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O presente Boletim Chamadas Públicas para
Empresas visa facilitar o acesso às oportunidades de
fomento tecnológico para projetos em parceria com a
UFPE.

Empresas interessadas em aproveitar estas
oportunidades e que desejam identificar um
pesquisador parceiro na UFPE podem entrar em
contato com a Coordenação de Parcerias da UFPE
através do e-mail parcerias@ufpe.br.

As oportunidades aqui divulgadas são de
responsabilidade dos seus anunciantes.



Soluções para pré-tratamento de biomassa residual;
Sistemas e equipamentos de biodigestão, purificação, aproveitamento energético,
armazenamento e transporte;
Soluções para o monitoramento e garantia da qualidade do biogás e biometano;
Biotecnologia e insumos biotecnológicos para a biodigestão;
Soluções para valorização do digestato.

O objetivo é selecionar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação na cadeia de produção
do biogás e biometano, considerando os seguintes subtemas:

São elegíveis empresas brasileiras, individualmente ou em conjunto com outra(s) empresa(s)
brasileira(s) (coexecutora(s)).
Mais informações aqui.

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT
SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO – 15/2022
DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DO BIOGÁS
Deadline: 26/08/2022

O objetivo é fortalecer o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do apoio a
empresas brasileiras nascentes de base tecnológica e startups, com alto potencial de
crescimento, introduzindo novas tecnologias e modelos de negócios no mercado e contribuindo
para a criação de empregos qualificados e geração de renda para o País.

Serão apoiados projetos de inovação para busca de soluções na seguinte linha temática
(DESAFIO): Sistema de Inteligência Artificial para monitoramento de Permissões de Trabalho. A
descrição, características e especificidades do DESAFIO estão descritas no Anexo 1 do Edital. 

São elegíveis empresas brasileiras (proponentes). O valor solicitado deverá ser de, no mínimo, R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) até, no máximo, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
para o desenvolvimento do projeto

Mais informações aqui.

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT
SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO – 11/2022
PROGRAMA DESAFIO FINEP + ABDI 
Deadline: 13/09/2022

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/703
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/702


O objetivo conceder recursos financeiros não reembolsáveis para ICTs, inclusive em projetos
cooperativos ICT-Empresa, para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em projetos
de desenvolvimento de tecnologias em Exploração e Produção Offshore de petróleo e gás, em
especial as tecnologias submarinas, e de outros fósseis não convencionais, dentro do escopo das
linhas temáticas apresentadas no item 2 do edital. Mais informações aqui.

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT –
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO OFFSHORE PARA
PETRÓLEO E GÁS E PARA EXPLORAÇÃO E
PRODUÇÃO DE NÃO CONVENCIONAIS – 2022 
Deadline: 09/09/2022

Esta Seleção Pública objetiva conceder recursos de subvenção econômica para o
desenvolvimento de produtos, processos e/ou serviços inovadores dentro do escopo das linhas
temáticas apresentadas no item 2 do edital. São elegíveis empresas brasileiras de qualquer
porte (proponentes), individualmente ou em conjunto com outra(s) empresa(s) brasileira(s)
(coexecutora(s)). Mais informações aqui.

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT
SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO
PLATAFORMAS DEMONSTRADORAS DE NOVAS
TECNOLOGIAS AERONÁUTICAS 
Deadline: 13/09/2022

A Seleção Pública concederá recursos financeiros não-reembolsáveis para pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação, em projetos que envolvam risco tecnológico para o
diagnóstico, tratamento e reabilitação de pessoas com Doenças Raras (DR), a fim de reduzir a
incapacidade causada por essas doenças, contribuir para a melhoria da qualidade de vida das
pessoas com doenças raras e melhorar o acesso aos serviços de saúde e à informação. As
propostas deverão ser apresentadas em arranjo institucional composto por uma Instituição
Proponente e por pelo menos uma ICT Executora, empresas podem compor o arranjo. Mais
informações aqui.

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT 
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO NO
DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO
DE PESSOAS COM DOENÇAS RARAS (DR)
Deadline: 13/09/2022

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/694
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/697
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/704


Esta Seleção Pública objetiva conceder recursos financeiros não reembolsáveis para ICTs,
inclusive em projetos cooperativos ICT-Empresas, para a pesquisa, o desenvolvimento e a
inovação de tecnologias, produtos e processos que visem a racionalização dos usos da água para
o saneamento básico, o agronegócio e a indústria; assim como, a gestão e monitoramento dos
Recursos Hídricos. Mais informações aqui.

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-HIDRO 2022
CHAMADA PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA
APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO QUE VISEM A
RACIONALIZAÇÃO DOS USOS DA ÁGUA E A
GESTÃO E O MONITORAMENTO DOS RECURSOS
HÍDRICOS 
Deadline: 02/09/2022

Esta Seleção Pública objetiva conceder recursos de subvenção econômica para o
desenvolvimento de produtos, processos e/ou serviços inovadores dentro do escopo das linhas
temáticas apresentadas no item 2 do edital. Os recursos de subvenção econômica deverão ser
aplicados em projetos de risco tecnológico cujas atividades estejam compreendidas entre os
níveis de maturidade tecnológica (TRLs) 3 a 7, conforme conceito apresentado no Anexo 1 deste
edital, sendo obrigatório o atingimento do TRL 7 durante o prazo de execução do projeto. São
elegíveis empresas brasileiras de qualquer porte (proponentes), individualmente ou em conjunto
com outra(s) empresa(s) brasileira(s) (coexecutora(s))
Mais informações aqui.

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT
SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO – 08/2022
APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO USO DE
COMBUSTÍVEIS E HIDROGÊNIO OBTIDOS DE
FORMA SUSTENTÁVEL COM APLICAÇÃO NO
SETOR DE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEIS DO
FUTURO 
Deadline: 05/08/2022

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/698
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/684


Esta Seleção Pública objetiva conceder recursos de subvenção econômica para apoiar projetos
que promovam soluções aos gargalos científicos e tecnológicos enfrentados na estruturação e
fortalecimento de cadeias produtivas baseadas na biodiversidade brasileira, desenvolvendo
soluções de modo a agregar e reter valor junto aos elos iniciais das cadeias produtivas,
melhorando a qualidade de vida das populações atendidas.

Serão destinados recursos de subvenção econômica para apoiar projetos de empresas que
envolvam risco tecnológico e oportunidade de mercado, buscando o desenvolvimento de novas
soluções para cadeias produtivas da bioeconomia com a participação e co-desenvolvimento
realizado junto às comunidades locais. Serão financiadas propostas de desenvolvimento de novos
produtos, processos e serviços com base na biodiversidade brasileira em cadeias produtivas de
todos os biomas brasileiros. 

Mais informações aqui. 

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT
SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO – 01/2022
FOMENTO A CADEIAS PRODUTIVAS DA
BIOECONOMIA EM BIOMAS BRASILEIROS
Deadline: 30/11/2022

O objetivo é conceder recursos para empresas para apoio financeiro à execução dos Ensaios
Clínicos de Fase III de vacinas contra o SARS-CoV-2, cujo Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) tenha
sido desenvolvido por pesquisadores brasileiros em ICT Brasileira ou em parceria internacional
com transferência de tecnologia para ICTs nacionais.

É obrigatória a parceria com ICTs brasileiras mediante a formalização de Acordo de Parceria. 

Mais informações aqui.

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT
SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO – 02/2022
ENSAIOS CLÍNICOS DE VACINAS NACIONAIS
CONTRA A COVID-19 
Deadline: 03/09/2022

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/691
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/670


O objetivo é o desenvolvimento de projeto, construção de partes e peças, engenharia de
sistemas, integração, testes e modelo de voo de Satélite de pequeno porte que esteja alinhado às
especificações técnicas definidas pela Agência Espacial Brasileira (AEB/MCTI), disponibilizadas no
anexo 6 do edital. 

Os proponentes serão empresas brasileiras de qualquer porte (item 4.1 do edital).

Obs.: Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) somente poderá participar do projeto
como prestadoras de serviços para as proponentes e/ou coexecutoras, devendo o cronograma
de execução do projeto relacionar as atividades a serem executadas por tais instituições, com
reflexo, ainda, na relação de itens do projeto, que deverá prever o pagamento do serviço de
terceiros correspondente (item 5.4. do edital). 

Mais informações aqui. 

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/AEB/FINEP/FNDCT
SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO Nº
11/2022 
SATÉLITE DE PEQUENO PORTE DE OBSERVAÇÃO
DA TERRA DE ALTA RESOLUÇÃO 
Deadline: 29/08/2022

Esta seleção objetiva conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento de
produtos, processos e/ou serviços inovadores dentro do escopo das linhas temáticas
apresentadas no item 2 do edital. 

Os proponentes serão empresas brasileiras de qualquer porte (item 4.1 do edital). 

Obs.: Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) somente poderão participar do projeto como
prestadoras de serviços para as proponentes e/ou coexecutoras, devendo o cronograma de
execução do projeto relacionar as atividades a serem executadas por tais instituições, com
reflexo, ainda, na relação de itens do projeto, que deverá prever o pagamento do serviço de
terceiros correspondente (item 5.4. do edital). 

Mais informações aqui. 

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT
SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO – 10/2022
PROGRAMA MINERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
Deadline: 26/08/2022

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/686
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/688


O objetivo da chamada é selecionar propostas em nível nacional para o estímulo, orientação e
promoção da criação de rede de ICTs, que possam atuar nos segmentos de segurança veicular,
proteção ao meio ambiente, eficiência energética e qualidade de veículos automotores terrestres
e autopeças. As redes de ICTs deverão atuar desde a otimização das condições de produção
existentes (aprimorando a qualidade dos produtos, contribuindo para competitividade e
introduzindo na empresa a cultura da inovação), até o desenvolvimento de novos produtos.

A Rede de ICT será formada por no mínimo uma ICT e uma empresa que em parceria buscarão
desenvolver soluções inovadoras para os desafios da indústria automobilísticas elencados no
Anexo 2 do edital, respeitadas as respectivas linhas de atuação. É desejável que a Rede de ICT
seja composta por mais de uma ICT e/ou mais de uma empresa. Mais informações aqui.

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/PROGRAMA
FINEP 2030
REDE DE ICT- 01/2022 
Deadline: 31/08/2022

O objetivo é selecionar propostas para a concessão de apoio financeiro para o desenvolvimento científico,
tecnológico, de inovações e empreendedor na área de tecnologia assistiva e estruturar o SistemaNacional
de Laboratórios de Tecnologia Assistiva (SisAssistiva-MCTI). O SisAssistiva-MCTI será constituído por um
conjunto de laboratórios e de redes de laboratórios, de caráter multiusuário, de acesso aberto a usuários
públicos e privados, direcionados à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico, à formação de capital
humano, à prestação de serviços tecnológicos, ao empreendedorismo e à inovação em tecnologia
assistiva. Mais informações aqui.

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/AÇÃO
TRANSVERSAL
TECNOLOGIA ASSISTIVA
Deadline: 09/09/2022

A chamada visa apoiar projetos de pesquisa aplicada à prevenção, preparação e mitigação de
desastres decorrentes de precipitações intensas, desenvolvidos por IES e ICTs junto a empresas
e demais entidades do terceiro setor atuantes em projetos nos temas propostos em
Pernambuco. Serão concedidos até 800 mil reais por proposta em custeio, material permanente
e bolsas. Os temas e os subtemas estão apresentados no item 3 do edital. Mais informações aqui.

EDITAL FACEPE 21/2022
APOIO A PROJETOS DE PREVENÇÃO,
PREPARAÇÃO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES
DECORRENTES DE PRECIPITAÇÕES INTENSAS
Deadline: 02/09/2022

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/680
http://pop.propesq.ufsc.br/2022/05/26/caracterizacao-avancada-de-querosenes-renovaveis-e-suas-misturas-com-qav-mineral-petrobras/
http://pop.propesq.ufsc.br/2022/05/26/caracterizacao-avancada-de-querosenes-renovaveis-e-suas-misturas-com-qav-mineral-petrobras/
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/689
http://www.facepe.br/wp-content/uploads/2022/07/Edital_FACEPE_21-2022_Preven%C3%A7%C3%A3o-Prepara%C3%A7%C3%A3o-e-Mitiga%C3%A7%C3%A3o-de-Desastres-decorrentes-de-Precipita%C3%A7%C3%B5es-Intensas.pdf


Este Edital tem o objetivo de constituir e apoiar financeiramente ambientes de suporte ao
desenvolvimento de projetos de inovação, a partir dos Lócus da Inovação (credenciados em
editais anteriores), de maneira que estes espaços possam ser utilizados por empresas que
necessitam de suporte de laboratórios e equipamentos especializados ou de disponibilização de
salas de incubação para o desenvolvimento de produtos ou processos inovadores. Espera-se com
este Edital criar uma rede de ambientes de apoio a execução de projeto de inovação aderentes
às Regiões de Desenvolvimento de Pernambuco alinhada às vocações econômicas de cada uma
delas aumentando a sinergia das infraestruturas multiusuário já existentes no estado e
disponíveis a partir dos Lócus de Inovação credenciados.

Mais informações aqui.

EDITAL FACEPE 24/2022
APOIO À CONSTITUIÇÃO DE AMBIENTES DE
SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
DE INOVAÇÃO – INBARCATEL - PE
Deadline: 06/09/2022

O proponente é coordenador geral da proposta, que deve ser, necessariamente,
representante máximo da empresa ou sócio fundador da Empresa Proponente (Micro,
Pequena ou Média Empresa). 
Faixa única de financiamento: até R$20.000,00 para itens de custeio.

O Edital apoiará projetos de desenvolvimento e implantação de ferramentas tecnológicas para
transformação digital de produtos, processos e/ou serviços (TTPPS), realizados em conjunto por
micro, pequenas e médias empresas de Pernambuco (MPME-PE) e Empresas Prestadoras de
Serviço Tecnológico Especializado (EPSTE) e/ou Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação
do Estado de Pernambuco (ICT-PE), através da concessão de Bônus Tecnológico para implantação
do projeto em micro, pequena ou média empresas industriais de Pernambuco (MPME -PE).

As áreas estratégicas e os eixos de transformação podem ser conferidos no item 3 do edital.
Mais informações aqui.

EDITAL FACEPE 20/2022 
PROGRAMA DE BÔNUS TECNOLÓGICO PARA
MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
INDUSTRIAIS DE PERNAMBUCO 
Deadline: 31/12/2022

http://www.facepe.br/wp-content/uploads/2022/07/Edital_FACEPE_24-2022_Inbarcatel-PE1.pdf
http://www.facepe.br/wp-content/uploads/2022/06/Edital_FACEPE_20-2022_B%C3%B4nus-Tecnol%C3%B3gico-2022.pdf


O edital apoiará a criação de Programa de Extensão Tecnológica (PET) para contribuir para a
formação qualificada de recursos humanos em nível de ensino médio, técnico e de graduação do
Estado de PE. A iniciativa será executada em parceria com Instituições de Ensino do Estado de PE
(IES, Escolas Técnicas Estaduais de Educação ou Escolas de Referência de Ensino Médio) e
empresas ou entidades (empresas, organizações, institutos ligados ao 3º setor) sem fins
lucrativos, com o objetivo de qualificar recursos humanos de forma acelerada, a fim de resolver
problemas que atendam às necessidades das empresas de forma inovadora, preferencialmente
nos segmentos de maior intensidade tecnológica, de maneira a contribuir para mudanças na
estrutura produtiva e social do estado.
Temas: Agronegócio e Laticínios; Biotecnologia e Saúde Digital; Comércio, Serviços e Turismo;
Confecções e Moda; Construção Civil e Infraestrutura Urbana; Eletroeletrônicos; Metal Mecânica;
Energia Renovável e Sustentabilidade; Gesso e Novos Materiais; Governo Digital e Inclusão Social;
Indústria de Transformação; Logística e Portuária; Tecnologia e Informação e Comunicação.
Mais informações aqui.

EDITAL FACEPE 22/2022
PROGRAMA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA –
SEGUNDA RODADA 2022
Deadline: 25/08/2022

O objetivo da Chamada é apoiar pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico em
instituições de ensino e pesquisa e em empresas sobre os problemas atuais da Amazônia, que
tenham como foco o estreitamento das interações natureza-sociedade para um desenvolvimento
sustentável e inclusivo da região. Os estudos apoiados deverão avançar o conhecimento científico
e tecnológico sobre a região propondo soluções de adaptação baseadas na comunidade, ou seja,
desenvolvida conjuntamente com a população local, de forma a prioritariamente beneficiar e
promover o bem-estar das populações da região de forma consistente e a longo prazo. Mais
informações aqui.

EDITAL FACEPE 18/2022
CHAMADA DE PROPOSTAS 003/2022 –
INICIATIVA AMAZÔNIA +10
Deadline: 10/08/2022

http://www.facepe.br/wp-content/uploads/2022/06/Edital-FACEPE-SECTI-22-2022-Programa-de-Extens%C3%A3o-Tecnol%C3%B3gica-Segunda-rodada.pdf
http://www.facepe.br/wp-content/uploads/2022/06/Edital-CONFAP-FACEPE-18-2022-Iniciativa-Amaz%C3%B4nia-+10-com-anexos-para-publica%C3%A7%C3%A3o.pdf


São objetivos da chamada: Desenvolver diagnóstico e estratégias tecnológicas para combater a
poluição no mar e ambientes marinhos causada pelo plástico e seus subprodutos em
consonância com o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar – PNCLM; Promover ações de
educação, popularização e/ou divulgação científica para diferentes tipos de público, alcançando
amplos setores da sociedade em articulação com especialistas, grupos e instituições que atuam
nas áreas de educação formal e não formal.

A instituição de execução do projeto deverá ser uma Instituição Científica, Tecnológica e de
Inovação (ICT), e/ou empresa privada. Linhas de pesquisa: Quantificação e tipificação do plástico;
Tecnologias para decomposição, tratamento e substituição do plástico; Redes de monitoramento
da cadeia produtiva do plástico incluindo descarte e reciclagem. Os valores de financiamento
estão apresentados no item 4.4 do edital. Os itens financiáveis estão apresentados no item 5.
Mais informações aqui.

CHAMADA CNPQ/MCTI-FNDCT CT-PETRO Nº
43/2022
COMBATE À POLUIÇÃO NO MAR E AMBIENTES
MARINHOS CAUSADA PELO PLÁSTICO E SEUS
SUBPRODUTOS 
Deadline: 05/09/2022

A chamada selecionará projetos de pesquisa que visem expandir o conhecimento básico e
aplicado em temas avançados de Nanotecnologia, de interesse do Brasil e da Argentina, no
âmbito do Centro Brasileiro-Argentino de Nanotecnologia – CBAN. As propostas deverão estar
vinculadas à projetos de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação obrigatoriamente em
colaboração com equipes da Argentina nos temas de Nanotecnologia aplicada às áreas
estratégicas: a) Energia; b) Saúde; c) Ambiente; ou d) Agricultura.

A instituição de execução do projeto deverá ser uma Instituição Científica, Tecnológica e de
Inovação (ICT), e/ou empresa privada constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no
Brasil, empresa pública ou organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Os projetos terão o
valor máximo de financiamento igual a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).  Os itens
finenciáveis estão apresentados no item 5 do edital. Mais informações aqui.

CHAMADA CNPQ/MCTI Nº 42/2022
APOIO A PROJETOS COOPERATIVOS EM
NANOTECNOLOGIA NO ÂMBITO DO CENTRO
BRASILEIRO ARGENTINO DE NANOTECNOLOGIA
- CBAN 
Deadline: 22/08/2022

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10745
http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10765


EMBRAPII – GLOBALSTARS
Deadline - 11/10/2022

Sustentabilidade
Água limpa; saneamento,
Economia circular e de base biológica,
Energia limpa,
Agricultura.

Saúde
Melhoria do estilo de vida,
Diagnóstico no ponto de atendimento,
Tratamento de doenças infecciosas e crônicas.

Objetivo: Fomentar novos projetos, serviços e processos por meio de intercâmbio tecnológico e
cooperação entre empresas, organizações de pesquisa e instituições do Brasil e dos países
participantes da rede Eureka
Público-alvo: empresas de todos os portes 
Áreas: Esta chamada convida os consórcios a aplicarem projetos de PD&I de alta qualidade em
todas as áreas tecnológicas. No entanto, os países participantes, em particular, acolhem
propostas de projetos principalmente nas áreas de:

O consórcio do projeto deve incluir pelo menos uma empresa de um dos países
membros da Eureka participantes da chamada GlobalStars e uma empresa do Brasil +
uma Unidade EMBRAPII. A UFPE possui uma unidade EMBRAPII em Tecnologias e
Sistemas Veiculares. Informações sobre esta Unidade EMBRAPII podem ser consultadas
aqui.
Maiores informações aqui.

EMBRAPII - 30ª CHAMADA IRASME
Deadline - 28/09/2022
Objetivo: Estimular capacidades de cooperação e competitividade de PMEs no âmbito de redes
internacionais de P&D e fornecer apoio ao desenvolvimento de novos projetos, processos e
serviços técnicos.
Público-alvo: Pequenas e médias empresas (PMEs) e institutos de pesquisa e tecnologia
Países/regiões participantes da chamada: Brasil, Flandres (Bélgica), Alemanha (a confirmar),
Luxemburgo, Turquia e Wallonia (Bélgica)
Maiores informações aqui. 

https://embrapii.org.br/unidades/unidade-embrapii-de-tecnologias-e-sistemas-veiculares-cin-ufpe-centro-de-informatica-da-universidade-federal-de-pernambuco/
https://www.carecreations.basf.com/open-innovation
https://embrapii.org.br/cooperacao-internacional/chamada-publica-embrapii-globalstars/
https://embrapii.org.br/cooperacao-internacional/30a-chamada-irasme/


Chamadas de
Fluxo Contínuo



SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT
SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO EM
FLUXO CONTÍNUO 
PROGRAMA DE APOIO À COMERCIALIZAÇÃO
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
A seleção concederá recursos de subvenção econômica para que empresas interessadas em
adquirir ou licenciar patentes concedidas ou em processos de concessão vigentes, além de
outros ativos de propriedade intelectual, que possam testar a viabilidade de produtos, processos
e serviços inovadores. 

Os recursos deverão ser aplicados na realização de “prova de conceito” e demais atividades para
testar a viabilidade da tecnologia, em projetos de risco tecnológico cuja execução esteja
compreendida entre os níveis de maturidade tecnológica (TRLs) 3 a 7, sendo que os projetos
devem necessariamente prever o atingimento do TRL 7 (demonstração do protótipo do sistema
em ambiente operacional).

O valor solicitado em cada proposta deverá enquadrar-se entre o mínimo de R$ 1.500.000,00
(Hum milhão e quinhentos reais) e o máximo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 

A contrapartida necessária varia de 2% a 50%, dependendo do porte da empresa.

Mais informações aqui.

A seleção concede recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento de produtos ou
processos inovadores, com alto de grau de inovação e com alta relevância da inovação, nas
seguintes linhas temáticas: Energia Eólica Offshore; Energia Solar Flutuante; Novos Materiais;
Armazenamento de Energia; e Transmissão em Ultra Alta Tensão.

São elegíveis a receber recursos empresas brasileiras, conforme definido no item 2 do edital. As
propostas apresentadas devem necessariamente prever parceria com pelo menos uma
Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) brasileira, que atuará como prestadora de
serviços para a proponente e a(s) coexecutora(s).

Mais informações aqui.

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT
SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO EM
FLUXO CONTÍNUO – 02/2022 FINEP/MCTI
INOVAÇÕES RADICAIS SETOR ELÉTRICO 

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/687
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/696


A FUNDEP possui um espaço com diversos desafios e oportunidades de inovação tecnológica de
empresas e ICTs no âmbito das Linhas IV e V do programa Rota 2030. Mais informações aqui.

PLATAFORMA DE CONEXÃO DO ROTA 2030
FUNDEP
CONECTA ROTA

3º ciclo de submissão – Chamada Pública de PD&I 03.2022: Julho a setembro de 2022

Com o objetivo de oferecer maior previsibilidade das chamadas públicas e atender as demandas
das entidades representativas do setor e da comunidade acadêmica, a linha V do programa Rota
2030 – Biocombustíveis, Segurança Veicular e Propulsão Alternativa à Combustão, coordenada
pela Fundep, passa a ter a partir deste ano de 2022 três ciclos contínuos de avaliação dos
projetos. 

Podem submeter propostas grupos de pesquisa pertencentes a ICTs públicas ou privadas sem
fins lucrativos em parceria com empresas do setor automotivo - micro, pequenas, médias ou
grandes empresas. As propostas devem contemplar a participação de ao menos uma ICT e ao
menos uma empresa sob gestão financeira e administrativa de uma fundação de apoio. 

Eixos: Eixo I - Bioenergia eficiente aplicada ao setor dos transportes; Eixo II – Condução segura e
eficiente de veículos; Eixo III – Propulsão alternativa à combustão.

Podem participar empresas do setor automotivo (montadoras, sistemistas, autopeças,
empresas de tecnologia, dentre outros) e a comunidade acadêmica. Mais informações aqui.

CHAMADA PÚBLICA DE PD&I 01.2022
LINHA V - BIOCOMBUSTÍVEIS, SEGURANÇA
VEICULAR E PROPULSÃO ALTERNATIVA À
COMBUSTÃO - FUNDEP

A Plataforma Inovação para a Indústria financia o desenvolvimento de produtos, processos ou
serviços inovadores, com o objetivo de aumentar a produtividade e a competitividade da indústria
brasileira, além de promover a otimização da segurança e saúde na indústria.

Empresas do setor industrial de todos os tamanhos, inclusive startups de base tecnológica. Cada
categoria tem suas regras próprias. Para participar, é necessário enviar a ideia pela Plataforma de
Inscrição, seguindo normas e cronogramas específicos de cada categoria. Mais informações aqui.

PLATAFORMA INOVAÇÃO 
PARA A INDÚSTRIA

https://rota2030.fundep.ufmg.br/conecta/
https://rota2030.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2022/04/LV-Chamada-01-2022-BIO.pdf
https://rota2030.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2022/04/LV-Chamada-01-2022-CONS-EIXO-II.pdf
https://rota2030.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2022/04/LV-Chamada-01-2022-PAC-EIXO-III.pdf
https://rota2030.fundep.ufmg.br/linha5/chamada-de-submissao-continua/
http://plataforma.editaldeinovacao.com.br/
https://www.portaldaindustria.com.br/canais/plataforma-inovacao-para-a-industria/conheca-a-plataforma-inovacao/

