BOLETIM SEMANAL DE OPORTUNIDADES
PROPGPQ
(27/07 a 31/07/2020)

Oportunidades
Edital MPF/SP e Unifesp - Orientação Técnica e Produção de Dados na Garantia de Direitos no
Contexto da Pandemia Covid-19 - apoio financeiro à pesquisa que vise a contribuir
significativamente com a construção de estudos e propostas técnico-científicas para avaliação e/ou
procedimento judicial do MPF na condução de medidas para a garantia de direitos diante da
pandemia de covid-19. Mais informações podem ser obtidas no edital.
Prazo para submissão de propostas: até 10/08/20
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
NOVO

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
NOVO
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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

NOVO

👉

NOVO

👉

Chamada CNPq/MCTI/CONFAP-FAPS - Programa de Apoio a Projetos de Pesquisas
para a Capacitação e Formação de Recursos Humanos em Taxonomia Biológica - PROTAX N.º
22/2020
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
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

Prêmios

👉

Prêmio para Mulheres em Química e Ciências Afins 2020 - A American Chemical
Society (ACS) e a Sociedade Brasileira de Química (SBQ) têm o prazer de anunciar pelo terceiro ano
consecutivo o prêmio Women in Chemistry and Related Sciences, patrocinado pelo CAS, uma divisão
da ACS, e pela Chemical & Engineering News (C&EN). SAIBA MAIS E INSCREVA-SE NO SITE DA
C&EN
NOVO

Prazo para submissão de propostas: até 31/07/20

👉

Brics Young Innovator Prize 2020 - O 5th BRICS Young Scientist Forum acontecerá em
setembro de 2020, como parte do Encontro de Cúpula dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul). A programação do Fórum incluirá, além de sessões científicas temáticas e outras
atividades, a entrega do BRICS Young Innovator Prize 2020, prêmio para jovens inovadores, que terá
concorrentes dos países membros dos BRICS, sendo quatro deles do Brasil. Acesse na íntegra aqui.
NOVO

Chamada de candidatos(as) para representar o Brasil está terminando. O foco são jovens de menos
de 30 anos. Professores, sugiram aos seus alunos inovadores!
Prazo para inscrição foi estendido: até 03/08/20  f ormulário disponível
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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

Eventos

Webnário Unifesp: Introdução aos coronavírus com ênfase em Sars-CoV-2
Data/hora: 31/07, sexta-feira, às 11h
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (ProPGPq/Unifesp) está organizando seminários
on-line com assuntos relacionados às pesquisas sobre a covid-19 que estão ocorrendo na
universidade. O próximo é com apresentação de Luiz Mário Ramos Janini, professor adjunto livre
docente do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Escola Paulista de
Medicina (EPM/Unifesp) - Campus São Paulo. Acesse aqui para assistir

Mesa Redonda: Covid-19: experiências e desafios emergentes no desenvolvimento e validação
de testes moleculares e sorológicos
Data/hora: 04 de agosto, terça-feira, às 14h.
Público-alvo: profissionais das áreas química, biológicas e da saúde, que exerçam atividade em
laboratórios relacionadas ao diagnóstico da Covid-19, bem como alunos de graduação,
pós-graduação, pesquisadores e áreas afins.
As inscrições poderão ser realizadas por meio do link:
https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/caex/inscricoes/

Destaque em C, T & I
Trabalhos da EPM/Unifesp são premiados pela Academia Nacional de Medicina - A Escola
Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp) foi uma das instituições
vencedoras dos Prêmios da Academia Nacional de Medicina (ANM) de 2020. Concedida desde 1829,
ano em que foi fundada a ANM, a premiação leva em conta a originalidade do estudo e a sua
contribuição para o conhecimento na área da Medicina. Confira aqui os trabalhos premiados.
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Unifesp integra grupo internacional voltado à Saúde Baseada em Evidências - A Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp) é a primeira instituição de ensino do país a abrigar um Centro
Internacional de Colaboração da Best Evidence Medical Education (BEME), grupo de indivíduos,
universidades e organizações profissionais voltado ao desenvolvimento da educação em Saúde
Baseada em Evidências. Estão à frente desse trabalho na universidade as docentes Lia Azeredo
Bittencourt, Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, Maria Stella Peccin, professora associada do
Departamento de Ciências do Movimento Humano do Instituto de Saúde e Sociedade (ISS/Unifesp),
a Pró-Reitora de Graduação, Isabel Marian Hartmann de Quadros, e a coordenadora da Rede de
Bibliotecas da universidade, Maria Eduarda dos Santos Puga. Leia na íntegra.

Colaboração em Pesquisas
Você já conhece a plataforma Solidariedade à Pesquisa?
É uma plataforma de compartilhamento de insumos, materiais e equipamentos que une
pesquisadores em todo o Brasil. O serviço facilita a comunicação entre alunos e professores das
instituições de
ensino superior, com o objetivo de otimizar o uso de recursos públicos para o
desenvolvimento de pesquisas. A colaboração entre os participantes é a essência do Solidariedade à
Pesquisa, aproximando quem tem com quem precisa de insumos. A pesquisa não pode parar! Seja
um colaborador e contribua com o avanço da ciência.

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP - Campus Baixada Santista)
Pesquisa: “Médicos na linha de frente à pandemia Covid-19: incidência de Burnout”
Objetivo: verificar e quantificar a prevalência de estresse ocupacional, e a provável incidência de
esgotamento profissional (Burnout) em médicos.
Público: ser médico ou médica e estar trabalhando presencialmente durante a pandemia Covid-19
no Estado de São Paulo, seja na linha de frente, seja em outros serviços de atenção à saúde
(consultórios, ambulatórios, laboratórios, atenção básica entre outros).
Link
para
acesso
à
pesquisa
(respostas
online):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC4UK7tQi0tV2mj8TvVgnxIFzk75LWtiDvN-tdCHN
wrJnf9w/viewform

Você já conhece a pesquisa Beat19?
Trata-se de um estudo internacional, iniciado nos Estados Unidos pela empresa X-Cures, trazido para
o Brasil em parceria com a USP, UNIFESP, UNINOVE, GRINN e MSC MED.
Objetivo: reunir dados para nos ajudar a aprender sobre o que acontece antes, durante e depois dos
sintomas de Covid-19.
Público: qualquer pessoa a partir de 18 anos pode participar! É fácil e rápido.
>>> Para fazer o seu cadastro ou para saber mais sobre o Beat19, acesse aqui.
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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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