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Comunidade científica e acadêmica exige 

regulamentação do Marco Legal de CT&I 

 
Ministérios da Fazenda e do Planejamento insistem em vetar o 

capítulo que regulamenta a Emenda Constitucional 85, que 
permite à área de CT&I fazer a transposição, remanejamento e 

transferência de verbas entre rubricas orçamentárias. - Leia Mais 

  

Governo institui medidas para estimular pesquisa e tecnologias 
do setor mineral 
 

O objetivo é a melhoria imediata do ambiente de negócios e na 
atratividade do país para investimento em pesquisa mineral e novas 
tecnologias de mineração. - Leia Mais 

 
Leia Também 

  

 

UFPR realiza pesquisa sobre cultura 

organizacional para a inovação 
tecnológica- Leia Mais 
 

Abertos editais para escolher novos 

diretores do Inma, Mast e Observatório 
Nacional - Leia Mais 
 

Diretor do CNPq vira presidente da União 

Internacional de Biofísica Pura e 
Aplicada- Leia Mais 

 

Projetos de inovação receberão apoio 

financeiro dos governos brasileiro e 
britânico - Leia Mais 
 

BNDES desembolsou R$ 13,3 bilhões para 
MPMEs no primeiro semestre de 2017 - Leia 

Mais 
 

Tecpar realiza evento para apoiar 

empresários no desenvolvimento de novos 
produtos - Leia Mais 

    

  

- Avanço das telecomunicações depende de nova Lei Geral, afirma Kassab 

- Importação de agrotóxicos não precisa mais de aprovação prévia no embarque 

- Centro de excelência identifica alvos terapêuticos para doenças de base inflamatória 

- MDIC convida ABC Paulista a participar do grupo de trabalho sobre indústria 4.0 

- Fontes renováveis representam 43,5% da Oferta Interna de Energia do Brasil 

- Bootcamp do InovAtiva Brasil seleciona 14 startups inovadoras 

- Projeto Amazônia Conectada levará internet a 4 milhões de pessoas 
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- Tecnologia monitora desmatamentos em países da América do Sul 

- Plano para produção de energia renovável prevê uso de dejetos suínos 

- Especialistas estudam a criação de banco de antígenos e vacinas na América Latina 

  

- Editais Vigentes Nacionais 

- Editais Vigentes Estaduais 

- Editais Vigentes Internacionais 

- Agenda 
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