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Escritório de Projetos

20ª Edição Prêmio Péter Murányi 2021 - Educação
Participantes: trabalhos indicados pela Instituição (Colégio Indicador)
Categoria: Educação
Premiação:
1º lugar - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), troféu e diploma;
2º lugar - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e diploma;
3º lugar - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e diploma.

Link para regulamento:
www.fundacaopetermuranyi.org.br/premio

Para indicação institucional, os trabalhos serão avaliados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 
considerando os critérios estabelecidos no edital da premiação. Para isso, os interessados deverão 
encaminhar o Formulário de Participação e demais documentos preenchidos para o Escritório de Projetos: 
eprojetos@ufcspa.edu.br.

Prazo para envio dos formulários ao Escritório de Projetos: 30/09/2020
Prazo para a Instituição inscrever os trabalhos: 31/10/2020

SELEÇÕES
ABERTAS

www.fundacaopetermuranyi.org.br/premio
mailto:eprojetos@ufcspa.edu.br


EDITAL FAPERGS 01/2020
AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO
EM EVENTOS E VISITAS TÉCNICAS - APE
CRONOGRAMA 3

Para eventos e visitas técnicas que iniciem de 01/02/2021 a 31/05/2021
Prazo de submissão de proposta: 18/09/20, às 23h59min

Link para edital:
https://fapergs.rs.gov.br/edital-01-2020-auxilio-a-participacao-em-eventos-ape

EDITAL FAPERGS 02/2020
AUXÍLIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS - AOE
CRONOGRAMA 3

Para eventos e visitas técnicas que iniciem de 01/02/2021 a 31/05/2021
Prazo de submissão de proposta: 18/09/20, às 23h59min

Link para edital:
https://fapergs.rs.gov.br/edital-02-2020-auxilio-para-organizacao-de-eventos-aoe

EDITAIS
FAPERGS

https://fapergs.rs.gov.br/edital-01-2020-auxilio-a-participacao-em-eventos-ape
https://fapergs.rs.gov.br/edital-02-2020-auxilio-para-organizacao-de-eventos-aoe


Chamada CNPq/MCTI Nº 23/2020
Pesquisa e Desenvolvimento em
Sustentabilidade Urbana e Regional
Objeto: Apoio à projetos de pesquisa interdisciplinares e multi-institucionais 
organizados em rede, nas seguintes linhas:

Linha 1 - Riscos de impactos climáticos - ampliação das informações
e análises a serem disponibilizadas na plataforma AdaptaBrasil MCTI;

Linha 2 - Modelagem integrada dos impactos econômicos da variabilidade climática 
nos setores priorizados no AdaptaBrasil MCTI - segurança alimentar, segurança hídrica, 
segurança energética, saúde humana, zonas costeiras urbanas, serviços ecossistêmicos, 
e infraestruturas nacionais de grande porte;

Linha 3 - Abordagem por bioma aplicada a municípios ou regiões - funcionamento e 
resiliência de ecossistemas, condições locais, biodiversidade e sustentabilidade.

Prazo de submissão de proposta: 14/09/2020

Link para a chamada:
http://resultado.cnpq.br/5614426459018595

CHAMADAS

CNPq

http://resultado.cnpq.br/5614426459018595


Chamada MS-SCTIE-Decit-DGITIS-CGCIS/CNPq nº 26/2020

Plataformas Inovadoras em Terapias Avançadas
Objeto: Apoio �nanceiro à projetos de pesquisa para obtenção e desenvolvimen-
to de produtos de terapias avançadas, incluindo-se produtos de terapia celular 
(minimamente e extensivamente manipulados), de terapia gênica (in vivo e ex 
vivo) e de engenharia tecidual. Abrangendo dois Eixos Temáticos e suas linhas:

Eixo Temático I - Desenvolvimento de Produtos Minimamente Manipulados:

• Linha de Pesquisa I.a: Ensaio clínico pivotal de fase II ou III com produto ter-
apêutico investigacional à base de células mononucleares ou seus derivados 
para o tratamento de doenças vasculares periféricas.

Eixo Temático II - Desenvolvimento de Produtos Extensivamente Manipulados:

• Linha de Pesquisa II.a: Desenvolvimento de produto terapêutico investiga-
cional à base de linfócitos ou linfócitos engenheirados para o tratamento de 
doenças oncológicas, autoimunes ou infecciosas.

• Linha de Pesquisa II.b: Desenvolvimento de produto terapêutico investiga-
cional de terapia celular ou terapia gênica ex vivo à base de células-tronco 
mesenquimais, hematopoiéticas, de pluripotência induzida (iPS) ou seus 
derivados para o tratamento de doenças neurodegenerativas, cardiovascu-
lares, oculares, acidente vascular cerebral (AVC) e lesão raquimedular.

• Linha de Pesquisa II.c: Desenvolvimento de produto terapêutico investiga-
cional de terapia celular ou terapia gênica (in vivo ou ex vivo) para doenças 
raras monogênicas não oncológicas.

• Linha de Pesquisa II.d: Desenvolvimento de produto terapêutico investiga-
cional de terapia celular ou terapia gênica (in vivo ou ex vivo) para hemo�lia 
ou anemia falciforme.

CHAMADAS

CNPq

• Linha de Pesquisa II.e: Desenvolvimento de produto terapêutico investiga-
cional de terapia gênica (in vivo ou ex vivo) à base de técnicas de edição de 
genômica para doenças raras monogênicas, oncológicas, neurodegenerativas 
ou cardiovasculares.

• Linha de Pesquisa II.f: desenvolvimento de produto terapêutico investigacio-
nal de engenharia tecidual para lesões epiteliais ou doenças oculares.

Prazo de submissão de proposta: 17/09/2020

Observação: ensaios clínicos devem apresentar junto ao projeto completo 
documento que comprove que o Centro de Processamento Celular (CPC) re-
sponsável pela manufatura do produto de terapia avançada investigacional 
objeto da pesquisa possui licença sanitária vigente, ou está em processo de 
obtenção (devendo apresentar a requisição feita junto ao órgão de vigilância 
sanitária competente), nos termos do art. 11 da RDC nº 214/2018, e devem 
explicitar no projeto que irão seguir todos os trâmites regulatórios previstos 
para a execução de ensaios clínicos no país com este tipo de produto ter-
apêutico, nos termos da RDC nº 260/2018.

Link para a chamada:
http://resultado.cnpq.br/9388709314210591

[...]
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Chamada MS-SCTIE-Decit-DGITIS-CGCIS/CNPq nº 26/2020

Plataformas Inovadoras em Terapias Avançadas
Objeto: Apoio �nanceiro à projetos de pesquisa para obtenção e desenvolvimen-
to de produtos de terapias avançadas, incluindo-se produtos de terapia celular
(minimamente e extensivamente manipulados), de terapia gênica (in vivo e ex 
vivo) e de engenharia tecidual. Abrangendo dois Eixos Temáticos e suas linhas:

Eixo Temático I - Desenvolvimento de Produtos Minimamente Manipulados:

• Linha de Pesquisa I.a: Ensaio clínico pivotal de fase II ou III com produto ter-
apêutico investigacional à base de células mononucleares ou seus derivados
para o tratamento de doenças vasculares periféricas.

Eixo Temático II - Desenvolvimento de Produtos Extensivamente Manipulados:

• Linha de Pesquisa II.a: Desenvolvimento de produto terapêutico investiga-
cional à base de linfócitos ou linfócitos engenheirados para o tratamento de 
doenças oncológicas, autoimunes ou infecciosas.

• Linha de Pesquisa II.b: Desenvolvimento de produto terapêutico investiga-
cional de terapia celular ou terapia gênica ex vivo à base de células-tronco 
mesenquimais, hematopoiéticas, de pluripotência induzida (iPS) ou seus
derivados para o tratamento de doenças neurodegenerativas, cardiovascu-
lares, oculares, acidente vascular cerebral (AVC) e lesão raquimedular.

• Linha de Pesquisa II.c: Desenvolvimento de produto terapêutico investiga-
cional de terapia celular ou terapia gênica (in vivo ou ex vivo) para doenças 
raras monogênicas não oncológicas.

• Linha de Pesquisa II.d: Desenvolvimento de produto terapêutico investiga-
cional de terapia celular ou terapia gênica (in vivo ou ex vivo) para hemo�lia 
ou anemia falciforme.

• Linha de Pesquisa II.e: Desenvolvimento de produto terapêutico investiga-
cional de terapia gênica (in vivo ou ex vivo) à base de técnicas de edição de 
genômica para doenças raras monogênicas, oncológicas, neurodegenerativas 
ou cardiovasculares.

• Linha de Pesquisa II.f: desenvolvimento de produto terapêutico investigacio-
nal de engenharia tecidual para lesões epiteliais ou doenças oculares.

Prazo de submissão de proposta: 17/09/2020

Observação: ensaios clínicos devem apresentar junto ao projeto completo 
documento que comprove que o Centro de Processamento Celular (CPC) re-
sponsável pela manufatura do produto de terapia avançada investigacional 
objeto da pesquisa possui licença sanitária vigente, ou está em processo de 
obtenção (devendo apresentar a requisição feita junto ao órgão de vigilância 
sanitária competente), nos termos do art. 11 da RDC nº 214/2018, e devem 
explicitar no projeto que irão seguir todos os trâmites regulatórios previstos 
para a execução de ensaios clínicos no país com este tipo de produto ter-
apêutico, nos termos da RDC nº 260/2018.

Link para a chamada:
http://resultado.cnpq.br/9388709314210591

http://resultado.cnpq.br/9388709314210591


Chamada CNPq/MS/SAPS/DEPROS nº 27/2020
Pesquisa em Doenças Crônicas Não Transmissíveis
e Fatores de Risco Associados
Objeto: Apoio à projetos de pesquisa voltados às doenças crônicas não trans-
missíveis (Diabetes Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Obe-
sidade) e seus fatores de risco associados, com foco nas ações realizadas na 
Atenção Primária à Saúde (APS) do Sistema Único de Saúde, em três eixos:

Eixo I - Estratégias Efetivas na Atenção Primária a Saúde, nas temáticas:
Diabete Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) (Linhas 1 a 4), Obesi-
dade (Linhas 5 a 7), e Diabete Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 
Obesidade (Linha 8);

Eixo II - Avaliação de Programas na Atenção Primária a Saúde, nas temáticas:
Tabagismo (Linha 9) e a Academia da saúde (Linha 10);

Eixo III - Fatores Associados às Doenças Crônicas Não Transmissíveis, na temática:
Prática de atividade física (Linhas 11 e 12).

Prazo de submissão de proposta: 18/09/2020

Link para a chamada:
https://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamada-publica-cnpq/ms/saps/depros-n-27/2020-270266270
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https://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamada-publica-cnpq/ms/saps/depros-n-27/2020-270266270


Chamada CNPq/MS/SAPS/DEPROS nº 28/2020
Formação em Doenças Crônicas Não Transmissíveis
e Fatores de Risco Associados
Objeto: Apoio à projetos que integrem atividades de pesquisa, extensão e formação 
de gestores e pro�ssionais de saúde da Atenção Primária à Saúde (APS) para organi-
zação e quali�cação do cuidado às pessoas com Doenças Crônicas Não Trans-
missíveis-DCNT (diabetes mellitus-DM, hipertensão arterial sistêmica-HAS e obesi-
dade) e a abordagem dos fatores de risco, especi�camente, alimentação inadequada, 
tabagismo e inatividade física bem como que avaliem os efeitos da formação na 
reorganização do processo de trabalho das equipes, desenvolvidos em parceria com 
as secretarias estaduais e municipais de saúde, nos seguintes Eixos:

a) Análise diagnóstica
b) Formação
c) Avaliação
d) Difusão e tradução do conhecimento.

Prazo de submissão de proposta: 18/09/2020

Link para a chamada:
http://resultado.cnpq.br/1152457757358318

CHAMADAS

CNPq

http://resultado.cnpq.br/1152457757358318
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Escritório de Projetos

• Realização de pesquisa de preços e aquisição de materiais
(os formulários de solicitação podem ser obtidos na página do EP)

• Acompanhamento das despesas e preenchimento
de formulários de prestação de contas dos recursos

• Contato com as agências de fomento

• Fornecimento de dados institucionais para projetos

O Escritório de Projetos (EP) é uma unidade da PROPPG, que tem 
por objetivo auxiliar os pesquisadores da UFCSPA na submissão,
na gestão �nanceira e prestação de contas de projetos.
Entre os serviços oferecidos aos pesquisadores estão:

CONTATO
Telefone: (51) 3303 8869

E-mail: eprojetos@ufcspa.edu.br

https://www.ufcspa.edu.br/pesquisa-e-inovacao/escritorio-de-projetos

https://www.facebook.com/escritoriodeprojetosufcspa/

Coordenação: Isabel Cristina de Moura Winter
Projeto Grá�co: Pedro Mantese Rheinheimer

mailto:eprojetos@ufcspa.edu.br
https://www.ufcspa.edu.br/pesquisa-e-inovacao/escritorio-de-projetos
https://www.facebook.com/escritoriodeprojetosufcspa/



