
Edital Objeto Período de inscrição Link 
Prêmio Evidência e o Troféu 
IMDS - Mobilidade Social. 
Edital de Retificação nº 
61/2021 

Reconhecer e divulgar políticas públicas que fazem uso de 
evidências em suas múltiplas etapas, bem como valorizar a 
interação entre a pesquisa científica e a gestão de políticas 
públicas. 

30 de novembro de 
2020 a 31 de outubro de 
2021 

https://eventos.fgv.br/premioevidencia/e
dital-completo 

Prêmio SEBRAE de Educação 
Empreendedora 

Identificar e reconhecer as melhores práticas da educação 
empreendedora no Brasil é o objetivo do Prêmio Sebrae de 
Educação Empreendedora, que chega à sua segunda edição em 
2021. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Educação 
Empreendedora, promovido pelo Sebrae desde 2013 e que já 
impactou 7 milhões de estudantes, por meio da capacitação de 270 
mil professores. 

12 de julho de 2021 a 08 
de outubro de 2021 

https://educacaoempreendedora.sebrae.c
om.br/ 

Festival Eu Faço Cultura 
edital para seleção de 
atividades e produtos 
culturais 

O PROJETO tem a finalidade de realizar o FESTIVAL EU FAÇO 
CULTURA (“PROGRAMA”) com o intuito de estimular o 
conhecimento dos bens e valores culturais, de promover do 
acesso à cultura pela população afastada do consumo 
cultural, de incentivar à formação de público para as artes e 
o hábito da leitura, de fomentar a produção cultural e de 
incrementar a economia da cultura em todas as regiões do 
país 

Inscrições  continuas Eu Faço Cultura 
(eufacocultura.com.br) 
 
 
 

Chamada 
CNPq/MCTI/FNDCT Nº 
18/2021 - UNIVERSAL 

Apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir 
significativamente para o desenvolvimento científico e 
tecnológico e a inovação do País, em qualquer área do 
conhecimento. 

31 de agosto a 30 de 
setembro de 2021 

Chamadas públicas - Portal Memória 
(cnpq.br) 

Chamada CNPq Nº 
15/2021 Programa 
Editorial 

Apoiar propostas que visem incentivar a editoração e 
publicação de periódicos científicos brasileiros de alta 
especialização em todas as áreas de conhecimento, de 
forma a contribuir significativamente para o 
desenvolvimento científico e tecnológico e inovação do 
País. 

19 de agosto de 2021 a 
10 de outubro de 2021 

http://memoria.cnpq.br/chamadas-
publicas 
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Edital de Chamada Pública 
FAPESC Nº 33/2021 
Programa Integrado de 
Inovação do Controle - PIIC-
SC - 
Programa Interinstitucional 
de Fomento a Projetos de 
Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação que atendam as 
demandas da Sociedade 
Catarinense por intermédio 
de Órgãos Setoriais do 
Governo do Estado de Santa 
Catarina 
(PROGRAMA 
#FAPESC@GOV+PESQUISA&
INOVAÇÃO) 

Desenvolver e implementar formas inovadoras de gestão e 
organização dos processos por  
meio do uso intensivo da tecnologia da informação, 
aperfeiçoamento da transparência ativa  
e de mecanismos de combate à corrupção, promovendo mais 
benefícios à sociedade  
catarinense por meio da articulação da ciência, tecnologia e 
inovação na integração dos  
órgãos públicos junto ao 
PROGRAMA#FAPESC@GOV+PESQUISA&INOVAÇÃO da  
FAPESC. 
 

16 de agosto de 2021 a 
16 de setembro de 2021 

https://www.fapesc.sc.gov.br/edital-de-
chamada-publica-fapesc-no-33-2021-
programa-integrado-de-inovacao-do-
controle-piic-sc/ 
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