BOLETIM SEMANAL DE OPORTUNIDADES
PROPGPQ
(03/08 a 07/08/2020)

Oportunidades de Pesquisa
Prorrogação de prazos
Chamadas CNPq Nº 09/2020 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa - PQ 2020
Chamada CNPq Nº 11/2020 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa SÊNIOR - PQ-Sr 2020.
Prazo para submissão de propostas: até 17/08/20
Chamada Conjunta FAPESP- Ministério da Saúde e CNPq – Pesquisa para o SUS: gestão
compartilhada em Saúde PPSUS – SP
Chamada FAPESP 18/2020 - Serão selecionados projetos de pesquisas em linhas prioritárias para o
enfrentamento da pandemia de COVID-19.
Apoio: FAPESP, Ministério da Saúde e CNPq
Contato na FAPESP: Simone Godoi –chamada-ppsus-2020@fapesp.br
Prazo para submissão de propostas: até 10/09/2020
Terceira Chamada de Propostas PITE-SABESP
Chamada FAPESP 05/2020: serão selecionados projetos de pesquisa para os desafios tecnológicos
do setor de saneamento
Apoio: FAPESP e Sabesp
Prazo para submissão de propostas: até 11/09/20
Chamada CNPq/MCTI/CONFAP-FAPs/PELD Nº 21/2020 - Programa de Pesquisa Ecológica de
Longa Duração - PELD
Apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do Programa de Pesquisa Ecológica
de Longa Duração - PELD.
Prazo para submissão de propostas: até 14/09/20
Chamada CNPq/MCTI/CONFAP-FAPS - PROTAX N.º 22/2020 - Programa de Apoio a Projetos
de Pesquisas para a Capacitação e Formação de Recursos Humanos em Taxonomia Biológica
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PROPGPQ
Rua Sena Madureira, 1.500, 2o andar. São Paulo - SP - CEP: 04021-001
Telefone: (11) 3385-4111

Apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico
e tecnológico e a inovação do País, através da formação de recursos humanos especializados na
área da Taxonomia Biológica envolvendo grupos botânicos, zoológicos ou microbiológicos.
Prazo para submissão de propostas: até 14/09/20

👉

Chamada CNPq/MCTI Nº 23/2020 - Pesquisa e Desenvolvimento em Sustentabilidade
Urbana e Regional
Apoiar projetos de pesquisa interdisciplinares e multi-institucionais organizados em rede que visem
contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do país em
temas relacionados à sustentabilidade urbana e regional e produzir subsídios para as políticas
nacionais de desenvolvimento urbano e regional, na forma de diretrizes à atuação dos entes
federativos no investimento público e na forma de programas ou normativos para investimentos pela
iniciativa privada.
Prazo para submissão de propostas: até 14/09/20
NOVO

👉

Chamada MS-SCTIE-DECIT-DGITIS-CGCIS / CNPq Nº 26/2020 - Plataformas
Inovadoras Em Terapias Avançadas
Apoiar financeiramente projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País, por meio do desenvolvimento de
plataformas de conhecimento, testagem e exploração em torno de conceitos inovadores com
tecnologia nacional para obtenção e desenvolvimento de produtos de terapias avançadas, dentre os
quais incluem-se os produtos de terapia celular (minimamente e extensivamente manipulados), de
terapia gênica (in vivo e ex vivo) e de engenharia tecidual. Estas plataformas devem abranger os
componentes necessários para criar uma base sólida sobre a qual será possível criar novas
abordagens terapêuticas ou superar gargalos específicos no desenvolvimento de produtos de
terapias avançadas, a depender das especificidades das linhas de pesquisas dispostas nesta
Chamada, que incluem: § desenvolvimento: que compreende as fases de planejamento, construção,
caracterização, refinamento e manufatura do produto terapêutico; § ensaios exploratórios e não
clínicos: que compreendem as fases de elucidação dos mecanismos de ação e a demonstração de
prova de conceito, in vitro e in vivo, do produto terapêutico em modelos animais; e § ensaios clínicos:
que compreende a demonstração de prova de conceito de segurança e eficácia clínica do produto
terapêutico.
Prazo para submissão: até 17/09/20
NOVO

NOVO

👉

Chamada CNPq/MS/SAPS/DEPROS Nº 27/2020 - Pesquisa em Doenças Crônicas Não
Transmissíveis e Fatores de Risco Associados
Apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico
e tecnológico e a inovação do País, voltados às doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores
de risco associados, com foco nas ações realizadas na Atenção Primária à Saúde (APS) do Sistema
Único de Saúde. Além disso, a Chamada visa apoiar projetos que possam contribuir de modo efetivo
para o avanço do conhecimento, formação de recursos humanos, geração de produtos e processos
para aprimoramento da atenção primária à saúde, bem como subsidiar a formulação, implementação
e avaliação de ações públicas voltadas para a melhoria das condições de saúde da população
brasileira.
Prazo para submissão: até 18/09/20
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NOVO

👉

Chamada CNPq/MS/SAPS/DEPROS Nº 28/2020 - Formação em doenças crônicas não
transmissíveis e seus fatores de risco associados
Apoiar projetos que integrem atividades de pesquisa, extensão e formação de gestores e
profissionais de saúde da Atenção Primária à Saúde (APS) para organização e qualificação do
cuidado às pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis- DCNT (diabetes mellitus-DM,
hipertensão arterial sistêmica-HAS e obesidade) e a abordagem dos fatores de risco,
especificamente, 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.
Prazo para submissão: até 18/09/20

👉

Chamada de propostas Belmont Forum 2020 “Transdisciplinary Research for
Pathways to Sustainability (Pathways)”
Chamada FAPESP 19/2020
Serão apoiadas colaborações com instituições de ensino e pesquisa no exterior.
Apoio: FAPESP e Belmont Forum
Prazo para consulta de elegibilidade: 09/10/2020
NOVO

Prêmios

👉

Unifesp promove concurso de quadrinhos Adole-sendo em Pandemia - A
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) lançou um concurso de representações gráficas, como
quadrinhos e tirinhas, para explorar e divulgar o comportamento de adolescentes frente ao cotidiano
imposto pela pandemia da COVID-19. Consulte maiores informações aqui.
NOVO

Prazo para submissão das obras: até 30/08/20

Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia - Tema escolhido para a edição deste ano é
Inteligência Artificial. São cinco categorias: 1. Inteligência Artificial e Internet das Coisas; 2.
Inteligência Artificial e Ambiente Rural; 3. Inteligência Artificial e Saúde; 4. Inteligência Artificial e
Cidades; 5. Inteligência Artificial e Indústria; 6. Ética e Inteligência Artificial. Acesse
www.premiomercosul.cnpq.br
Prazo para submissão de propostas: até 11/09/20

NOVO

👉

Prêmio Global de Pesquisa Avançada em Dor Crônica (ADVANCE) - A Pfizer Inc. e Eli
Lilly and Company têm o prazer de anunciar a chamada de propostas para o terceiro Prêmio Global
de Pesquisa Avançada em Dor Crônica (ADVANCE), um programa de subsídios competitivos
revisado independentemente.
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Prazo para submissão: até 15/09/20

Outras Oportunidades

Inscrições Abertas para a Global Young Academy
Podem aplicar cientistas jovens, independentes, que combinem alto nível de pesquisa de excelência
com comprovada paixão pelo seu impacto na sociedade.
Saiba mais sobre como se candidatar e acesse o formulário no site da GYA.
Prazo para submissão: até 15/09/20

NOVO

👉

Bolsas de Estudo de Excelência do Governo Suíço - As Bolsas de Estudo de
Excelência são oferecidas pelo Governo da Confederação Suíça a estudantes brasileiros graduados,
relativas ao ano acadêmico de 2021/2022. Todos os interessados que atendam aos requisitos de
admissão devem solicitar diretamente na Embaixada da Suíça no Brasil os documentos de
candidatura, por meio do e-mail brasilia.bolsas@eda.admin.ch. O prazo final para recebimento da
documentação pela Embaixada da Suíça em Brasília é o dia 31 de outubro de 2020. Saiba mais
aqui.

Eventos

CICLO Mapas e Territórios: Fronteiras e Passagens - Mapas árabes e seu apagamento latino
Data/hora: 31 de agosto, às 17h
Saiba mais aqui.

Destaque em C, T & I
Professor da EPM/Unifesp é o único coautor brasileiro a participar de destacado estudo
internacional a respeito de fungos do gênero Candida - Professor Arnaldo Lopes Colombo, da
EPM-Unifesp, faz parte de um grupo de pesquisadores que analisou um total de 884 amostras de
fungos do gênero Candida, coletadas em 16 hospitais, e encontrou um número significativo do que
chamam de clusters presentes em mais de um hospital. O único hospital da América Latina incluído
no estudo foi o Hospital São Paulo, da Unifesp. Leia o artigo aqui.
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Colaboração em Pesquisas

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Objetivo: avaliar as experiências dos profissionais da saúde que prestaram assistência de fim de
vida a pacientes que faleceram recentemente e como eles têm sido afetados pela atual crise da
COVID-19.
Público: profissionais da medicina, enfermagem e fisioterapia, de qualquer região do país, que
vivenciaram situações de morte de pacientes a partir de março de 2020.
Link para acesso à pesquisa disponível até 10/10/20 (respostas online): clique aqui

Unifesp participa de pesquisa internacional que investiga impacto da pandemia na saúde
mental
Uma pesquisa internacional está investigando os impactos da pandemia de Covid-19 na saúde
mental dos habitantes de países que sofrem com as consequências causadas pelo coronavírus. A
Universidade Federal de São Paulo, por meio da Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) é uma
das instituições brasileiras que participam do estudo. Leia mais aqui.

Coordenadoria de Pesquisa da PROPGPQ
Escritório Institucional de Apoio ao Pesquisador
Para divulgação de eventos científicos e
outras oportunidades de pesquisa

Envie e-mail para:
eiap@unifesp.br
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