
Chamada 

EDITAL PROGRAMA DE LICENCIATURAS INTERNACIONAIS – PLI PORTUGAL - 

EDITAL Nº 017/2013   

EDITAL PROGRAMA DE LICENCIATURAS INTERNACIONAIS – PLI FRANÇA - EDITAL 

Nº 016/2013 

Objetivo: 

O presente Edital tem por objetivo selecionar projetos de parceria 

universitária entre cursos de licenciatura brasileiros e as Universidades 

portuguesas e francesas visando a diversificação curricular dos cursos de 

licenciatura brasileiros, tendo como prioridade o aperfeiçoamento e a 

valorização da formação de professores para a educação básica, além da 

ampliação das oportunidades de formação de licenciados nas áreas de 

Química, Física, Matemática, Biologia, Português, Artes e Educação 

Física por meio da realização de graduação sanduíche, com dupla 

diplomação.  

 

Prazos: Data limite para submissão das inscrições: Até 8/05/2013 

Maiores 
informações: 

http://www.capes.gov.br/editais/abertos/6159-pli-franca ; 
http://www.capes.gov.br/editais/abertos/6158-pli-portugal  

 
           

Chamada 

EDITAL CAPES/LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE 

NANOTECNOLOGIA (INL) 

EDITAL Nº 015/2013 

Objetivo: 

O presente Edital tem por objetivo selecionar propostas com vistas a 

estimular e apoiar a realização de projetos conjuntos de pesquisa 

permitindo o acesso de instituições de ciência, tecnologia e inovação, 

pesquisadores, estudantes e empresas brasileiras ao Laboratório Ibérico 

Internacional de Nanotecnologia (INL), visando o desenvolvimento de 

pesquisa na área de Nanotecnologia, utilizando-se da capacidade 

instalada, de recursos humanos e de infraestrutura disponíveis naquela 

instituição e demais entidades a ela associadas, estimulando ainda o 

fomento à formação de recursos humanos altamente qualificados no 

nível de pós-graduação e, de forma complementar, em nível de 

graduação. 

 

Prazos: 
Realização de Seminário com as equipes do MEC, CAPES, MCTI, CNPq e 
representantes do INL: 24/4/2013 

http://www.capes.gov.br/editais/abertos/6159-pli-franca
http://www.capes.gov.br/editais/abertos/6158-pli-portugal


Abertura do Guichê Eletrônico para recebimento de propostas: 

3/05/2013 

Data limite para submissão das inscrições: 18/05/2013 

Maiores 
informações: 

http://www.capes.gov.br/editais/abertos/6149-capesinl  

 

Chamada 
Chamada Pública MCTI/SETEC/CNPq Nº 17/2012 

RHAE Pesquisador na Empresa – 3ª rodada 

Objetivo: 

A presente Chamada Pública tem por objetivo selecionar propostas para apoio 
financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação no País, por meio da 
inserção de mestres ou doutores, em empresas privadas, de micro, pequeno, 
médio e grande porte.  

Prazos: Data para submissão das inscrições: 18/03/2013 a 18/05/2013 

Maiores 
informaç

ões: 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0Za
M&filtro=abertas&detalha= 
chamadaDivulgada&idDivulgacao=1281&parentId=conta&breadcrumb= 

 

http://www.capes.gov.br/editais/abertos/6149-capesinl
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha

