
Edital Objeto Período de inscrição Link
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)

EDITAL  DE  CHAMADA
PÚBLICA FAPESC Nº 03/2020
PROGRAMA  TALENTO
INOVADOR – SC, EM FLUXO
CONTÍNUO.

Apresentação  de  projetos  que  contemplem  pesquisa,
desenvolvimento e inovação, com empresas públicas e privadas,
Órgãos de Governo e Entidades do Terceiro com o intuito de
fomentar e desenvolver a competitividade no Estado de Santa
Catarina.

FLUXO CONTÍNUO http://www.fapesc.sc.gov.br/fapesc-e-iel-
lancam-novo-edital-do-programa-talento-
inovador/

EDITAL  DE  CHAMADA
PÚBLICA FAPESC N° 12/2022
COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL  EM
CIÊNCIA,  TECNOLOGIA  E
INOVAÇÃO  E  CONVÊNIOS
BILATERAIS  –  PROGRAMA
FAPESC ABROAD.

Convida  pesquisadores  vinculados  a  Instituições  Científicas,
Tecnológicas e de Inovação (ICTIs) públicas ou privadas sem fins
lucrativos  com  sede  e  foro  no  Estado  de  Santa  Catarina  a
submeterem projetos de pesquisa a Chamadas Internacionais e
Convênios  Bilaterais  dentro  do  Programa  Fapesc  Abroad,
permitindo a  ampliação  de  parceria  e  o  desenvolvimento  do
ecossistema  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação  de  Santa
Catarina. 

FLUXO CONTÍNUO https://fapesc.sc.gov.br/2022/04/07/
edital-de-chamada-publica-fapesc-n-12-
2022-cooperacao-internacional-em-
ciencia-tecnologia-e-inovacao-e-
convenios-bilaterais-programa-fapesc-
abroad-em-fluxo-continuo/

CHAMADA  CNPq/MCTI  Nº
42/2022  APOIO  A  PROJETOS
COOPERATIVOS  EM
NANOTECNOLOGIA  NO
ÂMBITO  DO  CENTRO
BRASILEIRO  ARGENTINO  DE
NANOTECNOLOGIA - CBAN 

Apoiar propostas que visem contribuir significativamente para o
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País na
área  de  Nanotecnologia,  por  meio  da  seleção  de  projetos  de
pesquisa visando expandir o conhecimento básico e aplicado em
temas avançados de Nanotecnologia, de interesse do Brasil e da
Argentina,  no  âmbito  do  Centro  Brasileiro-Argentino  de
Nanotecnologia  ¿  CBAN,  instituído  por  meio  do  Protocolo  de
Estabelecimento  do  Centro  Brasileiro-Argentino  de
Nanotecnologia (CBAN), firmado 30 de novembro de 2005. 

06 de julho de 2022 a 22 de 
agosto de 2022

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/
chamadas-publicas?
p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultados
cnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert
as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgac
ao=10765

04/08/2022
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SELEÇÃO  PÚBLICA
MCTI/FINEP/FNDCT
SUBVENÇÃO  ECONÔMICA  À
INOVAÇÃO  –  01/2022
FOMENTO  A  CADEIAS
PRODUTIVAS  DA
BIOECONOMIA  EM  BIOMAS
BRASILEIROS 

A biodiversidade apresenta oportunidades  para  a consolidação
de  uma  bioeconomia  brasileira  desenvolvida  sob  bases
sustentáveis.  Tais  oportunidades  englobam  o  desenvolvimento
de  produtos,  processos,  tecnologias  e  serviços  que  poderão
auxiliar  o  País  em  sua  recuperação  econômica  póspandemia,
gerando trabalho e renda a um grande número de comunidades
que já desenvolvem atividades com os ativos da biodiversidade. 

 01 de julho de 2022 a 30 de 
novembro de 2022

http://www.finep.gov.br/chamadas-
publicas/chamadapublica/691

EDITAL  DE  CHAMADA
PÚBLICA  Nº  02  /CPE-2018  -
PARA  O  ESTABELECIMENTO
DE  PARCERIAS  PARA
COEDIÇÕES  DE
LIVROS  SEM  ÔNUS  PARA  A
FBN. 

Formação  de  parcerias  para  desenvolvimento  de  projetos
editoriais  (cujo  conteúdo
seja inédito ou reedição de títulos esgotados, fora de catálogo,
etc.),  sob  a  forma  de
coedição, para promover publicações de relevância para a cultura
brasileira,  na  forma  de
livro, impresso e/ou digital, com o propósito de divulgar, valorizar
e  ampliar  o  acesso  ao
seu patrimônio  bibliográfico,  iconográfico,  sonoro e digital  e  a
cultura  letrada  brasileira,
em  atendimento  às  competências  institucionais  da  FBN
estabelecidas  pelo  Decreto  nº
8.297, de 15 de agosto de 2014 

EDITAL PERMANENTE

Período: 31/12/2022

https://www.bn.gov.br/edital/2022/edital-
chamada-publica-coedicao-livros-sem-
onus-fundacao

EDITAL  DE  CHAMADA
PÚBLICA FAPESC Nº  21/2022
PROGRAMA  DE  APOIO  E
INCENTIVO À CONSOLIDAÇÃO
DE PERÍODICOS CIENTÍFICOS

Apoiar  projetos  que  visem  a  melhoria  em  incremento  na
qualificação e consolidação de Revistas Científicas indexadas nos
estratos A e B do Qualis-Periódico CAPES, em todas as áreas do
conhecimento,  de ICTI  pública  ou privada,  sem fins  lucrativos,
sediada e com CNPJ no Estado de Santa Catarina,  de forma a
contribuir  significativamente  no  processo  de  avaliação  da

Prazo  de  pré-seleção  nas
ICTIs:  01/06/2022  a
22/07/2022
Prazo  de  submissão  na
Fapesc:  29/07/2022  a
12/08/2022

https://www.fapesc.sc.gov.br/edital-de-
chamada-publica-fapesc-no-21-2022-
programa-de-apoio-e-incentivo-a-
consolidacao-de-periodicos-cientificos/

04/08/2022

https://www.fapesc.sc.gov.br/edital-de-chamada-publica-fapesc-no-21-2022-programa-de-apoio-e-incentivo-a-consolidacao-de-periodicos-cientificos/
https://www.fapesc.sc.gov.br/edital-de-chamada-publica-fapesc-no-21-2022-programa-de-apoio-e-incentivo-a-consolidacao-de-periodicos-cientificos/
https://www.fapesc.sc.gov.br/edital-de-chamada-publica-fapesc-no-21-2022-programa-de-apoio-e-incentivo-a-consolidacao-de-periodicos-cientificos/
https://www.bn.gov.br/edital/2022/edital-chamada-publica-coedicao-livros-sem-onus-fundacao
https://www.bn.gov.br/edital/2022/edital-chamada-publica-coedicao-livros-sem-onus-fundacao
https://www.bn.gov.br/edital/2022/edital-chamada-publica-coedicao-livros-sem-onus-fundacao
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/691
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/691


produção  científica  desenvolvida  pelos  programas  de  pós-
graduação  stricto  sensu,  garantindo  como  meta  o
aperfeiçoamento  editorial  e  de  conteúdo,  a  visibilidade  e  o
impacto  social  e  científico,  além  da  profissionalização  e
internacionalização  dos  periódicos  e  o  desenvolvimento
científico, tecnológico e inovação no estado de Santa Catarina.

ELEÇÃO  PÚBLICA
MCTI/FINEP/FNDCT
SUBVENÇÃO  ECONÔMICA  À
INOVAÇÃO – 08/2022 APOIO
A  PROJETOS  DE  INCENTIVO
AO USO DE COMBUSTÍVEIS E
HIDROGÊNIO  OBTIDOS  DE
FORMA  SUSTENTÁVEL  COM
APLICAÇÃO  NO  SETOR  DE
TRANSPORTE  /
COMBUSTÍVEIS DO FUTURO

Esta  Seleção  Pública  objetiva  conceder  recursos  de  subvenção
econômica para o desenvolvimento de produtos, processos e/ou
serviços  inovadores  dentro  do  escopo  das  linhas  temáticas
apresentadas  no  item  2.  Serão  apoiados  projetos  que
contemplem  soluções  inovadoras  voltadas  para  o
desenvolvimento  ou  adaptação  de  plantas  piloto  e/ou
demonstrativas  de  processos  de  produção  de  combustíveis
sustentáveis do futuro de adequada qualidade, garantindo que a
sustentabilidade seja demonstrada em toda a cadeia produtiva,
desde  o  desenvolvimento  da  matéria-prima  até  sua
transformação  em  combustível,  podendo  incluir  processos  de
produção  de  coprodutos  que  auxiliem  na  viabilização  técnico-
econômica,  como  também  testes  e  ensaios  com  combustíveis
sustentáveis  para  aplicação  no  setor  de  transporte  rodoviário,
ferroviário,  hidroviário  e  aeroviário,  bem  como  em  tratores  e
máquinas autopropulsadas agrícolas.

15 de junho de 2022 a 05 de
agosto de 2022

http://www.finep.gov.br/chamadas-
publicas/chamadapublica/684

ESPANHA-BRASIL:  CHAMADA
PARA  FINCANCIAMENTO  DE
PROJETOS  DE  PESQUISA
COLABORATIVA  &  INOVAÇÃO
TECNOLOGICA  ENTRE
INSTITUIÇÕES  BRASILEIRAS  E
ESPANHOLAS (CONFP-CDTI)

O  Conselho  Nacional  de  Fundações  Estaduais  de  Amparo  à
Pesquisa (CONFAP) do Brasil, em todas as suas Fundações, e o
Centro  de  Desenvolvimento  Tecnológico  Industrial  (CDTI)  da
Espanha, lançaram a Chamada CONFAP & CDTI 2022-2023, para
apoiar a pesquisa colaborativa e a inovação tecnológica projetos
entre Brasil e Espanha.

27 de junho de 2022 a 16 de
setembro de 2022

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/
lac/spain-brazil-call-funding-collaborative-
research-technological-innovation

04/08/2022
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SELEÇÃO  PÚBLICA
MCTI/FINEP/FNDCT
SUBVENÇÃO  ECONÔMICA  À
INOVAÇÃO  –  10/2022
PROGRAMA  MINERAÇÃO  E
DESENVOLVIMENTO 

Esta  Seleção  Pública  objetiva  conceder  recursos  de  subvenção
econômica  para  o  desenvolvimento  de  produtos,  processos  e/ou
serviços inovadores dentro do escopo das linhas temáticas apresentadas
no  item  2.  Minerais  estratégicos:  Desenvolvimento  das  cadeias
produtivas de Minerais para utilização em Tecnologias Avançadas e na
Transição Energética (cobalto, cobre, estanho, grafita, minerais do grupo
da platina, lítio, nióbio, níquel, silício, tálio, tântalo, terras raras, titânio,
tungstênio, urânio e vanádio) 

29 de junho de 2022 a 26 de
agosto de 2022.

http://www.finep.gov.br/chamadas-
publicas/chamadapublica/688

CHAMADA  PÚBLICA
MCTI/FINEP/FNDCT/CT-INFRA
ENERGIAS RENOVÁVEIS 2022

O  presente  edital  tem  por  objetivo  financiar  a  elaboração  de
projetos  que  promovam  o  uso  racional  de  energia  elétrica  e
incentivem  a  adoção  de  fontes  alternativas  e  sustentáveis  de
energia  nas  instituições  científicas,  tecnológicas,  de  inovação
públicas federais, estaduais e municipais (ICTs Públicas). 

15 de julho de 2022 a 16 de 
setembro de 2022

http://www.finep.gov.br/chamadas-
publicas/chamadapublica/699

CHAMADA  PÚBLICA
MCTI/FINEP/CT-HIDRO  2022
CHAMADA  PÚBLICA  DE
PROPOSTAS  PARA  APOIO  A
PROJETOS  DE  PESQUISA
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E
DE  INOVAÇÃO  QUE VISEM  A
RACIONALIZAÇÃO  DOS  USOS
DA  ÁGUA  E  A  GESTÃO  E  O
MONITORAMENTO  DOS
RECURSOS HÍDRICOS 

Esta Seleção Pública objetiva conceder recursos financeiros não
reembolsáveis para ICTs, inclusive em projetos cooperativos ICT-
Empresas, para a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação de
tecnologias, produtos e processos que visem a racionalização dos
usos  da  água  para  o  saneamento  básico,  o  agronegócio  e  a
indústria; assim como, a gestão e monitoramento dos Recursos
Hídricos. 

15 de julho de 2022 a 02 de 
setembro de 2022.

http://www.finep.gov.br/chamadas-
publicas/chamadapublica/698

04/08/2022
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