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Escritório de Projetos

Chamada MCTI/CNPq/MS/SCTIE/Decit/Fundação Bill & 
Melinda Gates Nº 31/2020 Grand Challenges Explorations

Brasil: Ciência de Dados Para Melhorar a Saúde Materno 
Infantil, Saúde da Mulher e Saúde da Criança no Brasil
Objeto:  Apoio a projetos de pesquisa para o desenvolvimento cientí�co e tecnológico e a inovação do País, 
na área de ciência de dados para melhorar a saúde materno-infantil, saúde da mulher e saúde da criança 
no Brasil, nas linhas temáticas: I) Temas transversais, II) Saúde da Criança, III) Saúde da Mulher,
IV) Alimentação e Nutrição. As propostas devem ser apresentadas em português e inglês. Incentiva-se o 
envio de propostas que considerem os impactos da COVID-19 nas linhas temáticas relacionadas.

As propostas devem ser baseadas em conjuntos de dados vinculados ou em dados secundários já existentes 
no Brasil com potencial de produzir resultados práticos para implementação nos serviços de atenção à 
saúde e que possam impactar signi�cativamente as políticas de saúde pública. Mais detalhes sobre os 
dados podem ser acessados em: https://www.synapse.org/#!Synapse:syn22088071/wiki/

• Valor e itens �nanciados: R$ 550.000,00 – custeio e bolsas
• Prazo de inscrição: 28/09/2020
• Prazo de execução:  18 meses

Links para o edital:
http://cnpq.br/chamadas-publicas
https://fapergs.rs.gov.br/chamada-mcti-cnpq-ms-sctie-decit-fundacao-bill-melinda-gates-n-31-2020
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Chamada CNPq/MCTI Nº 15/2020
Olimpíadas Cientí�cas
Objeto: Apoio a projetos para o desenvolvimento cientí�co e tecnológico e de inovação no País,
por meio da realização de Olimpíadas Cienti�cas Nacionais e Internacionais.

• Itens �nanciados: Custeio

• Prazo de execução: 12 meses

• Prazo de inscrição: 05/10/2020

Link para a chamada:
http://cnpq.br/chamadas-publicas
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Chamada CNPq/MCTI Nº 29/2020
Projetos de P,D&I que visem ao desenvolvimento de 
produtos e processos biotecnológicos para minimizar 
ou solucionar problemas ambientais causados pela 
atividade humana
Objeto: Apoiar projetos de P,D&I em Biotecnologia Ambiental, mais especi�camente na temática: - 
Recuperação de rios e lagoas: desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos para trata-
mento de esgoto e recuperação de águas super�ciais, subterrâneas e residuais. 

• Valor e itens �nanciados:  R$ 250.000,00 – custeio e bolsas

• Prazo de execução:  24 meses

• Prazo de inscrição:  13/10/2020

Link para a chamada:
http://cnpq.br/chamadas-publicas
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Chamada Decit/SCTIE/MS-CNPq-FAPERGS Nº 08/2020

Programa Pesquisa para o SUS:
Gestão compartilhada em saúde – PPSUS
Objeto: Apoio a projetos de pesquisa que promovam a melhoria da qualidade da atenção à saúde em temas 
prioritários para o estado do Rio Grande do Sul, representando signi�cativa contribuição para o desenvolvi-
mento da Ciência Tecnologia e Inovação em Saúde (CT&IS), no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Eixos temáticos:

1. Morbimortalidade de doenças prevalentes infecciosas e não infecciosas

2. Gestão e Quali�cação da Rede de Atenção

3. Ações de educação para o SUS

Valor e itens �nanciados: até R$ 150.000,00 – Custeio (inclusive Bolsa IC) e Capital

Prazo de execução: 24 meses

Prazo de inscrição: nas plataformas SISC&T e SigFapergs - 09/10/2020

Link do Edital:    https://fapergs.rs.gov.br/ppsus-2020 
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Edital Nº 16/2020

Programa de Cooperação Acadêmica em
Segurança Pública e Ciências Forenses
Objeto: Apoio a projetos educacionais e de pesquisa voltados à formação de recursos humanos quali�cados, à 
pesquisa cientí�ca e ao desenvolvimento tecnológico nas áreas de Segurança Pública e Ciências Forenses, utili-
zando-se dos recursos e da infraestrutura disponíveis das Instituições de Ensino Superior (IES) e dos órgãos de 
Segurança Pública. Os projetos devem prever a participação de uma Instituição de Segurança Pública ou Uni-
dade O�cial de Perícia Criminal como entidade parceira e deverá indicar um representante que fará a inter-
locução com as equipes do projeto.

Valores e itens �nanciados: 

I - até R$ 200.400,00 (duzentos mil e quatrocentos reais), para concessão de bolsas de estudos ou de 
pesquisa no país, distribuídas em: Mestrado (2 de 24 meses), Doutorado (1 de 36 meses), e Pós-Dou-
torado (1 de 12 meses)

II - até R$ 100.000,00 (cem mil reais) para recursos de custeio

III - até R$ 100.000,00 (cem mil reais) para recursos de capital

Prazo de inscrição: 01/10/2020

Link do Edital:
https://www.capes.gov.br/bolsas/programas-estrategicos/forma-
cao-de-recursos-humanos-em-areas-estrategicas/procad-seguranca-publica-e-ciencias-forenses
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• 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


