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Neste mês de março identificamos editais focados em projetos com novas tecnologias, 

desenvolvimento de produtos, gestão tecnológica, desenvolvimento em educação da 

saúde, Biotecnologia, Nanotecnologia. 

Temos analistas e especialistas qualificados que podem orientar sua empresa na 

captação destes recursos disponíveis e auxiliar no desenvolvimento de projetos 

inovadores. 

Agende através dos canais de contato listados ao final do nosso boletim. 

 
Principais oportunidades 

     Edital de Inovação para a Indústria SESI 
SENAI 

Conheça as categorias: Convênio Educacional; Startup.Tech; Missão 

Industrial; Chamada Regional; Agenda Tech; Aliança Agroindustrial; 

Empreendedorismo Industrial; Inovação Setorial em SST e PS; 

Inovação Corporativa em Saúde e Segurança Habitats de Inovação; 

Aliança Educacional; Rota 2030: Empreendedorismo Industrial – 

Aliança Industrial; Rota 2030: Desafios e Hands On. 

Acesse o link abaixo e saiba mais: 

https://www.portaldaindustria.com.br/canais/plataforma-inovacao-para 

-a-industria 

 

 

Edital de Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas 
na Saúde 

Está chamada tem por objetivo estabelecer as condições gerais para 

realização de Chamadas Específicas para a seleção de soluções de 

inovação aberta destinadas ao atendimento de Desafios Públicos 

demandados pela Diretoria de Desenvolvimento da Educação em Saúde 

(DDES), no âmbito do Programa de Inovação da Educação em Saúde 

(PIES).  

Prazo para envio de propostas até dia 15/11/2023 

Acesso o link do site e saiba mais: 

https://www.fiotec.fiocruz.br/ 

 

 
 

Principais oportunidades            

Seleção de Chamadas Abertas FINEP 

FINEP - Edital para seleção pública de propostas para apoio a centros nacionais de 
infraestrutura científica e tecnológica de caráter multiusuário 

Esta seleção pública tem como objetivo Fortalecer os Centros de 

Infraestrutura de Pesquisa Científica e Tecnológica de caráter 

multiusuário já estabelecidos e instalar novos onde não existam, por 

meio de implantação e melhoria da infraestrutura necessária ao seu 

desenvolvimento para que possam atuar como Centros Nacionais 

Multiusuários (CNM) em seus campos correlatos. 

Prazo final para envio de propostas até o dia 28/04/2023. 

Saiba mais: 
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/713 

 

 
 

FINEP - TECNOVA III XX/2022 

Esta seleção pública tem como objetivo conceder recursos de 

subvenção econômica para empresas para empresas brasileiras com 

faturamento anual de até R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de 

reais), nas respectivas Unidades da Federação. 

Prazo final para envio de propostas até o dia 10/03/2023. 

Saiba mais: 
https://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/710 
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FINEP - Programa Praças da Ciência em Museus e Centros 

de Ciência e Tecnologia e Espaços Científicos Culturais 

Esta Seleção Pública visa apoiar iniciativas que promovam a 

ampliação, o desenvolvimento e o aprimoramento da popularização 

de ciência, tecnologia e inovação – CT&I no País, estimulando o 

crescimento, a qualificação e a articulação de espaços científicos-

culturais, aliadas às experiências de museus e espaços científicos 

culturais. 

Prazo para envio de propostas até dia 30/03/2023. 

Saiba mais: 

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/711 

 

FINEP - Programa Finep InovaDoc  

Está Seleção Pública é uma nova iniciativa que tem por objetivo a transferência de tecnologias já 
consolidadas em universidades, centros de pesquisas e demais Instituições de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (ICTs) brasileiras para empresas. 

Prazo para envio de propostas até dia 27/04/2023. 

Saiba mais: 
               http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/712 
 

 

Chamada Globalstars 

 
Esta chamada é um instrumento Internacional destinado para projeto deve 

ser direcionado para a pesquisa ou desenvolvimento de um produto, 

processo ou serviço inovador com o objetivo de comercialização, com uma 

finalidade civil. 

Prazo para envio de propostas até dia 31/12/2023. 

Acesso o link do site e saiba mais: 

https://www.eurekanetwork.org/open-calls/globalstars-brazil-sao-paulo-2022 

 

 

Chamada Transnacional Conjunta Water4all 2022 

 
Esta chamada tem por objetivo apoiar projetos colaborativos de pesquisa e 

inovação para melhorar a segurança da água. 

Prazo para envio de propostas até dia 20/03/2023. 

Acesso o link do site e saiba mais: 
https://confap.org.br/pt/editais/61/chamada-transnacional-conjunta-water4all-2022 

 

 

Para mais informações sobre esses e outros editais visite o nosso site 
Captação de Recursos para Projetos | Firjan 

 

Tem interesse em receber nossa assessoria gratuita personalizada? 

Fale conosco: recursos@firjan.com.br ou WhatsApp: (21) 99834-5375 

 
0800 0231 231 (Ligações gratuitas de telefone no estado no Rio) 

4002 0231 (Custo de ligação local) 

 
 

AGENDE AQUI 
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