
EDITAIS DA FAPERJ (http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=5196) 

Edital FAPERJ N.º 43/2013 
Programa Apoio ao Doutorado-Sanduíche Reverso - 2013 
Lançamento do edital: 05/12/2013 
Submissão de propostas on-line: de 05/12/2013 a 13/03/2014 
Divulgação dos resultados: a partir de 10/04/2014 
Início da vigência das bolsas: a partir de junho/2014 

Edital FAPERJ Nº 42/2013 

Programa Tecnova - Rio Inovação 2013 - Subvenção Econômica à Inovação (arquivo em PDF) 

Lançamento do Edital:  21/11/2013 

Disponibilização do formulário eletrônico de apresentação de projeto:   21/11/2013 

Término do prazo para envio eletrônico do projeto (até às 17 h):  30/01/2014 

Término do prazo para entrega do projeto impresso e cópia impressa das  

propostas orçamentarias (até às 17 h) : 07/02/2014 

Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Avaliação de Requisitos Formais:  20/02/2014 

Término do prazo para apresentação de recursos à Etapa de Avaliação de  

Requisitos Formais (E- 1) (até às 17 h): 05/03/2014 

Término do prazo para resposta aos recursos (E- 1): 18/03/2014 

Divulgação do resultado final da Etapa de Avaliação de Requisitos Formais:  20/03/2014 

Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Avaliação de Mérito (E- 2):  17/04/2014 

Término do prazo para apresentação de recursos à Etapa de Avaliação de Mérito  

(E- 2) (até às 17:00 h): 28/04/2014 

Termino do prazo para resposta aos recursos (E- 2): 07/05/2014 

Divulgação do resultado final da Etapa de Avaliação de Mérito (E- 2): 08/05/2014 

Término do prazo para apresentação da documentação comprobatória da  

regularidade fiscal, jurídica e econômico-financeira (até às 17h): 28/05/2014 

Divulgação da Lista de Aprovados (E-3): 18/06/2014 

Término do prazo para apresentação de recursos a etapa de avaliação da documentação  

comprobatória da regularidade fiscal, jurídica e econômico-financeira (até às 17 h) (E-3):  29/06/2014 

Termino do prazo para resposta aos recursos (E-3) e possível convocação de  

novos projetos para apresentar documentação: 08/07/2014 

Divulgação da Lista Final de Aprovados e possível convocação de novos  

projetos para apresentar documentação: 10/07/2014 

Término do prazo para apresentação da documentação comprobatória da regularidade fiscal,  

jurídica e econômico-financeira (até às 17 h), de possíveis novos projetos(repescagem): 06/08/2014 

Divulgação da Lista de repescagem aprovados: 14/08/2014 

Término do prazo para apresentação de recursos a etapa de avaliação da documentação comprobatória da 

regularidade 

fiscal, jurídica e econômico-financeira (até às 17 h) (E- 3) dos novos projetos convocados: 25/08/2014 

Divulgação da Lista Final de repescagem aprovados: 28/08/2014 

Início da contratação: a partir de 28/08/2014 

 

Edital FAPERJ nº 41/2013 

Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro – 2013  ERRATA 

Lançamento do edital: 31/10/2013 

Submissão de propostas on-line: de 31/10/2013 a 19/12/2013 
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Divulgação dos resultados: a partir de 07/03/2014  

 

Edital FAPERJ n.º 40/2013  

Apoio ao Desenvolvimento de Motores e Biocombustíveis Mutualmente Adaptados no Estado do Rio 

de Janeiro – 2013 – Cooperação Faperj/Peugeot – 2013 

Lançamento do edital: 18/10/2013 

Submissão de propostas on-line: de 18/10/2013 a 12/12/2013 

Divulgação dos resultados preliminares: a partir de 28/03/2014 

Entrega da documentação para comprovação da regularidade fiscal, econômica-financeira e jurídica para  

rojetos pré-qualificados: até 28/04/2014 

Divulgação dos resultados finais: a partir de 16/05/2014  

 

Edital FAPERJ n.º 39/2013 

Apoio à Difusão de Ambiente de Inovação em Tecnologia Digital no Estado do Rio de Janeiro – 

2013 (START-UPRIO – 2013)  PRAZOS PRORROGADOS 

Lançamento do edital: 04/10/2013 

Submissão de propostas on-line: de 04/10/2013 a 05/12/2013 16/01/2014 

Divulgação dos resultados preliminares: a partir de 16/01/2014  13/02/2014 

Entrega da documentação para comprovação da regularidade econômica e financeira para projetos pré-

qualificados: até 10/02/2014 20/03/2014 

Divulgação dos resultados finais: a partir de 20/02/2014 10/04/2014 

EDITAIS DA CAPES  2014 (http://www.capes.gov.br/editais/abertos) 

Mestrado Profissional no Exterior (EUA)  
Cátedra CAPES/ Universidade Nacional da Colômbia  
Programa Capes/TAMU - Projetos Conjuntos de Pesquisa  

Programa de Qualificação de Docente e Ensino de Língua Portuguesa no Timor-Leste  
Edital Unesco nº 07/2013- republicação - Contrata consultor na modalidade Produto  
Programa Ensino de Inglês como uma Língua Estrangeira  
Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (Procad)  
Bolsa Capes – Cambridge Overseas Trust de Doutorado Pleno em Cambridge  
Programa Professor Visitante do Exterior (PVE)  
Programa Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt  
Pró-Mobilidade Internacional (Capes/AULP)  
Estágio Sênior  

Pesquisa Pós-Doutoral no Exterior  
Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP)  
Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE)  
Programa Geral de Cooperação Internacional  
Chamada Pública MEC/MDIC/MCT  
Escola de Altos Estudos  
Intercâmbio Científico Brasil-Alemanha de Curta Duração 
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