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CCNNPPQQ  -  http://www.cnpq.br/editais/index.htm  

Programa de Bolsas CNPq-CLAF - 
Chamada 2011 

Objetivo: Formação de recursos humanos na área de Física, com vistas a possibilitar que cidadãos 
oriundos de países da América Latina (exceto do Brasil) realizem estudos, em nível de Doutorado e Pós-
Doutorado, em Instituição de Ensino Superior – IES ou Instituto de Pesquisa brasileiro, com programa de 
pós-graduação em Física avaliado com nota igual ou superior a 5 (cinco), segundo classificação 
estabelecida pela CAPES. 

Inscrições: Até 4 de 

agosto de 2011. 

Processo de Habilitação ORPC 
H Inscrições: Até 20 de 

maio de 2011. 

abilitar Instituições para atuar como Organização Representativa de Pesquisa Clínica - ORPC (CRO, do 
inglês Contract Research Organization) junto a projetos de pesquisa clínica financiados pelo CNPq para os 
quais seja necessária a certificação por uma ORPC. 

Edital MCT/CNPq/FINEP Nº 04/2011 -
ARC 

Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o 
desenvolvimento científico e tecnológico do País, apoiando a realização, no Brasil, de congressos, 
simpósios, workshops , seminários, ciclos de conferências e outros eventos similares, de abrangência 
nacional ou internacional, relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação, que venham a ocorrer no período 
de 1º de julho de 2011 a 30 de junho de 2012. 

Cronograma 1: Eventos a 
serem realizados entre 

01/07/2011 a 31/12/2011 
Data para Submissão 

das propostas: até 
28/02/2011 

Cronograma 2: Eventos 
a serem realizados entre 
01/01/2012 a 30/06/2012  
Data para Submissão 

das propostas: até 
03/10/2011 

Edital MCT/CNPq Nº 75/2010 - RHAE 
Pesquisador na Empresa 

Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o 
desenvolvimento científico e tecnológico e inovação do País. 

Inscrições: 
1ª Rodada: 27/12/2010 a 

18/02/2011 
2ª Rodada: 20/04/2010 a 

03/06/2011 
3ª Rodada: 20/07/2010 a 

02/09/2011 

TTRRAACCTTEEBBEELL  EENNEERRGGIIAA  - http://www.tractebelenergia.com.br/  

PROGRAMA ANUAL DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO 2010 

TRACTEBEL ENERGIA 

Como forma de buscar soluções sustentáveis para suas operações e interagir com as instituições e 
fundações de ensino e pesquisa locais, a Tractebel Energia também investe em cientistas e pesquisadores, 
por meio de seu Programa Anual de Pesquisa e Desenvolvimento, sob responsabilidade da Diretoria de 
Produção de Energia.  
 Em conformidade com a lei 9.991/2000, a Tractebel Energia investe anualmente em projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) em parceria com Instituições de Ensino e Pesquisa e Empresas. Esta Chamada 
visa divulgar os requisitos mínimos para a submissão de novas propostas de projetos de P&D em 2010.  

1º Semestre 2011 (até 
11/03/2011):  

Recebimento de novas 
propostas pelo Portal 

WEB de P&D  
2º Semestre 2011 - até 

15/08/2011: 
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A submissão de projetos para a Tractebel Energia pode ser realizada em qualquer período do ano. Portanto, 
dedique tempo suficiente para a elaboração e negociação da(s) proposta(s) para que possam ser 
adequadamente compreendidas (com conteúdo consistente), aumentando suas chances de aprovação.  
A submissão precipitada de propostas não bem estruturadas e consolidadas, invariavelmente resultará na 
reprovação das mesmas e poderá comprometer avaliações futuras de projetos da mesma equipe.  
As datas ao lado se referem a portfólios de propostas (lotes) para avaliação, sendo que o início dos projetos 
aprovados nos lotes ocorrerá no semestre provável seguinte. 

Recebimento de novas 
propostas pelo Portal 

WEB de P&D  

FFIINNEEPP  - http://www.finep.gov.br/  
PROGRAMA OSEO/FINEP DE APOIO A 

PROJETOS DE INOVAÇÃO EM 
PARCERIA ENTRE EMPRESAS 
FRANCESAS E BRASILEIRAS – 

2010/2011 

Financiar projetos de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação a serem desenvolvidos em parceria entre 
empresas francesas e brasileiras, no âmbito do Acordo de Cooperação Tecnológica, celebrado entre a 
OSEO e a FINEP em 07/05/2009. Os projetos aprovados cujas proponentes sejam empresas brasileiras, 
serão objeto do apoio financeiro da FINEP, e aqueles apresentados por empresas francesas, serão 
apoiados financeiramente pela OSEO, sempre de forma complementar, e nas condições técnicas 
avençadas no Termo de Parceria Técnica assinado por todos os partícipes do projeto. 

Envio das propostas 
até 20/09/2011 

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/FSA 
– PRODECINE – 03/2010 

Seleção, em regime de fluxo contínuo, de projetos de comercialização de obras audiovisuais 
cinematográficas brasileiras de produção independente de longa metragem de ficção, documentário ou de 
animação, para exploração em todos os segmentos de mercado, desde que a destinação e exibição inicial 
seja prioritariamente no mercado de salas de exibição. O processo de seleção de projetos visa a 
contratação de operações financeiras, exclusivamente na forma de investimento. 

Inscrições: Fluxo 
Contínuo 

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL 

EEUURROOPPEEAANN  CCOOMMIISSSSIIOONN  - http://cordis.europa.eu/home_en.html 

7ª edição do Programa Quadro 

As áreas para financiamento: 
1.Saúde. 
2.Alimentos, Agricultura e Biotecnologia 
3.Tecnologias de Informação e Comunicação 
4.Nanociências, Nanotecnologias, Materiais e Novas Tecnologias de Produção 
5.Energia 
6.Ambiente (incluindo mudanças climáticas) 
7.Transportes (incluindo Aeronáutica) 
8.Ciências Sócias Econômicas e Humanidades 
9.Espaço e Segurança 

Período de 2007 a 
2013 

CCAAPPEESS   

 Programa Binacional de Terapia 
Celular - PROBITEC 

 
O Programa visa a promover o desenvolvimento de pesquisas e a formação de pessoal altamente 
qualificado no campo da terapia celular, por meio da formação de cooperações científicas 
binacionais, Brasil e Argentina. Da parte brasileira, a seleção será unificada e executada pela 
CAPES, pelo CNPq e pelo DECIT/SCTIE. 

Inscrições 
Até 15 de agosto de 

2011. 
http://www.capes.gov
.br/editais/abertos/45

55-programa-
binacional-de-
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terapia-celular-
probitec 

 Programa de Estudante-
Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG) A concessão de bolsas de mestrado e doutorado visando o aumento da qualificação de 

professores universitários, pesquisadores, profissionais e graduados do ensino superior dos 
países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém Acordo de Cooperação Cultural e/ou 
Educacional. Essas bolsas são concedidas em todas as áreas de conhecimento nas quais 
existam programas de pós-graduação que emitam diplomas de validade nacional. 
 

Inscrições 
Ver site: 

http://www.capes.gov
.br/editais/abertos/45

53-programa-de-
estudante-convenio-
de-pos-graduacao-

pec-pg 
Até 29 de julho de 

2011 
 

Propostas Minter/Dinter 
EDITAL Nº 013/2011 CHAMADA 

PÚBLICA DE NOVAS PROPOSTAS DE 
MESTRADO E DOUTORADO 

INTERINSTITUCIONAIS, 
MINTER/DINTER NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

O presente Edital tem por objetivo instruir a apresentação de propostas de Mestrado 
Interinstitucional, MINTER, e de Doutorado Interinstitucional, DINTER visando formação de 
recursos humanos qualificados para o desenvolvimento sócio-ecônomico-cultural, científico-
tecnológico e de inovação para o país. 

Inscrições 
Ver site: 

http://www.capes.gov
.br/editais/abertos/45

44-propostas-
minterdinter 

Programa regional MATH-AmSud 
O Programa regional MATH-AmSud é uma iniciativa para gerar e fortalecer as capacidades regionais da 
América do Sul e a cooperação com a França mediante implantação de redes de pesquisa-desenvolvimento 
em matemática, através da apresentação de projetos comuns. 

Inscrições 
Ver site: 

http://www.capes.gov
.br/editais/abertos/25

71-math-amsud- 

Programa STIC AmSud/CAPES 
O Programa é uma iniciativa da cooperação francesa e brasileira com o intuito de incentivar e reforçar a 
colaboração e a formação de redes de pesquisa e desenvolvimento no domínio das Ciências e Tecnologias 
da Informação e da Comunicação (STIC). 

Inscrições 
Ver site 

http://www.capes.gov
.br/editais/abertos/25

72-stic-amsud 

Edital CAPES nº 010/2011 - Programa 
CAPES/FIPSE 

O Programa de Consórcios em Educação Superior Brasil - Estados Unidos é fruto do acordo entre a CAPES 
e o Fund for the Improvement of Post Secondary Education (Fipse) do Departamento de Educação dos 
Estados Unidos. Seu objetivo é apoiar a inserção dos cursos de graduação das Instituições de Ensino 
Superior (IES) brasileiras no cenário internacional, mediante a modernização curricular, o reconhecimento 
mútuo de créditos e o intercâmbio docente/discente. As concessões previstas incluem missões de estudos, 
missões de trabalho e recursos para custeio do projeto. Do lado brasileiro, cada parceria deve ser composta, 
necessariamente, por uma instituição principal, que atuará como gestora do projeto, e outra(s) na condição 
de associada(s). É condição de elegibilidade que as candidatas sejam Instituições de Ensino Superior (IES) 
reconhecidas, públicas ou privadas sem fins lucrativos. As instituições brasileiras devem ser de regiões 
geográficas diferentes, possibilitando que os impactos do Programa possam ser disseminados de forma 
mais ampla ao longo do território nacional. Dessa forma, o Programa CAPES/FIPSE objetiva também reduzir 
as assimetrias regionais existentes no processo de internacionalização da educação brasileira, colocando 

Inscrições até: 

31/05/201 
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novos núcleos acadêmicos em contato com universidades norte-americanas altamente reconhecidas. As 
instituições brasileiras devem seguir as diretrizes da CAPES, quando da apresentação do projeto. As 
instituições americanas devem atender as diretrizes do FIPSE. 

Programa CAPES-PVE (professor 
visitante estrangeiro) 

Processos Seletivos em 2011 e 2012 
Edital DRI\CGCI nº005\2011 

Apoiar visitas de média ou longa duração, de professores do exterior convidados por cursos de doutorado de 
Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. 

Inscrições:  
1º processo 
seletivo até 
31/03/2011 

2º processo 
seletivo de 

01/06/2011 até 
31/08/2011 

EDITAL CAPES 
004/2010/DPB/CAPES – Seleção 

Pública - PAEP 

A presente Chamada Pública operacionaliza o Programa de Apoio a Eventos no País – PAEP, com vistas a 
fomentar a realização de eventos científicos, tecnológicos e culturais de curta duração, de abrangência local, 
estadual, regional, nacional e/ou internacional, promovidos por associações ou sociedades científicas, 
associações de programas de pós-graduação e de pesquisa, programas de pós-graduação e programas de 
graduação em licenciaturas, secretarias de educação municipais e estaduais e associação de professores 
com vistas a formação de professores para a educação básica. 
OBJETIVOS Esta Chamada Pública selecionará projetos no âmbito do PAEP, a fim de cumprir os seguintes 
objetivos do Programa: a) divulgar a geração de novos conhecimentos e de novos produtos; b) promover e 
elevar a qualidade da produção científica e tecnológica e tecnologias educacionais ligadas a formação de 
professores para a educação básica. c) incentivar e apoiar a participação de pós-graduandos, professores 
da educação básica, professores de cursos de licenciatura e outros estudantes nos eventos; d) incentivar e 
apoiar eventos destinados à melhoria da pós-graduação e formação de docentes para a educação básica. 

Fluxo Contínuo 

Edital Nº 
58_Capes_DAAD2010/CAPES 

Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração: O programa de Intercâmbio 
Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração é realizado pela Capes em parceria com o Serviço 
Alemão de Intercâmbio Acadêmico – DAAD, e visa ao fortalecimento da cooperação acadêmica e 
científica entre os dois países. O programa prevê o financiamento de missões de professores de 
instituições brasileiras e alemãs por períodos de 1 a 3 meses
Objetivos do Programa: Fomentar a pesquisa e estreitar vínculos entre cientistas brasileiros e 
alemães, facilitar o acesso a bibliotecas e laboratórios especializados, executar pesquisas de campo, 
possibilitar publicações conjuntas, Preparar a cooperação entre grupos de pesquisas 
Brasil/Alemanha. 

. 
Fluxo Contínuo 

Edital DRI/CGCI Nº 58/2010/CAPES Financiar a ida de pesquisadores de instituições brasileiras à Alemanha e a vinda de pesquisadores de 
instituições alemãs ao Brasil, visando ao fortalecimento da cooperação científica entre os países parceiros. 

Fluxo Contínuo 

Edital_PAEP_CEA2010 / CAPES 

A presente Chamada Pública operacionaliza o Programa de Apoio a Cursos e Escolas avançados, com 
vistas a fomentar a realização de cursos avançados de cunho científico, tecnológico, educacional e cultural, 
de abrangência local, regional, nacional e/ou internacional, promovidos por associações ou sociedades 
científicas, associações de programas de pós-graduação e de pesquisa e programas de pós-graduação. 
Para efeito do presente edital, define-se cursos avançados como propostas com duração máxima de 2 (dois) 
meses e como escola de estudos avançados aquelas propostas previstas para duração de 2 (dois) a 6 (seis) 
meses. 

Fluxo Contínuo 

 
Edital Nº 12_PAEX_2010 / CAPES 

A Diretoria de Relações Internacionais da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), no uso de suas atribuições, torna pública a seleção de candidaturas ao apoio à 
participação em eventos científicos no exterior. A Capes concede um auxílio financeiro para a apresentação 
de trabalhos de professores e pesquisadores, em eventos no exterior, com vistas a propiciar a visibilidade 
internacional da produção científica, tecnológica e cultural geradas no país. 

Fluxo Contínuo 
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Estágio_PósDoutoral no 
exterior_2010 / Edital DRI/CGBE 

Nº 10 / CAPES 

A Diretoria de Relações Internacionais da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), no uso de suas atribuições, torna pública a seleção de candidaturas à bolsa para a 
realização de estágio pós-doutoral no exterior nas diversas áreas do conhecimento. A Capes oferece esta 
bolsa aos doutores brasileiros, como forma de contribuir com a inserção internacional desses 
pesquisadores, o estabelecimento de intercâmbio científico e abertura de novas linhas de pesquisa, de 
relevância para o desenvolvimento da área no país. A natureza das atividades  que compreendem o estágio 
apresenta a perspectiva de colaboração entre pesquisadores, não cabendo, pois, encargos recíprocos para 
o seu desenvolvimento, que impliquem, por exemplo, o pagamento de taxas escolares. 

Fluxo Contínuo  

Edital DRI/CGBE Nº 14/2009 – 
Processo Seletivo 2010 - Estágio 
Doutorando no Exterior / CAPES 

Seleção de candidaturas a bolsas do Programa de Estágio de Doutorando no Exterior. Esse Programa 
permite a Capes priorizar o fomento de redes cooperativas de ensino e de pesquisa entre cursos 
estrangeiros e brasileiros com nota de avaliação 3 e os novos por ela recomendados, propiciando 
mobilidade e integração para consórcios e parcerias. As bolsas são oferecidas nas diversas áreas do 
conhecimento, como forma de complementar os esforços despendidos pelos programas de pós-graduação 
no Brasil, na formação de docentes e pesquisadores de alto nível para sua inserção no meio acadêmico e 
de pesquisa do país. Destinam-se a doutorandos no Brasil, de comprovado desempenho acadêmico, que 
necessitem desenvolver no exterior parte da pesquisa relacionada aos seus trabalhos de tese.  

Fluxo Contínuo 

Edital DRI/CGBE Nº 13/2009 – 
Processo Seletivo 2010 - Estágio 
Doutorando no Exterior / CAPES  

Seleção de candidaturas a bolsas do Programa de Doutorado no País com Estágio no Exterior  (PDEE). O 
PDEE é um programa institucional de bolsas de estágio de doutorando no exterior que reforça a linha de 
atuação da Capes, orientada pelo princípio de conferir autonomia as IES na utilização dos recursos desta 
modalidade de apoio com vistas ao fortalecimento da pós-graduação brasileira. O PDEE atua de forma 
complementar aos esforços despendidos pelos programas de pós-graduação no Brasil, na formação de 
docentes e pesquisadores de alto nível para inserção no meio acadêmico e de pesquisa do país. Busca 
contribuir com o estabelecimento e a manutenção do intercâmbio científico dos programas de pós-
graduação consolidados do país com seus congêneres no exterior, por meio da concessão de cotas de 
bolsas de estágio de doutorando às IES. 

Fluxo Contínuo 

Edital DRI/CGCI nº 026/2008 
Apoiar projetos conjuntos de pesquisa e parcerias universitárias entre Instituições de Ensino Superior do 
Brasil e de países que promovam a formação em nível de pós-graduação (doutorado sanduíche e pós-
doutorado), situadas em países com os quais o Brasil possui acordos internacionais, e o aperfeiçoamento de 
docentes e pesquisadores. 

 

Fluxo Contínuo 

EDITAL CAPES 004/2010/DPB/CAPES 

Tem como objetivo auxiliar eventos científicos, tecnológicos e culturais de curta duração, com o apoio do 
PAEP - Programa de Apoio a Eventos no País , sejam eles de abrangência local, estadual, regional, 
nacional e/ou internacional, promovidos por associações ou sociedades científicas, associações de 
programas de pós-graduação e de pesquisa, programas de pós-graduação e programas de graduação em 
licenciaturas, secretarias de educação municipais e estaduais e associação de professores com vistas a 
formação de professores para a educação básica. 

Balcão 

A Escola de Altos Estudos é uma iniciativa da CAPES para fomentar a cooperação acadêmica e o 
intercâmbio internacional em cursos e programas de pós-graduação stricto sensu de mestrado, doutorado 
e pós-doutorado. Seu objetivo é trazer professores e pesquisadores estrangeiros, de elevado conceito 
internacional, para a realização de cursos monográficos, a fim de fortalecer, ampliar e qualificar os 
programas de pós-graduação de instituições brasileiras 

EDITAL no 023/2006-CGCI/CAPES 
Fluxo Contínuo 

Chamada Pública MEC/MDIC/MCT 
Incentivar a pesquisa, o desenvolvimento de processos e produtos inovadores no País por meio da 
associação entre instituições científicas e tecnológicas (ICTs) e empresas. Além disso, dinamizar a 
obtenção de direitos de propriedade industrial e intelectual pelas ICTs e pelas empresas nacionais, 
mediante concessão de incentivos fiscais a projetos de pesquisa científica e de inovação tecnológica. 

Inscrições: 
Abertas o ano inteiro 
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http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Estagio_PosDoutoral_2010.pdf�
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital14_EstagioDoutBalcao_2010.pdf�
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital14_EstagioDoutBalcao_2010.pdf�
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital14_EstagioDoutBalcao_2010.pdf�
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital13_EstagioDoutorandoPDEE_2010.pdf�
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital13_EstagioDoutorandoPDEE_2010.pdf�
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital13_EstagioDoutorandoPDEE_2010.pdf�
http://www2.ufersa.edu.br/portal/view/uploads/setores/31/Edital_Geral_Cooperacao_Internacional.pdf�
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_PAEP2010.pdf�
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_AltosEstudos.pdf�
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_AltosEstudos.pdf�
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_AltosEstudos.pdf�
http://www.capes.gov.br/editais/abertos/2292-chamada-publica-mecmdicmct�


MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  ddee  SSaannttaa  CCaattaarriinnaa  - http://www.mp.sc.gov.br/  
 

Fundo para Reconstituição de 
Bens Lesados 

O fundo apóia projetos de pesquisa e extensão que tenham por objetivo o Meio Ambiente (gestão, cursos 
de conscientização, desenvolvimento de produtos que impliquem em melhoria da qualidade do meio 
ambiente, estudos da situação atual etc...) (Maiores informações Dalva – Núcleo de Projetos e Parcerias - 
PROPPG) 

Balcão 

--  
   

FFAAPPEESSCC  - http://www.fapesc.rct-sc.br/  

http://www.fapesc.rct-
sc.br/arquivos/22122009cp_daad_17_2

009.pdf 

A presente Chamada Pública tem por objetivo viabilizar a execução de dois programas: Intercâmbio de 
Cientistas de Alto Nível e Estadias de Curta Duração para Doutorandos, por meio dos quais pesquisadores - 
doutores e doutorandos - pertencentes aos quadros das Instituições de Ensino Superior e/ou de Pesquisa do 
Estado de Santa Catarina poderão realizar pesquisas científicas em Instituições de Ensino Superior e/ou de 
Pesquisa da Alemanha, e pesquisadores doutores da Alemanha poderão realizar pesquisas em Instituições 
de Ensino Superior e/ou de Pesquisa de Santa Catarina, em todas as áreas de conhecimento. 

Fluxo contínuo 

PPAARRAA  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO......  

Prêmio Fundação Banco do Brasil de 
Tecnologia Social 

O Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social é concedido a cada dois anos e 
tem por objetivo identificar, certificar, premiar e difundir Tecnologias Sociais já aplicadas, 
implementadas em âmbito local, regional ou nacional e que sejam efetivas na solução de 
questões relativas a “alimentação, educação, energia, habitação, meio ambiente, recursos 
hídricos, renda e saúde”. 

A edição de 2011 do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 
concederá 9 prêmios no valor de R$ 80.000,00, cada. 5 serão para as categorias 
regionais (1 para cada região geográfica do País) e 1 para cada categoria 
especial, “Direitos da Criança e do Adolescente e Protagonismo Juvenil”, “Gestão 
de Recursos Hídricos”, “Participação das Mulheres na Gestão de Tecnologias 
Sociais” e “Tecnologia Social na Construção de Políticas Públicas para a 
Erradicação da Pobreza”. www.fundacaobancodobrasil.org.br. 

Inscrições no período 
de 04/04/2011 a 

30/06/2011. 

  EEDDIITTAAIISS  DDEE  EEXXTTEENNSSÃÃOO  

MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  ddee  SSaannttaa  CCaattaarriinnaa 
Fundo para Reconstituição de Bens 

Lesados 
O fundo apóia projetos de pesquisa e extensão que tenham por objetivo o Meio Ambiente (gestão, cursos de 
conscientização, desenvolvimento de produtos que impliquem em melhoria da qualidade do meio ambiente, 
estudos da situação atual etc...) (Maiores informações Dalva – Núcleo de Projetos e Parcerias-PROPPG) 

 

Balcão 

http://www.mp.sc.gov.br/portal/site/portal/portal_06.asp?secao_id=398&secao_principal=398�
http://www.mp.sc.gov.br/portal/site/portal/portal_06.asp?secao_id=398&secao_principal=398�
http://www.fapesc.rct-sc.br/arquivos/22122009cp_daad_17_2009.pdf�
http://www.fapesc.rct-sc.br/arquivos/22122009cp_daad_17_2009.pdf�
http://www.fapesc.rct-sc.br/arquivos/22122009cp_daad_17_2009.pdf�
https://expresso-01.udesc.br/expressoMail1_2/index.php?msgball%5bmsgnum%5d=40&msgball%5bfolder%5d=INBOX�
https://expresso-01.udesc.br/expressoMail1_2/index.php?msgball%5bmsgnum%5d=40&msgball%5bfolder%5d=INBOX�
http://www.fundacaobancodobrasil.org.br/�
http://www.mp.sc.gov.br/portal/site/portal/portal_06.asp?secao_id=398&secao_principal=398�
http://www.mp.sc.gov.br/portal/site/portal/portal_06.asp?secao_id=398&secao_principal=398�


EDITAL Nº 05 
PROGRAMA DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA 
PROEXT 2010 – MEC/SESu 

O edital abrange programas e projetos de extensão universitária, com ênfase na inclusão social, visando 
aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito das 
Instituições Federais e Estaduais de Ensino Superior. 
Temáticas: 
1: Educação 
2: Cultura e Arte 
3: Pesca artesanal e aqüicultura familiar 
4: Promoção da Saúde 
5: Desenvolvimento Urbano 
6: Desenvolvimento Agrário 
7: Redução das desigualdades sociais e promoção da inclusão produtiva 
8: Geração de Trabalho e Renda por meio da Incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários 
9: Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro 
10: Garantia dos Direitos das Mulheres em situação de violência 

 
 
 

Até 31/12/2011 
 

Por Alessandra 
19/05/2010 


	Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração: O programa de Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração é realizado pela Capes em parceria com o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico – DAAD, e visa ao fortalecimento da cooperação acadêmica e científica entre os dois países. O programa prevê o financiamento de missões de professores de instituições brasileiras e alemãs por períodos de 1 a 3 meses.
	Objetivos do Programa: Fomentar a pesquisa e estreitar vínculos entre cientistas brasileiros e alemães, facilitar o acesso a bibliotecas e laboratórios especializados, executar pesquisas de campo, possibilitar publicações conjuntas, Preparar a cooperação entre grupos de pesquisas Brasil/Alemanha.
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