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SIGNIFICADO

As células grifadas de amarelo são 

vinculadas ao Covid-19
Material atualizado em 01/06/2020

EDITAL RESPONSÁVEIS
PRAZO DE 

VIGÊNCIA
NÍVEL OBJETIVO

PÚBLICO

ALVO

LINK DE ACESSO
(copie e cole em seu navegador)

1

PROGRAMA BANCO DO BRASIL DE 

PATROCÍNIO 2021-2022

EDITAL DE PATROCÍNIO - CENTRO 

CULTURAL BANCO DO BRASIL

Banco do Brasil 05/06/2020 Nacional

 Selecionar projetos a serem patrocinados pelo Banco do 

Brasil e demais empresas de seu Conglomerado, para 

compor a programação das unidades do Centro Cultural 

Banco do Brasil em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Rio 

de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), nos anos 2021 e 2022.

* Pessoas jurídicas, com ou 

sem fins lucrativos –

instituições, empresas, 

fundações ou associações;

* Pessoas físicas – brasileiros 

ou estrangeiros com CPF. 

https://www.bb.com.br/docs/portal/dimac/EditalCCBB2

0212022.pdf

2
Chamada CNPq - 

PIBITI Nº 08/2020
CNPq 08/06/2020 Nacional

Selecionar instituições interessadas em participar do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação

em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) do 

CNPq.

ICTs e IESs que tenham 

política de pesquisa científica 

institucionalizada.

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadosc

npqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=

chamadaDivulgada&idDivulgacao=9422

3
CHAMADA PUBLICA SEBRAE/RN Nº 

04/2020
Sebrae 22/06/2020 Rio Grande do Norte

Apoiar as Incubadoras de Empresas em operação, 

assistidas pelo Projeto Ambientes de Inovação do RN, 

contribuindo para sua consolidação e sustentabilidade no 

mercado, fortalecendo através de apoio técnico e financeiro.

Empresas;

Startups pré-incubadas, 

incubadas e graduadas

https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs

/RN/Anexos/CHAMADA_INCUBADORAS_2020_final.

pdf

4 EMBRAPII
MEC;

MCTIC
* Nacional

Fomentar à inovação através de projetos de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação na Indústria Brasileira.
Indústrias de todos os portes https://embrapii.org.br/

5 EMBRAPII + Sebrae
Embrapii

Sebrae
* Nacional

Apoiar o desenvolvimento de soluções tecnológicas para 

auxiliar o país a enfrentar o avanço do Coronavírus em seu 

território.

Startups;

Ppequenos Empreendedores 

https://embrapii.org.br/embrapii-e-sebrae-destinam-

recursos-para-startups-durante-crise-do-coronavirus/

6 Acelera 2020 Sebrae MS * Mato Grosso do Sul
Aumentar à competitividade dos micros e pequenos 

negócios.
Micro e pequenos negócios http://dados.sebrae.ms/acelera2020

7 Programa Nexos
Sebrae;

Empresas parceiras.
* Espirito Santo

Apoiar a conexão entre startups com as grandes e médias 

empresas por meio de desafios que visam à geração de 

negócios e desenvolvimento de novas tecnologia.

Startups

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraea

z/programa-

nexos,a520f6c19850c610VgnVCM1000004c00210aR

CRD

8 Campanha StartupsXCovid19
ABStartups  

Ministério da Economia
* Nacional

Mapear as soluções inovadoras de cada startup para 

enfrentar a crise do Coronavírus.
Startups brasileiras

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5JSqT

n1wwGR8zblo0xE7J5KWtxF5vAh5MXD_t5UeWfFMV

Q/viewform

9
PROGRAMA STARTUP MACHINE: 

INOVANDO NA CRISE
Tudo sobre startups * Pará

Ajudar o seu negócio a se preparar para esse momento do 

Covid-19  com estratégia, tomada de ação rápida e, 

principalmente, colocar tudo em prática o mais rápido 

possível.

Startup
https://inovandonacrise.tudosobrestartups.com.br/967

04d1/curso-crise/startup-machine-inovando-na-crise

10 Desafios de Inovação 100 Open Startups * Nacional
Conectar ideias inovadoras com conjunto de empresas. 

Tornar a sua ideia protagonista da história.
Startups https://www.openstartups.net/br-pt/challenges/
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https://www.bb.com.br/docs/portal/dimac/EditalCCBB20212022.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/dimac/EditalCCBB20212022.pdf
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9422
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9422
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9422
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9422
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal Sebrae/UFs/RN/Anexos/CHAMADA_INCUBADORAS_2020_final.pdf
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal Sebrae/UFs/RN/Anexos/CHAMADA_INCUBADORAS_2020_final.pdf
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal Sebrae/UFs/RN/Anexos/CHAMADA_INCUBADORAS_2020_final.pdf
https://embrapii.org.br/
https://embrapii.org.br/embrapii-e-sebrae-destinam-recursos-para-startups-durante-crise-do-coronavirus/
https://embrapii.org.br/embrapii-e-sebrae-destinam-recursos-para-startups-durante-crise-do-coronavirus/
http://dados.sebrae.ms/acelera2020
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/programa-nexos,a520f6c19850c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/programa-nexos,a520f6c19850c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/programa-nexos,a520f6c19850c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/programa-nexos,a520f6c19850c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5JSqTn1wwGR8zblo0xE7J5KWtxF5vAh5MXD_t5UeWfFMVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5JSqTn1wwGR8zblo0xE7J5KWtxF5vAh5MXD_t5UeWfFMVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5JSqTn1wwGR8zblo0xE7J5KWtxF5vAh5MXD_t5UeWfFMVQ/viewform
https://inovandonacrise.tudosobrestartups.com.br/96704d1/curso-crise/startup-machine-inovando-na-crise
https://inovandonacrise.tudosobrestartups.com.br/96704d1/curso-crise/startup-machine-inovando-na-crise
https://www.openstartups.net/br-pt/challenges/


11
Programa de Incubação do Instituto 

Gene
Instituto Gene * Santa Catarina

Atender a todos que desejam ingressar no Programa de 

Incubação do Instituto Gene oferecendo benefícios como 

capacitação e treinamentos para fortalecer as boas 

iniciativas.

Consultar no link ao lado
https://www.institutogene.org.br/noticias/novidadeinstit

utogeneabreeditalpermanenteparaincubaceo/

12
2° Desafio Flex de Inovação 

Tecnológica - Universidades
Flex 10/06/2020 Nacional

Aproximar a relação Universidade e Indústria e encontrando 

novos talentos com projetos tecnológicos inovadores das 

universidades conveniadas ao programa.

Professores;

Alunos de Graduação e pós 

graduação

https://desafioinovacao.com/desafios/desafio-flex-

2020

13
6º EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE 

PROJETO
Fundo POSITIVO 12/06/2020 Nacional

Apoiar projetos a serem executados por Organizações da 

Sociedade Civil (OSC) que visem o fortalecimento e/ou a 

ampliação de ações de base comunitária de prevenção 

através das novas tecnologias no campo digital as 

IST´s/HIV/AIDS e temas correlatos: saúde sexual e 

reprodutiva, prevenção da disseminação do Covid - 19 e 

fortalecimento das ações de incidência política e advocacy 

no campo da saúde.

 Organizações da Sociedade 

Civil (OSC)

https://prosas.com.br/editais/7195-6o-edital-de-

selecao-publica-de-projetos?locale=em

14
SPRINT – São Paulo Researchers in 

International Collaboration
FAPESP 15/06/2020 São Paulo

Promover o engajamento de pesquisadores vinculados a 

instituições de ensino superior e pesquisa no Estado de São 

Paulo com pesquisadores parceiros no exterior, para 

avançarem qualitativamente em projetos em andamento e 

trabalharem cooperativamente visando à elaboração de 

projetos conjuntos de médio e longo prazo.

Olhar os itens e critérios de 

elegibilidade no edital (link ao 

lado)

http://www.fapesp.br/sprint/chamada12020

15

Chamada de Propostas FAPESP – 

MCTIC - CGI.BR para Centros de 

Pesquisas Aplicadas em Inteligência 

Artificial

MCTIC;

FAPESP;

CGI.br

20/06/2020 Nacional

Oferecer apoio para a criação de até quatro Centros de 

Pesquisas Aplicadas (CPA) em Inteligência Artificial, sendo 

dois no Estado de São Paulo e dois em outros Estados.

Olhar os itens e critérios de 

elegibilidade no edital (link ao 

lado)

http://www.fapesp.br/13896

16
Soluções Inovadoras para o combate 

ao COVID-19
Finep 21/06/2020 Nacional

desenvolvimento de projetos de até 12 meses de testes e 

diagnósticos, ventiladores pulmonares, máscaras, filtros e 

equipamentos para descontaminação, desinfecção e 

esterilização.

Empresas brasileiras de 

qualquer porte, 

individualmente ou em 

parceria com outra(s) 

empresa(s) brasileira(s), que 

atendam as condições do 

edital

http://www.finep.gov.br/chamadas-

publicas/chamadapublica/641

17

Chamada de propostas de pesquisa – 

Suplementos de Rápida 

Implementação contra COVID-19: 

FAPESP 22/06/2020 Nacional

Apoiar pesquisas, de curto prazo (24 meses), com 

contribuições significativas ao entendimento e superação do 

risco representado pelo vírus SARS-Cov-2 e/ou possíveis 

caminhos para sua gestão ou prevenção.

Temático,

Jovem Pesquisador, CEPIDs, 

CPEs 

http://fapesp.br/14082

18

Chamada CNPq/PIBIC Nº 10/2020

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

(PIBIC)

CNPq 24/06/2020 Nacional

Selecionar instituições interessadas em participar do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC) do CNPq, a serem utilizadas no período de 01 de 

agosto de 2020 a 31 de julho de 2021.

Instituições de iniciação 

cientifica

http://cnpq.br/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadosc

npqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9483&filt

ro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=156-120-

6829
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https://www.institutogene.org.br/noticias/novidadeinstitutogeneabreeditalpermanenteparaincubaceo/
https://www.institutogene.org.br/noticias/novidadeinstitutogeneabreeditalpermanenteparaincubaceo/
https://desafioinovacao.com/desafios/desafio-flex-2020
https://desafioinovacao.com/desafios/desafio-flex-2020
https://prosas.com.br/editais/7195-6o-edital-de-selecao-publica-de-projetos?locale=em
https://prosas.com.br/editais/7195-6o-edital-de-selecao-publica-de-projetos?locale=em
http://www.fapesp.br/sprint/chamada12020
http://www.fapesp.br/13896
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/641
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/641
http://fapesp.br/14082
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9483&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=156-120-6829
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9483&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=156-120-6829
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9483&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=156-120-6829
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9483&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=156-120-6829
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9483&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=156-120-6829


19

EDITAL FAPES Nº 01/2020

APOIO A PROJETOS INOVADORES E 

SPIN OFF

Processo número 84224975

Fapes 26/06/2020 Espirito Santo
Apoiar financeiramente às empresas capixabas para 

desenvolverem projetos inovadores.

Empresas com pesquisador 

vinculado

a uma ICT, ou em Spin Off 

empresarial, associada a uma 

incubadora.

https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/edital-

01-2020-projetos-inovadores-spin-off-alterado1.pdf

20 PROGRAMA IA² MCTIC
MCTIC

Softex
28/06/2020 Nacional

Apoiar a projetos de pesquisa e desenvolvimento orientados 

ao desenvolvimento de soluções em Inteligência Artificial, 

tendo como áreas prioritárias Agronegócio, Saúde, Indústria 

e Cidades Inteligentes.

 Startups,

Empresas de TI,

Grupos de Pesquisa

https://softex.br/iamctic/

21
EDITAL PETROBRAS - SEBRAE 2020-

1 

Petrobras

Sebrae
28/06/2020 Nacional

 Identificar, selecionar e apoiar técnicofinanceiramente 

projetos de inovação nas aréas tecnologicas informadas no 

edital.

Startups

Microempresas

Empresas de pequeno porte 

brasileiras,

https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Ane

xos/2020-05-08%20Edital%20Petrobras-

Sebrae%202020_RevFinal%20Para%20Portal.pdf

22

EDITAL FAPES Nº 04/2020

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 

TECNOLÓGICA E

DE INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 

– PIBICES 2020

FAPES 30/06/2020 Espirito Santo

Concessão de cotas de bolsas de Iniciação Científica, 

Tecnológica e de Inovação (ICT) aos

Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica, 

Tecnológica e de Inovação (PIBICTI), regulamentados

nas Instituições de Ensino Superior e/ou Pesquisa (IES/P), 

públicas ou privadas, localizadas no estado.

Coordenadores Institucionais 

de Programa Bolsas de 

Iniciação Científica, 

Tecnológica e de Inovação 

vinculados à Instituições de 

Ensino Superior e/ou 

Pesquisa, públicas ou 

privadas

https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/EDITA

L_PIBICES_2020_28maio2020_publicado-2.pdf

23

Chamada CNPq Nº 12/2020 - 

Programa de Mestrado e Doutorado 

Acadêmico para Inovação - MAI/DAI

CNPq 10/07/2020 Nacional

Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que 

visem contribuir significativamente para o desenvolvimento 

científico e tecnológico do país.

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

http://cnpq.br/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadosc

npqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9602&filt

ro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1530-

6872

24

Chamada Pública CNPq/MCTIC/SEMPI 

Nº 01/2020

 Empreendimentos e soluções de base 

tecnológica na área de Grafeno

Cnpq

MCTI

SEMPI

17/07/2020 Nacional

Selecionar e apoiar propostas de pesquisa aplicada, 

desenvolvimento tecnológico e inovação que

visem gerar empreendimentos e soluções de base 

tecnológica, tendo como principal objeto o

Grafeno.

Olhar os itens e critérios de 

elegibilidade no tópico 3 do 

edital (link ao lado)

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadosc

npqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=

chamadaDivulgada&idDivulgacao=9362

25

Chamada CNPq Nº 02/2020 - Bolsa de 

Produtividade em Desenvolvimento 

Tecnológico e Extensão Inovadora - DT

Cnpq 31/07/2020 Nacional

Valorizar pesquisadores que possuam clara participação em 

atividades de desenvolvimento tecnológico e extensão 

inovadora, associadas a uma prática regular e adequada de 

publicação cientifica dos resultados de seus trabalhos. Além 

disto, é necessário que atuem em áreas temáticas de 

desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora 

coerentes com sua produção.

Pesquisadores

http://cnpq.br/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadosc

npqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9582&filt

ro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=58-106-

6800

26
Prêmio Eic Horizon para alerta precoce 

de epidemias
Comissão Europeia 01/09/2020 Internacional

Desenvolver e demonstrar um protótipo de sistema de alerta 

precoce escalonável, confiável e econômico, usando dados 

de Observação da Terra para prever e monitorar doenças 

transmitidas por vetores; e contribuir para a prevenção de 

surtos, mitigando seu impacto nas escalas local, regional e 

global e fornecendo apoio aos esforços de eliminação 

existentes.

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

http://codata.pb.gov.br/fapesq/noticias/comissao-

europeia-lanca-premio-eic-horizon-para-alerta-

precoce-de-epidemias
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https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/edital-01-2020-projetos-inovadores-spin-off-alterado1.pdf
https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/edital-01-2020-projetos-inovadores-spin-off-alterado1.pdf
https://softex.br/iamctic/
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal Sebrae/Anexos/2020-05-08 Edital Petrobras-Sebrae 2020_RevFinal Para Portal.pdf
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal Sebrae/Anexos/2020-05-08 Edital Petrobras-Sebrae 2020_RevFinal Para Portal.pdf
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal Sebrae/Anexos/2020-05-08 Edital Petrobras-Sebrae 2020_RevFinal Para Portal.pdf
https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/EDITAL_PIBICES_2020_28maio2020_publicado-2.pdf
https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Importacao/EDITAL_PIBICES_2020_28maio2020_publicado-2.pdf
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9602&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1530-6872
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9602&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1530-6872
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9602&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1530-6872
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9602&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1530-6872
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9602&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1530-6872
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9362
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9362
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9362
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9362
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9582&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=58-106-6800
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9582&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=58-106-6800
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9582&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=58-106-6800
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9582&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=58-106-6800
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9582&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=58-106-6800
http://codata.pb.gov.br/fapesq/noticias/comissao-europeia-lanca-premio-eic-horizon-para-alerta-precoce-de-epidemias
http://codata.pb.gov.br/fapesq/noticias/comissao-europeia-lanca-premio-eic-horizon-para-alerta-precoce-de-epidemias
http://codata.pb.gov.br/fapesq/noticias/comissao-europeia-lanca-premio-eic-horizon-para-alerta-precoce-de-epidemias


27 IdearuMCTIC MCTIC * Nacional

Conectar ideias e avaliar a maturidade de soluções 

tecnológicas, com foco inicial nos desafios apresentados 

pela pandemia.

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/n

oticias/arquivos/2020/03/MCTIC_investe_no_combate

_ao_Covid19.html#carousel-example-generic

28 INOVA Talentos
IEL/NC

CNPq
* Espirito Santo

Desenvolver o melhor software e aplicativo para área da 

saúde que atenda as demandas de médicos, profissionais 

da área da saúde e pacientes, sendo referencia em análise 

de dados de doenças e tratamentos clínicos, objetivando o 

aumento da eficiência dos resultados e melhorando, de 

forma inovadora, o processo de pesquisa na área da saúde.

Mestre 

Graduado

http://www.portaldaindustria.com.br/inovatalentos/aces

sar/projeto/procurar/?uf_vaga=ES&setor=

29 Vallourec Open Innovation Challenge Vallourec Tubos do Brasil * Nacional
Buscar de ideias para o combate da epidemia que assola 

nosso país. 

Consulte o link ao lado para 

obter maiores informações

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id

=1yC3iKFAPUGpZROo72ysqGKsXiqbR-

hPo8ZCspydExJUQTdENjZXUzlNRVpMNzQwU0RYQ

ThRSU1ZWi4u

30 Desafio Montreal General Hospital

 Fundação do Hospital 

Geral de Montreal;

 Instituto de Pesquisa do 

Centro de Saúde da 

Universidade McGill

* Internacional

Projetar um ventilador de baixo custo, simples, fácil de usar 

e fácil de construir que possa atender os pacientes do 

COVID, em um período de emergência e que possa ser 

instalado em qualquer lugar.

Equipes projetem um 

ventilador de baixo custo.

https://www.agorize.com/en/challenges/code-life-

challenge

31 Fundos de Capital Semente – Criatec III Criatec * Nacional

Construir com os empreendedores uma oferta de valor forte 

e estruturar o negócio para entrar na fase de crescimento 

acelerado.

Empresas em estágios iniciais https://inseedinvestimentos.com.br/criatec-3/

32
Edital Nº 08/2019 

Bolsas no País e no Exterior

FINEP;

EMBRASER;

BNDES;

Desenvolve SP;

Fundo Aerospacial.

* Nacional

Apoiar empresas para a execução de Planos Estratégicos 

de Inovação e projetos que resultem em inovações em 

produtos, processos e serviços baseados em tecnologias 

digitais com aplicações na saúde, indústria, no agronegócio 

(ambiente rural) e no desenvolvimento urbano (cidades).

Empresas brasileiras com 

receita operacional bruta 

anual ou anualizada igual ou 

superior a R$ 16 milhões e 

que submetam propostas com 

valor mínimo de R$ 5 milhões

http://www.fundoaeroespacial.com.br/sobre/

33
Chamada de Cases de Startups - Inova 

(Agência de Inovação da Unicamp)

Agência de Inovação da 

Unicamp
* Nacional

Mapear soluções de startups, principalmente as empresas-

filhas da Unicamp formadas por ex-alunos da Universidade, 

em diversos aspectos sociais que estão sendo afetadas com 

a pandemia do COVID-19.

Startups

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccIdCO4

ZmxKDtA-B6rH-

oltHp54fKdEgUdZ7Q8XRoKPUr6dw/viewform

34 Super Desafio COVID-19 100 Startups * Nacional

Divulgar os desafios relacionados ao Covid-19 das 

empresas, governo e sociedade civel e conectar startups 

que possam desenvolve-los.

Startups;

Comunidade cientifica;

Empresas de todos os portes; 

Órgãos governamentais;

Sociedade civil

https://www.openstartups.net/site/coronavirus-

challenges.html

35 Soluções ao Covid-19

Sai do Papel;

Programa Startup Rio;

SECTI do RJ.

* Nacional

Incentivar soluções rápidas, viáveis e efetivas aos 

problemas causados pelo Coronavírus a partir de mentorias, 

conexões estratégicas e divulgação junto à nossa 

comunidade.

Empreendedores;

Voluntários;

Mentores de negócios.

https://www.saidopapel.com.br/covid-19
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36

Chamada Pública para seleção de 

Soluções Inovadoras para 

implementação

dos ODS no Brasil

IDS

GTSC-A2030
04/06/2020 Nacional

Encontrar soluções inovadoras, que contribuam na 

implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável e na consolidação de seus princípios (pessoas, 

planeta, paz, prosperidade e parcerias).

 Organizações da sociedade 

civil

https://brasilnaagenda2030.files.wordpress.com/2020/

04/edital-para-selec3a7c3a3o-de-soluc3a7c3b5es-

inovadoras-para-implementac3a7c3a3o-dos-objetivos-

de-desenvolvimento-sustentc3a1vel-ods-no-brasil-

1.pdf

37 Edital "Linhas de crise"  Twillio.org 05/06/2020 Nacional

Financiando organizações da sociedade civil que queiram 

manter linhas telefônicas de apoio às pessoas impactadas 

pela pandemia – ou seja, “linhas de crise”.

Organizações da sociedade 

civil
https://www.twilio.org/

38 Ventilador mecânico Milano UNIDO 08/06/2020 Nacional

Busca de empresas fabricantes de equipamentos de saúde 

para dar início à produção de um modelo inovador de 

ventilador médico no Brasil, O dispositivo, chamado de 

Ventilador Mecânico Milano (MVM).

Cidadões e empresas de 

capacidade tecnologica
https://mvm.care/

39
Edital Fundos da Infância e da 

Adolescência
Itaú 19/06/2020 Nacional

 Apoiar projetos de organizações da sociedade civil que 

contribuam para a garantia de direitos.

Consultar regulamento do 

edital através do link ao lado.

https://prosas.com.br/users/projetos/novo?oportunidad

e_id=6958&locale=en

40
Festival Global de Cinema sobre 

Migração
OIM 21/06/2020 Internacional

Preparar o caminho para uma discussão maior sobre um 

dos maiores fenômenos do nosso tempo: a migração.

Filmes de todos os gêneros e 

duração
https://filmfreeway.com/GlobalMigrationFilmFestival

41 Projeto Bancorbrás Social Instituto Bancorbrás 23/06/2020
Ceará

Paraíba

Fortalecer a gestão, captação de recursos e inovação das 

organizações da sociedade civil.

Organizações que tenham 

sede nas cidades de 

Fortaleza (Ceará) e João 

Pessoa (Paraíba)

https://conteudo.phomenta.com.br/bancorbras-social-

ne

42
Prêmio UNESCO para a Educação de 

Mulheres e Meninas
UNESCO 26/06/2020 Internacional

Homenagear contribuições inovadoras feitas por indivíduos, 

instituições e organizações para promover a educação de 

meninas e mulheres.

Consultar regulamento do 

edital através do link ao lado.

https://en.unesco.org/themes/women-s-and-girls-

education/prize/nomination

43
 Fundo OSC – Apoio Emergencial 

diante da Covid-19

Plataforma MROSC

Cáritas Brasileira

 CAMTRA

ELO Ligação e 

Organização

29/06/2020 Nacional
Apoiar iniciativas de OSC em resposta aos efeitos da 

pandemia e do isolamento social

OSC – Organizações da 

Sociedade Civil

http://plataformaosc.org.br/edital-fundo-osc-02-2020-

fundo-emergencial-para-acoes-de-osc-no-combate-a-

pandemia/

E
D

IT
A

IS
 D

E
 S

U
S

T
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

E

https://brasilnaagenda2030.files.wordpress.com/2020/04/edital-para-selec3a7c3a3o-de-soluc3a7c3b5es-inovadoras-para-implementac3a7c3a3o-dos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentc3a1vel-ods-no-brasil-1.pdf
https://brasilnaagenda2030.files.wordpress.com/2020/04/edital-para-selec3a7c3a3o-de-soluc3a7c3b5es-inovadoras-para-implementac3a7c3a3o-dos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentc3a1vel-ods-no-brasil-1.pdf
https://brasilnaagenda2030.files.wordpress.com/2020/04/edital-para-selec3a7c3a3o-de-soluc3a7c3b5es-inovadoras-para-implementac3a7c3a3o-dos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentc3a1vel-ods-no-brasil-1.pdf
https://brasilnaagenda2030.files.wordpress.com/2020/04/edital-para-selec3a7c3a3o-de-soluc3a7c3b5es-inovadoras-para-implementac3a7c3a3o-dos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentc3a1vel-ods-no-brasil-1.pdf
https://brasilnaagenda2030.files.wordpress.com/2020/04/edital-para-selec3a7c3a3o-de-soluc3a7c3b5es-inovadoras-para-implementac3a7c3a3o-dos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentc3a1vel-ods-no-brasil-1.pdf
https://www.twilio.org/
https://mvm.care/
https://prosas.com.br/users/projetos/novo?oportunidade_id=6958&locale=en
https://prosas.com.br/users/projetos/novo?oportunidade_id=6958&locale=en
https://filmfreeway.com/GlobalMigrationFilmFestival
https://conteudo.phomenta.com.br/bancorbras-social-ne
https://conteudo.phomenta.com.br/bancorbras-social-ne
https://en.unesco.org/themes/women-s-and-girls-education/prize/nomination
https://en.unesco.org/themes/women-s-and-girls-education/prize/nomination
http://plataformaosc.org.br/edital-fundo-osc-02-2020-fundo-emergencial-para-acoes-de-osc-no-combate-a-pandemia/
http://plataformaosc.org.br/edital-fundo-osc-02-2020-fundo-emergencial-para-acoes-de-osc-no-combate-a-pandemia/
http://plataformaosc.org.br/edital-fundo-osc-02-2020-fundo-emergencial-para-acoes-de-osc-no-combate-a-pandemia/


44 MigraCidades
OIM

UFRGS
03/07/2020 Nacional

Chamada pública para que governos estaduais e municipais 

apresentem candidaturas para participar do projeto 

“MigraCidades: Aprimorando a governança migratória no 

Brasil”.

Governos estaduais e 

municipais
https://www.ufrgs.br/migracidades/

45 Fundo Baobá para Equidade Racial
Fundo Baobá para 

Equidade Racial
* Nacional

Aoiar projetos de pessoas e organizações comprometidas 

com a equidade racial e que estejam ajudando comunidades 

no combate ao coronavírus.

Consultar regulamento do 

edital através do link ao lado.

https://baoba.org.br/edital-para-apoiar-pessoas-e-

comunidades-no-combate-ao-coronavirus-ja-esta-

aberto/

46
Programa BNDES Finem

Tecnologia da Informação
BNDES. * Nacional Apoiar projetos que trazem benefícios para a sociedade. Empresas de todos os portes

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financi

amento/produto/bndes-finem-ti

47 Crédito Emergencial AgeRio

Agência de Fomento 

Estadual;

Governo do Rio de Janeiro

* Rio de Janeiro

Viabilizar recurs que financiem o fechamento temporário ou 

redução de atividades de estabeleciemento dos setores 

mais sensíveis ao contexto.

Microempreendedores, micro, 

pequenas e médias empresas 

fluminenses.

https://www.agerio.com.br/areas-de-atuacao/credito-

emergencial/

48 BNDES Crédito Pequenas Empresas BNDES * Nacional
Apoiar projetos que trazem benefícios para a geração de 

empregos.
Pequenas Empresas

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financi

amento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas

49 Fundo de Urgência COVID-19

Firgun

Empreende Ai

Impacta Hub SP

* São Paulo
Apoiar empreendedores das periferias com acesso a 

microcrédito nesse difícil momento.
Pequenos empreendedores

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3AT2wZ

kdjinrEPFQ5RiPGzxDRvvMGuFqRlGSCNR5oAW0W

DA/viewform

50
PROGER

PROGER Exportação
FAT * Nacional

Estimular exportação em condições compatíveis com o 

mercado internacional, inclusive fase pré-embarque.

Micro e pequenas empresas 

de exportação

http://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-

2/programas-de-geracao-de-emprego-e-renda-

proger/linhas-de-credito/

51

PROGER

Turismo Investimento para Micro e 

Pequena Empresa

FAT * Nacional

Financiar investimento ou investimento com capital de giro 

associado para empresas da cadeia produtiva do setor de 

turismo, em atividades pré-estabelecidas pelo MTE e pelo 

MT, de acordo com a tabela CNAE.

Micro e pequenas empresas 

da cadeia do setor turismo

http://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-

2/programas-de-geracao-de-emprego-e-renda-

proger/linhas-de-credito/

52

PROGER

Urbano Investimento para Micro e 

Pequena Empresa

FAT * Nacional

Financiar investimento e capital de giro associado para 

microempresas e empresas de pequeno porte em projetos 

que proporcionem a geração e manutenção de postos de 

trabalho e renda.

Firmas individuais e Micro e 

Pequenas empresas

http://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-

2/programas-de-geracao-de-emprego-e-renda-

proger/linhas-de-credito/

53
Caixa Econômica

Linhas de Crédito
Caixa Econômica * Nacional Linhasa de crédito para a necessidade da sua empresa. Consultar o link ao lado

http://www.caixa.gov.br/empresa/credito-

financiamento/Paginas/default.aspx?utm_source=cros

s&utm_medium=credito&utm_campaign=expansao-pj

54
LINHA DE CRÉDITO EMERGENCIAL - 

BANDES/BANESTES

Bandes 

Banestes
* Espirito Santo

Reduzir os impactos econômicos da pandemia da Covid-19 

para as empresas capixabas através da disponibilidade uma 

linha de crédito emergencial para empresas afetadas 

economicamente pelo novo coronavírus.

Empresas de todos os portes
https://www.banestes.com.br/informes/2020/2020_03_

17_01.html
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55 Finep INOVACRED 4.0 Finep * Nacional

 Apoiar a formulação e implementação de soluções de 

digitalização que abarquem a utilização, em linhas de 

produção, de serviços de implantação de tecnologias 

habilitadoras da Indústria 4.0.

Empresas brasileiras com 

atividades econômicas nos 

setores da Indústria da 

Transformação e da 

Agricultura. 

http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-

externa/programas-e-linhas/inovacred4-0
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