
FUNDAÇÃO DE 
AMPARO À PESQUISA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 



APRESENTAÇÃO



PRINCIPAIS EIXOS DE ATUAÇÃO
Financiamento de programas e 
projetos de pesquisa

Fiscalização dos recursos 
subvencionados

Integração Universidade-
Empresas-Sociedade

Otimização das pesquisas 
científicas no Piauí

Desenvolvimento de CTI no Piauí

Networking científico

Divulgação e publicação de 
resultados das pesquisas

Formação e desenvolvimento 
de RH e CTI no Piauí



SÉRIE HISTÓRICA



Dados do Índice FIEC de
Inovação dos Estados 2021



INTERNACIONALIZAÇÃO



PARCERIAS



CHAMADAS
ABERTAS



CHAMADA ERC-CONFAP-CNPQ 2022

OBJETIVO: Apoiar o intercâmbio de pesquisadores doutores do Brasil, para integrarem equipes de 
pesquisadores na Europa com projetos financiados pelo Conselho Europeu de Pesquisa (ERC).

APORTE DA FAPEPI: Suporte para despesas com viagens.

PÚBLICO – ALVO: Pesquisadores do Brasil com título de doutorado e ativos poderão participar de projetos 
multidisciplinares na fronteira do conhecimento, fomentados pelo Conselho Europeu de Pesquisa, em países 
que fazem parte da União Europeia ou associados. Para a chamada de 2022, 945 projetos financiados pelo 
ERC manifestaram interesse em receber a colaboração de pesquisadores do Brasil.

PRAZO DE SUBMISSÃO: Até 15 de dezembro de 2022, por meio de cadastro na plataforma do CONFAP 
(https://sistema.confap.org.br).



CHAMADA BIODIVERSA+ 2022-2023

OBJETIVO: Apoiar projetos de pesquisa e inovação sobre o monitoramento transnacional da biodiversidade 
e mudança do ecossistema para a ciência e a sociedade, promovendo a integração das ciências naturais, 
ciências técnicas e ciências humanas.

APORTE DA FAPEPI:  50 mil euros para até três propostas.

PÚBLICO – ALVO: Pesquisadores do Brasil com título de doutorado e ativos devem formar equipes em 
consórcios transnacionais com parceiros de pesquisa elegíveis de, no mínimo, 3 países diferentes.

PRAZO DE SUBMISSÃO: Propostas finalizadas até 05 de abril 2023 (https://www.biodiversa.org/2017).



CHAMADA CONFAP & CDTI 2022-2023

OBJETIVO: Apoiar projetos de colaboração em pesquisa e inovação tecnológica entre o Brasil e a Espanha.

APORTE DA FAPEPI: 30 mil euros para até três propostas.

PÚBLICO – ALVO: : É necessária a participação de uma entidade brasileira (empresa, universidade ou centro 
de pesquisa) junto com uma empresa espanhola, associados por meio de um Acordo de Colaboração (Carta 
de Intenções). Podem participar, mais parceiros e estados, no mesmo projeto.

PRAZO DE SUBMISSÃO: 20 de abril de 2023 e 15 de setembro de 2023 na plataforma do CONFAP 
(https://sistema.confap.org.br).



CHAMADA Chist-Era 2022

OBJETIVO: Apoiar projetos colaborativos de pesquisa em Tecnologias da Informação e Comunicação. O 
contexto de cooperação se enquadra no programa de apoio à pesquisa e inovação da Comissão Europeia.

APORTE DA FAPEPI: 30 mil euros para até três propostas.

PÚBLICO – ALVO: Os proponentes do Brasil, pesquisadores doutores ativos, devem buscar parcerias 
internacionais. O consórcio do projeto deve ter um mínimo de 3 parceiros (máx. 6), incluindo mínimo 3 países 
que participam na chamada.

PRAZO DE SUBMISSÃO: 02 de fevereiro de 2023.



CHAMADAS
ENCERRADAS



CHAMADA THE UK ACADEMIES

OBJETIVO: Fomentar a vinda de pesquisadores britânicos para trabalharem em conjunto com pesquisadores 
brasileiros, em institutos de pesquisa e universidades sediadas no Brasil.

A chamada oferece fomento para pesquisadores do Reino Unido por meio de:

a) Fellowship (mobilidade para o desenvolvimento de um projeto de pesquisa);

b) Research Mobility (mobilidade de curta duração para fortalecer os grupos de pesquisa).

APORTE DA FAPEPI: Custeio de viagens e diárias.



CHAMADA CONJUNTA EU-LAC 2022

OBJETIVO: Destinada a projetos colaborativos de Pesquisa & Inovação com foco no compartilhamento de 
Infraestruturas de Pesquisa de larga escala, a chamada abrange seis temas principais em quatro eixos 
prioritários (Desafios Globais, Saúde, Biodiversidade e Energia).

PÚBLICO – ALVO: Os candidatos brasileiros devem consultar as regras específicas de elegibilidade e 
modalidades de participação.

APORTE DA FAPEPI: Valores em euro por proposta.



FAMELAB

OBJETIVO: O concurso FameLab (www.cheltenhamfestivals.com/science/famelab/) foi lançado em 2005 
pelo Festival de Ciência de Cheltenham, na Inglaterra, e está presente em 32 países.

Consiste na realização de uma apresentação oral sobre um tópico de ciência e/ou tecnologia, com a 
duração máxima de três (03) minutos, sem recurso de PowerPoint ou outro dispositivo eletrônico de 
apresentação, e com uso limitado de materiais de apoio portáteis.



NEWTON FUND IMPACT SCHEME (NFIS)

OBJETIVO: O programa Newton Fund Impact Scheme tem como objetivo apoiar projetos já realizados ou em 
andamento pelo Fundo Newton. A chamada adiciona um valor tangível ao investimento já feito pelos 
financiadores parceiros e pelo Reino Unido.

PÚBLICO – ALVO: As candidaturas podem basear-se na parceria original ou formar novas parcerias para 
permitir que os candidatos busquem rotas criativas ou mutuamente amplificadoras de impacto.





OBRIGADO!


