BOLETIM SEMANAL DE OPORTUNIDADES
PROPGPQ
(10/08 a 14/08/2020)

O
 portunidades 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
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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
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

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

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
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e avaliação de ações públicas voltadas para a melhoria das condições de saúde da população
brasileira.
Prazo para submissão: até 18/09/20

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

NOVO

👉

Call for proposals: Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)
A União Europeia co-financiou a chamada com 100 milhões de euros para apoiar o rápido
desenvolvimento e a fabricação global de vacinas para Covid-19. O apoio da UE faz parte do
compromisso de investir 1 bilhão de euros do programa de pesquisa e inovação da UE, Horizonte
2020, em pesquisas urgentemente necessárias para testar, tratar e prevenir a Covid-19.
Confira a chamada em
https://cepi.net/wp-content/uploads/2020/07/Call-text_COVID-19_CfP_C2ii_web.pdf
Prazo para submissão: até final de setembro/2020
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

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.
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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
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.
Prazo para submissão: até 15/09/20

O
 utras Oportunidades

👉

Se você tem interesse em oferecer ou assistir webinários internacionais com temas
mais diversos, a ProPGPq-UNIFESP está aqui para te ajudar!
NOVO

É bastante simples:
1) Pense em um(a) palestrante estrangeiro(a) que você acha que toparia dar um webinário na
UNIFESP, sobretudo palestrantes que já façam parte do seu networking.
2) Escreva um email para a Coordenadoria de Internacionalização da ProPGPq-UNIFESP
(lellis.camilo@unifesp.br) comunicando o teu interesse em oferecer esse webinário.
A ProPGPq-UNIFESP vai te dar apoio:
- Organizando as datas;
- Reservando salas de webconferência;
- Organizando material de divulgação;
- Divulgando em diversos canais de comunicação da UNIFESP;
- Disponibilizando apoio técnico para operacionalizar as atividades da webconferência;
- Recebendo o palestrante estrangeiro;
- Moderando as atividades da webconferência.
Como é a estrutura de um Webinário Internacional?
- Devem acontecer às quintas-feiras às 11h.
- Deve ter duração de 1h30, sendo no máximo 1h para fala do palestrante e 30 minutos para
perguntas e respostas.
- O professor que convidou o palestrante estrangeiro deverá entrar na sala ou indicar alguém para
moderar o debate com o público.
- É aberto ao público geral.
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- Pode ser em qualquer idioma, desde que o pesquisador faça parte de uma instituição não
brasileira.
Aproveite esse momento de pandemia que todos estamos fazendo atividades remotas e divulgue e
dissemine o conhecimento gerado na tua área de pesquisa convidando e apresentando um
pesquisador estrangeiro para a UNIFESP e toda comunidade de apreciadores da ciência de
qualidade.

NOVO

👉

Assistência para Projetos Comunitários e de Segurança do Ser Humano (APC)
O Consulado Geral do Japão em São Paulo aceita projetos com atuação no atendimento às
necessidades humanas básicas, principalmente nas áreas de assistência social: Saúde básica;
Educação básica; Bem-Estar público e Meio Ambiente. São elegíveis pelo edital ONGs, governos
locais e organizações sem fins lucrativos que atuem na promoção do desenvolvimento comunitário
básico. O valor máximo de financiamento por projeto é 10 milhões de ienes, aproximadamente 300
mil reais. Os projetos são recebidos durante todo o ano e podem ser enviados por e-mail, por correios
ou entregues pessoalmente no Consulado Geral do Japão em São Paulo. Saiba mais aqui
Data limite: Contínuo

👉

Freiburg Institute for Advanced Studies, University of Freiburg, Germany
FRIAS is announcing its eighth call for applications for the FRIAS COFUND Fellowship Programme
(FCFP) and invites outstanding international senior and junior researchers from all disciplines and
nationalities to apply. Fellowships of 3 to 10 months in the senior scheme and of 12 months in the
junior scheme may be applied for. Conditions are internationally competitive. All fellowships will be
awarded through a highly competitive, strictly merit-based selection process. The FCFP is co-financed
by the EU’s Marie S. Curie Actions COFUND Programme. Read more about the call
Deadline: 30 September 2020
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.

E
 ventos

Está acontecendo o I Congresso WebHall EPM - Em Tempos de Covid-19
De 12 a 16 de agosto, a Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo
(EPM/Unifesp) promove o I Congresso WebHall EPM - Em Tempos de Covid-19, com o intuito de
fomentar discussões científicas em torno da pandemia, com orientações de profissionais de diversas
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áreas médicas. Serão cinco dias de evento, com mais de 120 horas de conteúdo e 100 temas a
serem discutidos.
Para mais informações e inscrições, clique aqui.
WEBINAR: Edital de Materiais Avançados (ANPEI + FINEP)
Data/hora: 14 de agosto, às 10:30h
Inscreva-se aqui

Evento: Visões sobre a África negra no mundo greco-romano
A participação no evento é gratuita. A transmissão será realizada pela página do Facebook Lucala:
As Áfricas e suas conexões e pelo canal do Youtube Kwanza: África e Afins.
Data de realização: 18/08/2020 - Das 18h às 19h30
Vagas: 250
2nd BIOEN Webinar: Biofuels Technologies (FAPESP)
Data/hora: 20 de agosto, às 14h
Inscreva-se aqui

C
 olaboração em Pesquisas
Universidade Federal de São Paulo (ISS - Campus Baixada Santista)
Pandemia de COVID-19: vivências de isolamento no contexto de pandemia e repercussões na saúde
mental de universitários
Objetivo: analisar as repercussões da pandemia e do distanciamento social na saúde mental dos
universitários.
Público: graduandos e pós-graduandos de quaisquer instituições de ensino, com idade igual ou
superior a 18 anos.
Link para acesso à pesquisa: clique 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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