
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)

CNPQ  -  42º  EDIÇÃO  DO
PRÊMIO  JOSÉ  REIS  DE
DIVULGAÇÃO  CIENTÍFICA  E
TECNOLÓGICA.

O Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica tem 
como objetivo premiar aqueles que, por suas atividades, tenham 
contribuído, significativamente, para a formação de uma cultura 
científica e por tornar a Ciência, a Tecnologia e a Inovação 
conhecidas da sociedade. 

7 de fevereiro de 2022 a 06 
de maio de 2022 

 https://www.gov.br/cnpq/pt-br/assuntos/
noticias/premios/cnpq-abre-inscricoes-
para-42o-edicao-do-premio-jose-reis-de-
divulgacao-cientifica-e-tecnologica

EDITAL  DE  CHAMADA
PÚBLICA FAPESC Nº  03/2022
PROGRAMA  DE  CIÊNCIA,
TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO
AOS  GRUPOS  DE  PESQUISA
DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL
DE SANTA CATARINA - UFSC 

Apoiar  propostas  de  pesquisa  científica,  tecnológica  e  de
inovação  de  pesquisadores  vinculados  a  grupos  de  pesquisa
certificados  pela  UFSC,  voltadas  à  superação  de  desafios
ambientais  e  sociais  em qualquer  área  do  conhecimento,  que
possam  ser  enquadrados  entre  os  17  objetivos  para  o
desenvolvimento sustentável da ONU, contribuindo para atingir a
Agenda  2030  no  Brasil  e  para  o  desenvolvimento  científico,
tecnológico  e  de  inovação  e  o  avanço  nas  áreas  do
conhecimento,  o  equilíbrio  regional,  o  desenvolvimento
econômico sustentável  e  a  melhoria  da qualidade de vida dos
Catarinenses. 

24 de fevereiro de 2022 a 18
de maio de 2022.

https://www.fapesc.sc.gov.br/edital-de-
chamada-publica-fapesc-no-03-2022-
programa-de-ciencia-tecnologia-e-
inovacao-aos-grupos-de-pesquisa-da-
universidade-federal-de-santa-catarina-
ufsc/

EDITAL  DE  CHAMADA
PÚBLICA FAPESC Nº  08/2022
PROGRAMA  DE  PESQUISA  E
IMPLANTAÇÃO  DE  SISTEMA
DE INOVAÇÃO DO CIASC 

Implantação de práticas de pesquisas, tecnologia e inovação por
meio da implantação e estruturação do Sistema de Gestão de
Inovação e Projetos de Inovação no CIASC de forma a atender a
alteração  regimental  e  a  necessidade  de  construção  de  um
ambiente  de  trabalho  cada  vez  mais  dinâmico  e  adaptado  às
demandas e oportunidades, permitindo a articulação da ciência,
tecnologia  e  inovação  na  integração  dos  órgãos  públicos  e
privados  junto  ao  Programa
PROGRAMA#FAPESC@GOV+PESQUISA&INOVAÇÃO da FAPESC. 

09 de março de 2022 a 08 
de abril de 2022 

https://www.fapesc.sc.gov.br/edital-de-
chamada-publica-fapesc-no-08-2022-programa-
de-pesquisa-e-implantacao-de-sistema-de-
inovacao-do-ciasc/
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PRÊMIO  CAPES  DE  TESE  -
EDIÇÃO  2022  EDITAL  Nº
11/2022 

O Prêmio CAPES de Tese – Edição 2022 será outorgado para as
melhores teses de doutorado defendidas em 2021, selecionadas
em  cada  uma  das  quarenta  e  nove  áreas  de  avaliação
reconhecidas  pela  CAPES  nos  programas  de  pós-graduação
adimplentes  no  Sistema  Nacional  de  Pós-Graduação.  Serão
concedidos  prêmios  especiais  para  áreas  pré-determinadas  em
parceria  com  a  Fundação  Carlos  Chagas  e  com  a  Dimensions
Sciences.
Os autores das teses selecionadas receberão bolsa de até um ano
para estágio pós-doutoral  em instituição nacional, certificado e
medalha. Seu orientador ganhará um prêmio no valor de até R$3
mil,  além  de  certificado,  que  também  será  oferecido  aos
coorientadores  e  ao  programa  de  pós-graduação  no  qual  o
trabalho foi defendido 

21 de fevereiro de 2022 a 22
de abril de 2022. 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-
de-conteudo/editais/
17022022_Edital_1636452_SEI_CAPES___
1635608___Edital_11.2022.pdf

EDITAL  DE  CHAMADA
PÚBLICA FAPESC Nº 01/2022
2º  PRÊMIO  FAPESC  DE
JORNALISMO  EM  CTI  -
CIÊNCIA,  TECNOLOGIA  E
INOVAÇÃO 

Reconhecer as  contribuições dos profissionais  de Comunicação
de Santa Catarina  que produzem materiais  jornalísticos para  a
valorização  do  ecossistema  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação
(CTI). 

19 de janeiro de 2022 a 31
de maio 2022 

https://www.fapesc.sc.gov.br/edital-de-
chamada-publica-fapesc-no-01-2022-2o-
premio-fapesc-de-jornalismo-em-cti-
ciencia-tecnologia-e-inovacao/

EDITAL  DE  CHAMADA
PÚBLICA FAPESC Nº  09/2022
APOIO À PESQUISA APLICADA
SOBRE  COMPLEXIDADE
ECONÔMICA,  INOVAÇÃO  E
PRIORIDADES  PARA  O
DESENVOLVIMENTO
ESTADUAL  CATARINENSE
PROGRAMA
#FAPESC@GOV+PESQUISA&I
NOVAÇÃO 

Apoiar  atividades  de  pesquisa  aplicada  em  CTI,  por  meio  da
seleção  de  propostas  de  projetos  de  pesquisa  aplicada,  que
visem a avaliação e ampliação da compreensão sobre os aspectos
relacionados  a  complexidade  econômica,  a  inovação  e  as
possibilidades  de  crescimento  do  estado  de  Santa  Catarina,
contribuindo  desta  forma  para  o  desenvolvimento  do
ecossistema  de  CTI,  o  equilíbrio  regional,  o  desenvolvimento
econômico sustentável  e  a  melhoria  da qualidade de vida dos
catarinenses. 

15 de março de 2022 a  14
de abril de 2022 

https://www.fapesc.sc.gov.br/edital-de-
chamada-publica-09-2022-apoio-a-
pesquisa-aplicada-sobre-complexidade-
economica-inovacao-e-prioridades-para-o-
desenvolvimento-estadual-catarinense/
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PROGRAMA  EMERGENCIAL
DE  PREVENÇÃO  E
ENFRENTAMENTO  DE
DESASTRES RELACIONADOS A
EMERGÊNCIAS  CLIMÁTICAS,
EVENTOS  EXTREMOS  E
ACIDENTES  AMBIENTAIS
EDITAL EMERGENCIAL I PDPG
-  EMERGÊNCIAS  CLIMÁTICAS
EDITAL Nº 15/2022 

Apoiar,  com  recursos  de  custeio  e  bolsas  projetos  voltados  à
formação  de  recursos  humanos  altamente  qualificados  e  ao
desenvolvimento  de  investigação  acadêmico-científica,  no
âmbito  dos  Programas  de  Pós-Graduação  (PPGs)  stricto  sensu
acadêmicos,  com  foco  em  pesquisas  que  possam  contribuir
efetivamente  para  estudos  sobre  prevenção,  mitigação  e
resposta para situações decorrentes de emergências climáticas,
ou  analisar  o  impacto  do  evento  ambiental  extremo  que
ocasionou  estado  de  calamidade  pública,  enchentes  e
deslizamentos, em unidades federativas do Brasil, entre 2021 e
2022. 

16  de março de 2022 a  03
de maio de 2022 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-
de-conteudo/editais/
14032022_Edital_1649678_edital_15.pdf

CHAMADA CNPq Nº 07/2022
APOIO  À  PESQUISA
CIENTÍFICA,  TECNOLÓGICA  E
DE  INOVAÇÃO:  BOLSAS  DE
MESTRADO  E  DOUTORADO
CICLO  2022  1º  e  2º
SEMESTRES/2022 

Apoiar Projetos Institucionais de Pesquisa científica, tecnológica e
de inovação propostos por Programas de Pós-Graduação (PPGs) 
stricto sensu, por meio da concessão de bolsas de Mestrado 
(GM) e Doutorado (GD), visando à capacitação de pesquisadores 
em todas as áreas do conhecimento.

21 de  março de 2022 a  06
de maio 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=10603

COORDENAÇÃO  DE
APERFEIÇOAMENTO  DE
PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
PROGRAMA DE BOLSAS PARA
PESQUISA  CAPES/HUMBOLDT
EDITAL Nº 14/2022 

O  Programa  busca  aprimorar  a  qualidade  profissional  e
acadêmica dos pesquisadores brasileiros, por meio de atividades
em instituições de ensino e pesquisa estrangeiras, ampliando o
nível  de  colaboração  e  publicações  conjuntas  entre
pesquisadores do Brasil e do exterior. 

07 de Março de 2022 a  31
de Maio de 2022 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-
de-conteudo/editais/
07032022_Edital_1643974_SEI_CAPES___
1641897___Edital_14_2022.pdf
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