
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://www.fapesc.sc.gov.br/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 Nº 08/2022
-  BOLSA  DE  PRODUTIVIDADE
EM  DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO  E  EXTENSÃO
INOVADORA - DT 

Valorizar pesquisadores que possuam clara participação
em  atividades  de  desenvolvimento  tecnológico  e
extensão inovadora, associadas a uma prática regular e
adequada  de  publicação  científica  dos  resultados  de
seus trabalhos. Além disto, é necessário que atuem em
áreas  temáticas  de  desenvolvimento  tecnológico  e
extensão inovadora coerentes com sua produção. 

10 de maio de 2022 a 07 
julho de 2022 

 
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/cham
adas-publicas?
p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultados
cnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert
as/

CHAMADA CNPQ Nº 10/2022
- BOLSAS DE PRODUTIVIDADE
EM PESQUISA SÊNIOR - PQ-SR

O objetivo dessa Chamada é reconhecer e valorizar pesquisador
que se destaque entre seus pares como líder e paradigma na sua
área  de  atuação,  apresentando  produção  científica  e/ou
tecnológica  de  relevância,  pela  concessão  de  bolsas  de

17 de maio de 2022 a 14 de 
julho de 2022

https://memoria2.cnpq.br/chamadas-
publicas?
p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultados
cnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abert
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Produtividade Sênior (PQ-Sr). as&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgac
ao=10644

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
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