pesquisa e
reconhecida liderança em sua área
de conhecimento, demonstrada por
meio de importante contribuição
científica para a área ao longo de
sua carreira acadêmica (perfil
compatível com o de pesquisador
nível 1 A do CNPq);
- Continuar demonstrando
capacidade de formação de novos
pesquisadores, por meio de vínculo
a Programa de Pós-graduação (PPG)
credenciado pela Capes, sediado
em instituição de ensino e pesquisa
sediada no estado do Rio de
Janeiro;
- Dedicar-se integralmente ao
projeto de pesquisa.
- Os tipos de proponente elegíveis
são: Pesquisador com grau de
doutor, Cientista do Nosso Estado e
Jovem Cientista do Nosso Estado.

http://ww
w.faperj.
br/?id=45
.4.5

Solicitação: 10
maio 2018;

Proponente elegíveis são:
. Pesquisador;
. Cientista do Nosso Estado;
. Jovem Cientista do Nosso Estado.

http://ww
w.faperj.
br/?id=45
.4.5

Solicitação onlin
e: 17 maio 2018
Início vigência:
ago. à set. 2018.

O candidato a bolsista deve:
- Estar regularmente matriculado em
curso de graduação, não sendo
aceitas solicitações para alunos
matriculados nos dois primeiros
períodos do curso;
- Ter coeficiente de rendimento
acumulado igual ou superior a sete e
mantê-lo durante a vigência da
bolsa;
- Ser indicado por
pesquisador/orientador qualificado
(grau de doutor ou equivalente),
com vínculo empregatício e/ou
estatutário em instituição de ensino e
pesquisa sediada no estado do Rio
de Janeiro;
- Participar entre dezesseis e vinte
horas semanais no desenvolvimento
do projeto de pesquisa.

O candidato a bolsista deve:
Ter nacionalidade brasileira ou visto
permanente no Brasil atualizado, no
caso de pesquisador estrangeiro;
Estar regularmente matriculado em
curso de doutorado em instituição
sediada no estado do Rio de
Janeiro, avaliado pela Capes com
conceito igual ou superior a três;

Início vigência:
a partir de jul.
2018.

Online
https://sisfaperj.fa
perj.br/sisfaperj/

Online
https://sisfaperj.fa
perj.br/sisfaperj/

Solicitação online: 3 set. a 22
nov. 2018;
Início vigência:
mar. à abr. 2019.

http://ww
w.faperj.
br/?id=45
.4.5

Solicitação onlin
e: 24 maio 2018
Início vigência:
a partir jul. 2018.

Online
https://sisfaperj.fa
perj.br/sisfaperj/

Solicitação online: 3 set. a 22
nov. 2018;
Início vigência:
mar. à abr. 2019.

Apresentar produção científica
prévia e ter avançado no projeto de
tese para um nível compatível com a
perspectiva de bom desempenho do
plano de atividades no exterior;
Apresentar certificado de
proficiência no idioma do país onde
será realizado o estágio ou
documento do coorientador no
exterior comprovando a sua
proficiência.
As Bolsas destinam-se a doutorandos
com desempenho acadêmico
satisfatório comprovado que
necessitem desenvolver no exterior
parte da pesquisa relacionada aos
seus trabalhos de tese, a ser
defendida no Brasil.
Os tipos de proponente elegíveis
são: Pesquisador com grau de
doutor, Cientista do Nosso Estado e
Jovem Cientista do Nosso Estado.
Nota: Para mais informações, os
candidatos devem consultar o
item 3.1.2.3.2.1.
do Regulamento (página 35).
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128.

FASE

Fundo de
Apoio a
Pequenos
Projetos (FPP)
2018

O Fundo de Apoio a Pequenos Projetos (FPP) visa apoiar iniciativas
voltadas para a defesa de bens comuns, a preservação ambiental,
a busca por direitos (econômicos, sociais, culturais e ambientais) e
a democratização da comunicação.

Iniciativas voltadas para a defesa de
bens comuns, a preservação
ambiental, a busca por direitos e a
democratização da comunicação.

http://fase
.org.br/pt/
fundos/sa
ap/formul
arios/

Fluxo contínuo.

On-line

O candidato deverá ter concluído o
doutoramento há menos de sete
anos;

http://ww
w.fapesp.
br/oportu
nidades/c
ompreen
dendo_a_
dinamica
_da_opini
ao_e_da_
linguage
m_utilizan
do_big_d
ata_proje
to_tap/20
25/

30 abr. 2018

On-line

Pesquisadores.

http://ww
w.fordfou
ndation.o
rg/region
s/brazil/fo
r-grantseekers/p
t-br

Fluxo contínuo.

On-line

Cada um dos trabalhos inscritos
pode contar com a participação de
professores de diferentes disciplinas,
mas a inscrição deverá ser realizada
por apenas um professor
responsável, atuante nos Ensinos
Fundamental II ou Médio, incluindo a
modalidade Educação de Jovens e
Adultos (EJA).

http://ww
w.olimpia
da.fiocruz
.br/regula
mento9o
bsma

31 jul. 2018, às
19h (horário de
Brasília)

On-line

Áreas
São priorizados projetos que:
. Fortaleçam a organização comunitária;
. Tenham uma dimensão educativa que contribua para a tomada
de consciência da realidade;
. Colaborem no exercício da participação popular na formulação e
monitoramento de políticas públicas;
. Incentivem a articulação de grupos com preocupações similares e
movimentos sociais.
Valor financiado
. Até R$7.000,00.
Restrições
O FPP não apoia:
. Projetos pessoais, governamentais, de partidos políticos, de
templos religiosos e de entidades com fins lucrativos;
. Bolsas de estudo, pesquisas acadêmicas, participação em
encontros internacionais;
. Congressos e assembleias que sejam estatutários;
. Construções, coberturas de despesas fixas, manutenção de
trabalhos permanentes;
. Projetos de grupos que já tenham sido apoiados em um intervalo
menor que dezoito meses.
Importante
. O proponente deve encaminhar seu projeto ao SAAP por e-mail
para Cléia José Silveira em cleia@fase.org.br para:
Serviço de Análise e Assessoria a Projetos (SAAP)
Rua das Palmeiras, 90, Botafogo
22.270-070 Rio de Janeiro-RJ
. A proposta deve vir assinada por um ou dois responsáveis.
Contato
Cléia José Silveira: cleia@fase.org.br
129.

Fundação de
Amparo à
Pesquisa do
Estado de
São Paulo
(Fapesp)

Bolsa de PósDoutorado
em Big Data,
Dinâmica
Social e
Linguagem
Natural na
Unesp 2018

Uma Bolsa de Pós-Doutorado está disponível para atuação no
projeto ''Compreendendo a dinâmica da opinião e da linguagem
utilizando Big Data (projeto T-AP)'', na Faculdade de Filosofia e
Ciências (FFC) da Unesp. Os objetivos centrais do projeto consistem
em investigar, como parte da equipe brasileira do projeto T-AP, o
desenvolvimento de modelos em sociologia computacional,
especificamente modelos de dinâmicas linguísticas, através de
ferramentas de big data e no contexto da teoria de sistemas
complexos; e investigar se, e como, as evidências disponíveis
através da análise de big data fundamentam a hipótese de que as
línguas naturais têm as características dos sistemas semióticos
complexos.
Forma de solicitação
Os interessadso devem entrar em contato pelo e-mail
humanidades.bigdata@gmail.com para mais informações.
A seleção será realizada a partir da análise do Curriculum vitae do
candidato e uma entrevista presencial ou online.
Benefícios
O candidato selecionado receberá uma bolsa de pós-doutorado no
montante de R$7,174.80 mensalmente e uma reserva técnica para
pesquisa, equivalente a 15% do valor anual da bolsa que deve ser
gasto em itens diretamente relacionados à atividade de pesquisa.

A bolsa pressupõe dedicação
exclusiva ao projeto de pesquisa;
O bolsista não pode ter vínculo
empregatício nem poderá receber,
durante toda a vigência da bolsa,
bolsa de outra entidade, salário ou
remuneração decorrente do
exercício de atividades de qualquer
natureza;
O bolsista deverá ter familiaridade
com técnicas de mineração de
dados e Big Data nas áreas de
Linguística, Comunicação e Filosofia;
É requerida familiaridade com
modelagem computacional da
dinâmica evolutiva da linguagem e
de hábitos nas redes sociais.

Contato
humanidades.bigdata@gmail.com
130.

Fundação
Ford – Brasil

Doações da
Fundação
Ford

O escritório do Rio de Janeiro concede doações para todo o Brasil,
com foco específico na Região Amazônica.
Iniciativas financiadas
. Expandindo Os Direitos Comunitários Sobre Os Recursos Naturais;
. Promovendo Direito e Acesso à Mídia;
. Fortalecendo os Direitos Humanos em Todo o Mundo;
. Promovendo a Justiça Racial e os Direitos das Minorias;
. Promovendo o Acesso e Sucesso na Educação Superior.
Links
. Guia de solicitação de doação:
http://www.fordfoundation.org/pdfs/grants/glossary-of-approachesportuguese.pdf
. Formulário de consulta sobre doação:
http://www.fordfoundation.org/grants/grant-inquiry/brazil/pt-br

131.

Fundação
Oswaldo
Cruz (Fiocruz)

Chamada de
trabalhos
para a
Olimpíada
de Saúde e
Meio
Ambiente
(Obsma): 9ª
Edição

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulga chamada de trabalhos
para a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (Obsma),
que é um projeto educacional, bienal, voltado para alunos e
professores da educação básica. A Obsma tem como finalidade
estimular projetos, ações e atividades educativas voltadas para os
temas transversais Saúde e Meio Ambiente.
Importante
Nessa edição, a Obsma buscará também divulgar os dezessete
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que compõem a
agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas
sobre o Desenvolvimento Sustentável de 2015. Os ODS incluem 169
metas que deverão ser atingidas até 2030.
Modalidades
. Produção Audiovisual
. Produção de Texto
. Projeto de Ciências

Os trabalhos devem ser
desenvolvidos por alunos em sala de
aula nos anos de 2017 a 2018.
Nota: Para mais informações, os
interessados devem consultar os
Capítulos II e IV.

Regulamento
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http://www.olimpiada.fiocruz.br/regulamento9obsma
Contato
Coordenação nacional
(21) 2560 8259
olimpiada@fiocruz.br
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) – Fiocruz.
Endereço: Av. Brasil 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro – RJ
CEP: 21040-360 – Telefones: (21) 2560-8259 / 3865-9738 / 3865-9740 /
3865-9741. E-mail: olimpiada@fiocruz.br
132.

Instituto
Brasileiro de
Geografia e
Estatística
(IBGE)

Chamada de
artigos

O IBGE divulga chamada de artigos para a Revista Brasileira de
Geografia (RBG).

Revista
Brasileira de
Geografia
(RBG)

Editora Chefe
. Adma Hamam de Figueiredo, Coordenação de Geografia,
Diretoria de Geociências, Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, Brasil
Diretrizes para autores
http://www.rbg.ibge.gov.br/index.php/rbg/about/submissions#autho
rGuidelines

ISSN:
0034723X

133.

Instituto de
Estudos
Avançados
em
Humanidade
s – IEAHu /
CTCH – PUCRio

Edital
IEAHu/Grupo
s de
PesquisaApoio a
Eventos
Interdisciplin
ares junto ao
corpo
Docente

Pesquisadores

http://ww
w.rbg.ibg
e.gov.br/i
ndex.php
/rbg/anno
uncement
/view/2

Fluxo contínuo.

http://ww
w.ctch.pu
crio.br/br/d
ocumento
s/50/edita
is

01 a 30 jun 2018

http://ww
w.ctch.pu
crio.br/br/d
ocumento
s/50/edita
is

01 a 31 ago
2018

On-line
http://www.rbg.ib
ge.gov.br/index.p
hp/rbg/about/sub
missions#onlineSu
bmissions

Contato
Revista Brasileira de Geografia
Telefone: (21)2142-4577 - E-mail: rbg@ibge.gov.br
Suporte Técnico: Bruno Dantas Hidalgo
Telefone: (21)2142-0357 - E-mail: bruno.hidalgo@ibge.gov.br
Afim de fomentar práticas interdisciplinares e de apoiar grupos de
natureza interdepartamental e interdisciplinar cujas pesquisas e
atuações estejam ligadas às Humanidades, o IEAHu torna público
este Edital, para recebimento e análise de propostas que
contribuam para os seguintes objetivos:
a) Estímulo à consolidação e ao desenvolvimento de grupos de
pesquisa de natureza interdisciplinar e interdepartamental e/ou
interinstitucional.
b) Produção, troca e divulgação de conhecimentos científicos e
culturais de natureza interdisciplinar, interdepartamental e/ou
interinstitucional.
c) Incentivo à ampliação das práticas docentes e à participação de
alunos de pós-graduação e de graduação em atividades que
ampliem perspectivas e métodos de pesquisa, bem como seus
possíveis campos de atuação.
d) Apoio à reflexão acadêmica acerca de temas de amplo alcance
em todas as áreas ligadas às Humanidades e promoção de
discussões plurais.

Poderão apresentar solicitação de
apoio financeiro para eventos os
proponentes que atenderem aos
seguintes requisitos:
a) Serem membros (no mínimo dois)
de um grupo de pesquisa
interdisciplinar ligado à PUC-Rio e
cadastrado em diretório do CNPq.
b) Pertencerem a mais de um
Departamento do CTCH e/ou do CCS
da PUC-Rio.
c) Serem professores do quadro
principal de seus Departamentos.
d) Terem Curriculum Vitae
cadastrado e atualizado na
Plataforma Lattes.
e) Não fazerem parte do Conselho
Consultivo do IEAHu.

Do apoio
As propostas devem contemplar a consolidação, o fortalecimento e
a divulgação das atividades de Grupos de Pesquisa
interdisciplinares da PUC-Rio cadastrados em diretório do CNPq –
excluída a contratação de pessoal e a organização de eventos.

No caso de um proponente inscrever
dois projetos no mesmo Edital,
apenas um deles poderá ser
contemplado.

E-mail:
sheila.durao@puc
-rio.br

Formato da proposta
Item 3 do Edital.
Os recursos financeiros
É de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o montante de recursos
destinados ao presente Edital. O teto orçamentário é de 10.000,00
(dez mil reais) por projeto. O IEAHu não se compromete com o
fornecimento da totalidade dos recursos demandados.
Avaliação, a rejeição e a seleção das propostas
Ler atentamente os itens 7.1, 7.2 e 7.3 do Edital.
A seleção das propostas
A divulgação da seleção das propostas ocorrerá até 1 (um) mês
após o prazo final de submissão, no site do IEAHu. O proponente será
comunicado por via eletrônica.
O prazo para a utilização dos recursos financeiros será de até 12
(doze) meses, contados a partir da divulgação dos resultados.
Itens financiáveis
a) Produção, elaboração e divulgação de sites;
b) Serviços de design, serviços gráficos e cópias;
c) Elaboração de publicações online;
d) Serviços de diagramação;
e) Serviços de tecnologia da informação;
f) Tradução de textos acadêmicos;
g) Material de escritório;
h) Material de divulgação;
i) Aquisição de material bibliográfico;
j) Custos de expedição e postagem;
k) Custos de participação de membros do Grupo de Pesquisa em
eventos relacionados às atividades do grupo (inscrições, passagens
e hospedagens).
ATENÇÃO: Não estão previstos pagamentos a pessoas físicas,
a não ser em caso de prestação de serviços, via RPA, com
aplicação dos descontos cabíveis e previstos por lei.
Contato
sheila.durao@puc-rio.br
Telefone: 21 2537-1966
134.

Instituto de
Estudos
Avançados
em
Humanidade
s – IEAHu /
CTCH – PUCRio

Edital
IEAHu/Discen
tes- Apoio a
Eventos
Interdisciplin
ares junto ao
corpo
Discente

A fim de fomentar e apoiar práticas interdisciplinares junto ao corpo
discente da PUC-Rio, o IEAHu torna público este Edital, para
recebimento e análise de propostas de realização de eventos
acadêmicos que contribuam para os seguintes objetivos:

a)

Estímulo à participação de discentes de graduação e de
pós-graduação na vida acadêmica da PUC-Rio;

b)

Desenvolvimento de práticas alternativas de reflexão e de
atuação universitária;

c)

Aproximação entre discentes de graduação e de pósgraduação dos Departamentos da PUC-Rio;

d)

Aproximação entre o corpo discente e o corpo docente da
PUC-Rio;

Poderão apresentar solicitação de
apoio financeiro para eventos,
proponentes que atenderem aos
seguintes requisitos:
a) Serem organizadores do
evento (no mínimo dois) e
discentes da graduação
e/ou da pós-graduação de
pelo
menos
dois
Departamento do CTCH
e/ou do CCS da PUC-Rio.

E-mail:
sheila.durao@puc
-rio.br
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e)

Estímulo à autonomia e à criatividade acadêmica do
alunado da PUC-Rio e ampliação da sua zona de atuação;

f)

Produção, troca e divulgação de conhecimentos científicos
e culturais de natureza interdisciplinar, interdepartamental
e/ou interinstitucional.

g)

Apoio à reflexão acadêmica acerca de temas de amplo
alcance em todas as áreas ligadas às Humanidades e
promoção de discussões plurais.

A Proposta deve ser apresentada em forma de projeto, com no
mínimo 3 e no máximo 6 páginas, em arquivo PDF, TNR 12, espaço 2
e deve conter:
- título;
- descrição;
- justificativa (pertinência dentro do enquadramento proposto no
item 1 do edital);
- objetivos;
- orçamento detalhado;
- comissão organizadora;
- cronograma.
Recursos Financeiros
O Aporte total é de R$ 12.000,00 (doze mil reais) que contemplará
eventos a serem realizados no segundo semestre de 2018 ou no
primeiro semestre de 2019.
O teto orçamentário é de 4.000,00 (quatro mil reais) por projeto.
Nota
O IEAHu não se compromete com o fornecimento da totalidade dos
recursos pedidos.

b)

Terem Curriculum Vitae
cadastrado e atualizado na
Plataforma Lattes.

No caso de um proponente inscrever
dois projetos no mesmo Edital,
apenas um deles poderá ser
contemplado.
a)

b)

c)

d)
e)

Ter caráter interdisciplinar e
interdepartamental,
de
preferência
incluindo
discentes de graduação e
de pós-graduação;
Incluir
obrigatoraimente
mais de um Departamento
do CTCH e/ou do CCS,
podendo ainda envolver
parcerias
com
outras
universidades, instituições
de
pesquisa
e/ou
instituições culturais.
Ter relevância para temas
relacionados
com
as
Humanidades.
Ser realizado parcial ou
integralmente na PUC-Rio.
Ser gratuito e aberto a todos
os interessados.

Avaliação da Proposta e os Prazos
* Ler atentamente o item 5 do Edital.
Alterações da proposta

a)

As alterações abaixo listadas poderão ser solicitadas, no
máximo 60 (sessenta) dias após a aprovação das
propostas:
mudança de data ou local do evento;
inclusão/substituição de participantes;
comissão organizadora;
cronograma do evento;
orçamento.

b)

Alterações feitas fora do prazo previsto terão de ser
justificadas e submetidas à aprovação da comissão de
avaliação dos projetos (Conselho Consultivo do IEAHu).

A avaliação das propostas
Todas as propostas serão avaliadas pelo Conselho Consultivo do
IEAHu, segundo os seguintes parâmetros:
análise técnica (exequibilidade da proposta);
análise de mérito (adequação aos fins do presente Edital);
análise da abrangência, da representatividade, da originalidade e
do impacto interno e externo à PUC-Rio.
análise orçamentária (adequação às condições listadas no presente
Edital).
Não serão consideradas propostas que

a)
b)
c)

não atendam aos objetivos e às regras do presente Edital;
estejam incompletas;
tenham sido enviadas fora do prazo ou para outro
endereço eletrônico que não o mencionado no item 5 a.

A seleção das propostas
A divulgação da seleção das propostas ocorrerá até 1 (um) mês
após o prazo final de submissão, no site do IEAHu. O proponente
será comunicado por via eletrônica.
O prazo para a utilização dos recursos financeiros será de até
12 (doze) meses, contados a partir da divulgação dos
resultados.
Itens financiáveis
a) Hospedagem para palestrantes e/ou conferencistas;
b) Transporte e alimentação de palestrantes e/ou
conferencistas;
c) Impressão de material de divulgação do evento;
d) Locação de espaço físico, inclusive dentro da PUC-Rio;
e) Serviços de tecnologia da informação;
f)
Serviços de tradução simultânea;
g) Montagem de estrutura do evento;
h) Serviços gráficos e cópias;
i)
Material de escritório;
j)
Coffee-break.
Contato
sheila.durao@puc-rio.br
Telefone: 21 2537-1966
135.

Ministério da
Fazenda
(MF)

XXIII Prêmio
Tesouro
Nacional
2018

O XXIII Prêmio Tesouro Nacional 2018 tem a finalidade de estimular
a pesquisa na área de Finanças Públicas, reconhecendo os
trabalhos de qualidade técnica e de aplicabilidade na
Administração Pública. Poderão concorrer trabalhos individuais ou
coletivos, de candidatos de qualquer nacionalidade e formação
acadêmica (graduação ou pós-graduação).
Temas
. Equilíbrio, Transparência e Planejamento Fiscal de Médio e Longo
Prazo;
. Gestão de tesouraria, composição, rigidez e alocação eficiente do
gasto público;
. Federalismo fiscal.
Premiação
R$ 40.000,00 - 1º colocado
R$ 20.000,00 - 2º colocado
R$ 10.000,00 - 3º colocado
Certificado de vencedor
Publicação da monografia

Poderão concorrer trabalhos
individuais e em grupo, de até três
concorrentes, de qualquer
nacionalidade e área de formação
acadêmica (graduação ou pósgraduação) ou que estejam
cursando o último ano de curso de
graduação.
Importante
Ficam impedidos de participar:
I – trabalhos de autoria dos membros
da comissão julgadora e dos
responsáveis pela execução do
concurso lotados na Diretoria de
Educação da Escola de
Administração Fazendária, bem
como de seus parentes até terceiro
grau;
II – capítulos de teses ou dissertações
que já tenham sido premiados; e

http://ww
w.esaf.fa
zenda.go
v.br/assu
ntos/pesq
uisas-epremios/x
xiiipremiotesouronacional2018

3 set. 2018

Impressa (via
encomenda
expressa, tipo
sedex, ou serviço
similar)
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Links
. Regulamento do XXIII Prêmio Tesouro Nacional – 2018:
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/pesquisas-e-premios/vlfh2018/xxiii-premio-tesouro-nacional-2018/regulamento
. Documentos de inscrição:
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/pesquisas-e-premios/vlfh2018/xxiii-premio-tesouro-nacional-2018/documentos-de-inscricao
. Cronograma e números:
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/pesquisas-e-premios/vlfh2018/xxiii-premio-tesouro-nacional-2018/cronograma

III – trabalhos premiados ou
agraciados com menção honrosa em
edições anteriores do Prêmio STN ou
em outros certames congêneres.

Contato
Escola de administração fazendária – esaf
Diretoria de educação – dired
Rodovia DF-001 km 27,4
Setor de Habitações Individuais Sul, bloco B, sala BM-03
Lago Sul/DF
CEP: 71686-900
Fone: (61) 3412 6018 - 3412 6286
E-mail: premio-stn.df.esaf@fazenda.gov.br
Site: http://www.esaf.fazenda.gov.br
136.

Rede de
Pesquisa em
Paz, Conflitos
e Estudos
Críticos de
Segurança
(PCECS)

Chamada de
trabalhos
3º Encontro
Brasileiro DE
Estudos para
a Paz (III
EBEP)
“A Paz em
uma Era de
Polarizações”
7-9 nov. 2018
UFRJ

A Rede de Pesquisa em Paz, Conflitos e Estudos Críticos de
Segurança (PCECS) divulga chamada para estudiosos/as e
profissionais nas áreas de Estudos de Paz, Resolução e
Transformação de Conflitos e Relações Internacionais apresentarem
propostas de trabalhos para o 3º Encontro Brasileiro de Estudos
para a Paz (III EBEP), a ser realizado no Rio de Janeiro, na
Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos dias 07 a 09 de
novembro de 2018.
Importante
As propostas de trabalhos para apresentação em Painéis e na
Mostra de Iniciação Científica poderão ser enviadas em
português, inglês ou espanhol e deverão indicar a(s) área(s)
temática(s)em que se inserem.

Trabalhol para Apresentação em
Painel: docentes, pesquisadores/as
de Centros de Pesquisas ou
Programas de Pós-Graduação,
mestres e doutores/as,
mestrandos/as e doutorandos/as.

https://red
epcecs.c
om/iiiebep-3/

4 jun. 2018

https://w
ww.santa
nder.com
.br/br/osantande
r/cultura/p
atrocinios

90 dias da
realização do
projeto.

http://ww
w.mda.g
ov.br/site
mda/cha
madaspublicas

23 abril 2018

On-line
https://redepcecs.
com/iii-ebep-3/

Poster para Mostra de Iniciação
Científica: estudantes de graduação
envolvidos em pequisa ou extensão
dentro das temáticas do evento.

Edital
https://redepcecs.files.wordpress.com/2018/02/edital-iii-encontro-alt3-versc3a3o-final.pdf
137.

Santander

Patrocínios

O Banco Santander recebe projetos para análise de patrocínio nas
áreas da cultura, do esporte e da sustentabilidade.

Projetos que das áreas da
educação, esporte e cultura.

Importante
. Os projetos devem “estimular a criatividade e inovação, o
conhecimento e sua transferência, o consumo consciente da
sociedade, as práticas de sustentabilidade, contemplar os diversos
setores da sociedade e atuar de forma associativa e inclusiva”.

On-line
http://www.group.
com.br/gruposant
anderbrasil/patro
cinio/default.asp

Divulgação do resultado
30 dias após a submissão do projeto.
138.

Secretaria
Especial de
Agricultura
Familiar e do
Desenvolvim
ento Agrário
(Sead)

Sead - Edital
de
Chamament
o Publico
n°01/2018:
Programa
Nacional de
Crédito
Fundiário
(PNCF)

A finalidade do Edital de Chamamento Publico n°01/2018 é a
seleção de propostas para a celebração de parceria com a União,
por meio da Subsecretaria de Reordenamento Agrário (SRA), e da
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrário (Sead).
a) Ampliar, fortalecer e qualificar 0 acesso a terra por meio do
PNCF, em especial estimulando a particlpacao das mulheres e da
juventude, bem como sua participacao na gestae das associacoes
e unidades produtivas;
b) Promover abordagens participativas que assegurem 0
envolvimento e a sensibilizacao dos agricultores e agricultoras
familiares, tecnicos, tecnicas, gestores, gestoras e demais
segmentos envolvidos nos momentos da formacao e no acesso
como um todo ao Programa;
c) Planejar e promover todas as acoes do Projeto, possibilitando a
organlzacao de um arnbiente/espaco para articular, formular e
desenvolver acoes e lntervencoes nos espacos publicos e de
organlzacao com nivelamento dos criterios e objetivos do Programa
Nacional de Credito Fundiario - PNCF, junto as mulheres, aos jovens
agricultores familiares interessados em acessar 0 PNCF nos estados
previstos no chamamento;
d) Capacitar tecnicos acerca do PNCF para qualificar as acoes de
divulgacao e mobilizacao dos trabalhadores rurais, incluindo as
mulheres e os jovens que que por ventura venham a ter acesso ao
PNCF; https:llsei.mda.gov.brlseilcontrolador. php ?acao=documento
_imprimir _web&acao _ origem=arvore _ visualizar&id _
documento=266424&infra _ siste. .. 2/19 SEI/SEAD - 0229973 - Edital
e) Instrumentalizar os tecnicos, dirigentes, liderancas, mulheres e
jovens rurais e suas organizacoes com um conjunto de conceitos
basicos e ferramentas para que possam atuar, de forma qualificada
e articulada, no Credlto Fundiario:
f) Promover acces de rnobilizacao, divulgacao, capacltacao e apoio
na qualificacao da demanda do PNCF, visando ampliar e qualificar
0 acesso ao Programa;
g) Promover trocas de experiencias sobre as atividades do projeto
que serao desenvolvidas nos estados de atuacao do PNCF; e
h) Contribuir no processo de acompanhamento das farnllias por
meio de metodologias participativas voltados para 0 publico
beneficiario.

Poderão participar do Edital as
organizações da sociedade civil
(OCs):
Entidade privada sem fins lucrativos
(associação ou fundação);

On-line
SiConv

Sociedades cooperativas;
Organizações religiosas.
Nota: Os interessadso devem ler o
item 4 do Edital (página 4) para mais
informações.

Valor Financiado
O valor total de recursos disponibilizados por proposta será de ate
R$1.000.000,00.
Forma de Solicitação
As propostas serão apresentadas pelas OSCs, por meio da
plataforma eletrônica do Siconv. As propostas deverão conter, no
mínimo, as seguintes informações:
* A descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a
atividade ou projeto proposto;
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* As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os
indicadores que aferirão o cumprimento das metas;
* Os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das
metas;
* O valor global.
Nota
Os interessadso devem ler o item 7.4 do Edital (página 8) para mais
informações.
Contatos
gabinete.sra@mda.gov.br
139.

Sociedade
Brasileira
para o
Progresso da
Ciência
(SBPC)

70ª Reunião
Anual da
SBPC
Tema
“Ciência,
Responsabili
dade Social
e Soberania”
22-28 jul.
2018
Universidade
Federal de
Alagoas
(UFAL)

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) anuncia
que estão abertas as inscrições para a sua 70ª Reunião Anual, com
o tema “Ciência, Responsabilidade Social e Soberania”. O evento
será realizado de 22 a 28 de julho de 2018, no campus da
Universidade Federal de Alagoas (UFAL), em Maceió, AL.
Importante
Os interessados em submeter resumo terão até 28/02/18 para fazer
a inscrição e o pagamento da taxa, mas o evento também contará
com um limite de 1200 trabalhos que, se for atingido, poderá
antecipar o encerramento do prazo.

Categorias: pesquisador, docente do
ensino superior ou outros
profissionais, estudante de pósgraduação, estudante de graduação
e professor ou estudante da
educação básica ou técnica.

http://ra.s
bpcnet.or
g.br/mac
eio/

Pesquisadores.

http://ww
w.sbsocio
logia.com
.br/revista
/index.ph
p/RBS/an
nouncem
ent/view/
9

Submissão de
resumos:
28 fev. 2018, até
às 12h

On-line
http://ra.sbpcnet.o
rg.br/maceio/

Inscrição sem
envio de
resumo: 12 jul.
2018, até às 12h

A participação no evento é livre e gratuita. A inscrição somente é
necessária para quem quiser submeter trabalho, frequentar um
minicurso ou ainda obter o certificado de participação geral e o
material do evento.
A Programação Científica será composta por conferências, mesasredondas, encontros, sessões especiais, minicursos e a sessão de
pôsteres, que inclui a Jornada Nacional de Iniciação Científica.
Também são realizadas outras atividades, como a SBPC Inovação,
SBPC Afro e Indígena, SBPC Educação, SBPC Cultural, SBPC Jovem,
ExpoT&C, e o Dia da Família na Ciência.
Na semana que antecede o evento será realizada a SBPC
Educação, no campus da UFAL em Arapiraca. Serão realizadas
conferências, mesas-redondas e oficinas, voltadas aos educadores
do ensino básico e técnico da região.
Contato
http://ra.sbpcnet.org.br/maceio/fale-conosco/

140.

Sociedade
Brasileira de
Sociologia
(SBS)

Chamada de
publicação
Revista
Brasileira de
Sociologia
(RBS)
ISSN
Impresso:
2317-8507
ISSN
Eletrônico:
2318-0544

A Revista Brasileira de Sociologia (RBS) divulga chamadal para
submissão de propostas e dossiês temáticas na área de Sociologia
e/ou Ciências Sociais para os três números da revista, com previsão
de pbulciação, respectivamente, em setembro de 2017, janeiro de
2018, setembro de 2018, janeiro de 2019, setembro de 2019.
Temáticas
. Dossiê A Sociologia Brasileira e suas interfaces contemporâneas
Org. Carlos Benedito Martins
Setembro/2017

Fluxo contínuo

On-line
Submissões:
http://www.sbsoci
ologia.com.br/revi
sta/index.php/RBS
/about/submission
s#onlineSubmissi
ons

. Dossiê O sistema de pós-graduação brasileiro e a expansão da
área de sociologia
Org. Soraya Maria Vargas Corte
Janeiro/2018
. Dossiê Burocracias, Cotidiano e Valores
Orgs.
Simone Magalhães Brito (Universidade Federal da Paraíba)
Patrice Schuch (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Setembro/2018
. Dossiê A Sociologia frente a era pós-verdade: pelo retorno ao
realismo ontológico e epistemológico Orgs.
François Depeltau (Universidade Laval – Canadá)
Carlos Eduardo Sellm (UFSC (Universidade Federal de Santa
Catarina)
Gert Albert (Universidade de Heidelberg - Alemanha)
Janeiro/2019
. Dossiê Crime organizado em perspectiva comparativa
Orgs.: Sérgio Adorno (Universidade de São Paulo - USP) e
Camila Nunes Dias (Universidade Federal do ABC)
Setembro/2019
Importante
Artigos com temáticas diversificadas na área da RBS podem ser
submetidos a qualquer data e em caráter de fluxo contínuo, através
do e-mail rbsfluxo@gmail.com, obedecendo as regras de
submissão em vigor.
Periodicidade
Quadrimestral (a partir de 2017)
Qualis/Capes
A2 Sociologia
B2 História
Diretrizes para autores
http://www.sbsociologia.com.br/revista/index.php/RBS/about/submis
sions#authorGuidelines
Contato
. Editores: Rogerio Proença Leite, Universidade Federal de Sergipe
e Sergio Tavolaro, Universidade de Brasilia,
revbrasilsociologia@gmail.com
. Contato para Suporte Técnico: Allan Veiga,
allanrafaelveiga@gmail.com
. E-mail para submissão de artigos com temáticas diversificadas:
rbsfluxo@gmail.com
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Agência

Tipo

Link

CNPq

Bolsas no país

http://www.cnpq.br/web/guest/no-pais

Bolsas no exterior

http://www.cnpq.br/web/guest/no-exterior

Diárias para auxílio

http://www.cnpq.br/web/guest/diarias-para-auxilios

Bolsas e auxílio

http://www.faperj.br/downloads/formularios/Valores_de_bolsas_auxilio_instalacao.pdf

Diárias

http://www.faperj.br/FAQ_atlas.phtml (ver “Despesas” e “O que são diárias?”)

Dúvidas frequentes

http://www.faperj.br/FAQ_atlas.phtml

Bolsas no exterior

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/valores-das-bolsas

Bolsas no país

http://www.capes.gov.br/bolsas/valores-das-bolsas

FAPERJ

CAPES

Centro de Ciências Sociais (CCS)
Decano: Prof. Luiz Roberto Cunha | Coordenadora Setorial de Pesquisa: Profª. Monica Herz | Coordenador Setorial de Graduação e Pós-graduação: Prof.
Augusto Cesar Pinheiro da Silva
Centro de Teologia e Ciências Humanas (CTCH)
Decano: Prof. Júlio Cesar Valladão Diniz | Coordenadora Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa: Profª. Monah Winograd | Coordenadora Setorial de
Graduação: Profª. Maria Cristina Monteiro Pereira de Carvalho| Coordenador Setorial de Desenvolvimento e Inovação: Prof. Karl Erik Schøllhammer |
Coordenadora Geral do IEAHu: Profª. Luisa Severo Buarque de Holanda
Boletim informativo elaborado em conjunto pelos Decanatos do CCS e do CTCH da PUC-Rio com o objetivo de divulgar os editais abertos e compartilhar
informações úteis para o desenvolvimento de projetos.
Distribuição por e-mail e periodicidade semanal.
Redação e distribuição
CCS - assessoriaprojetosccs@puc-rio.br | Tel.: 3527-1097 ou 1098 | http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/ccs/
CTCH - sheila.durao@puc-rio.br | Tel.: 3527-1966 ou 1295 | http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/ctch/
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