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 O plano de trabalho da FAPEMA 2021 – Fortalecendo a Ciência, Tecnologia e Inovação no 
Maranhão – visa promover a consolidação e a progressão de ações básicas de pesquisas científicas, 
tecnológicas e inovação no estado do Maranhão. O propósito é garantir a continuidade das linhas de 
ação: Mais Ciência, Mais Inovação, Mais Qualificação e Popularização da Ciência. Cada linha é composta 
por programas e editais que permitem o acesso da comunidade científica a recursos que estão ligados a 
interesses estratégicos do estado.
 O ano de 2020 foi atípico, pois nos últimos 100 anos não havíamos vivido um estado pandêmico 
como o atual, decorrente da COVID-19. Mas temos a esperança de que em 2021 a vacina possa 
normalizar nosso modo de vida trazendo oportunidade de lançarmos editais que possam fazer a 
interação entre os pesquisadores do Brasil e do exterior. Temos, ainda, a expectativa de continuarmos 
com os editais essenciais às pesquisas básicas e aplicadas para o desenvolvimento e qualificação de 
nossos pesquisadores, bem como propor novos olhares e perspectivas que conduzam fortemente à 
interiorização e à qualificação no exterior, além de ampliar a divulgação das pesquisas nos diferentes 
meios.
 A linha de ação Mais Ciência permanece na busca pela promoção do desenvolvimento científico, 
tecnológico e de inovação com fomento a projetos de pesquisa. Os editais de destaque nesta linha são: 
Pós-graduação (apoiando o custeio da pós-graduação do estado); Infraestrutura (que visa à 
implantação, recuperação e modernização da infraestrutura de CT&I em instituições de ensino superior 
e/ou pesquisa, como forma de reduzir as desigualdades regionais) e o Geração Ciência (que envolve a 
juventude maranhense estimulando-a à pesquisa no ensino médio e técnico com uma nova roupagem).
 A linha Mais Inovação atua na oferta de editais, com apoio nacional e internacional, fomentando 
a inovação e o empreendedorismo na cooperação entre empresas e instituições de pesquisa. Destacam-
se nesta linha os editais da Cadeia Produtiva do Couro (com o objetivo de alavancar o setor de produção 
associadas às metas do Governo no âmbito do Programa Mais Produção, em parceria com a SEINC); 
STARTUPS II (em parceria com a SECTI e que visa apoiar projetos de base tecnológica com potencial de 
escalabilidade e replicabilidade por parte de empresas emergentes); CENTELHA II (fruto de uma parceria 
com a FINEP que é ligada ao MCTIC, voltado para a transformação de pesquisas acadêmicas em negócios) 
e, também, o TECNOVA II (que pretende tornar as empresas maranhenses mais competitivas e estimular 
a inovação no setor produtivo do Maranhão). A ideia é que sejam alavancados produtos, processos ou 
serviços inovadores de micro, pequenas e médias empresas. E o mais novo edital, nessa linha de ação, é 
Professor Visitante Brasil e Exterior que promove a possibilidade de receber recém doutores para 
atuação na IES de forma a ampliar sua capacidade de atuação em projetos de CT&I.
 A concessão de bolsas de estudo de mestrado, doutorado e pós-doutorado para a qualificação 
dos pesquisadores maranhenses se efetiva com a ação Mais Qualificação e nas ações de mobilidade 
acadêmica no país e no exterior, inclusive para alunos do ensino médio.
 A Popularização da Ciência continua com os editais de artigos e periódicos bem como com o 
edital de Livros Digitais para a promoção da divulgação do conhecimento científico produzido no estado. 
O edital de eventos científicos, das mais diversas áreas do conhecimento, traz a possibilidade de eventos 
virtuais e híbridos tendo em vista a permanência do estado de pandemia global. A FAPEMA continua de 
forma ativa na promoção da divulgação científica, através das ferramentas digitais mostrando os 
resultados dos projetos por ela financiados como forma de transformação de nosso estado e da 
sociedade por meio da pesquisa, ciência e tecnologia, na certeza de termos um Maranhão de todos nós.

André Luís Silva dos Santos
Diretor-Presidente da FAPEMA
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A linha de ação Mais Inovação objetiva disseminar no Maranhão os 
programas e projetos de apoio nacional e internacional que fomentem o 
desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo, especialmente para 
o estímulo à cooperação entre empresas, Instituições de Ensino Superior 
(IES), Centros de Pesquisas, organizações não governamentais e governo.
Compõem esta linha os programas Cooperação Internacional, Inova 
Maranhão e Inovação em Gestão Pública.

Mais Inovação

Em parceria com o CONFAP, o Fundo Newton e o 
The Royal Society, no escopo do Fundo Newton, o 
edital objetiva contribuir para o crescimento 
sustentável de longo prazo do estado, por meio de 
um conjunto de mecanismos de colaboração para 
promover a crescente mobilidade e a colaboração 
dos pesquisadores.

O Programa Cooperação Internacional vem identificar parcerias internacionais que 
possibilitem o intercâmbio de informações gerando oportunidades para o desenvolvimento 
da CT&I, disseminando no Maranhão programas e projetos de apoio internacional de 
ciências e inovação no âmbito da linha Mais Inovação.

Programa Cooperação Internacional

Edital UK Academies
R$ 100.000,00
      

Em parceria com o CONFAP, CNPq e o British Council, no contexto 
do Fundo Newton, o edital apoia a realização de workshops 
científicos que sirvam como plataformas para a colaboração entre 
cientistas brasileiros e britânicos. Estes workshops são coordenados 
por pesquisadores sêniores (britânicos e brasileiros) de reconhecida 
competência nos seus campos de atividades. 

Adesão a Chamada Pública ao 
European Research Council
R$70.000,00
   

Junto ao CONFAP e às iniciativas ERA-NET da 
Comissão Europeia Water JPI (Joint Programming 
Initiative) e BiodivERsA (Research on Biodiversity and 
Ecosystem Services), a chamada tem como objetivo 
apoiar projetos colaborativos e transnacionais de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação que abordem 
questões relacionadas à conservação e recuperação 
de ecossistemas degradados e sua biodiversidade, 
incluindo o foco em sistemas aquáticos.

Adesão à Chamada Pública
ERA-NET – Water JPI e BiodivERsA
R$100.000,00
   

Em parceria com o CNPq, o Programa de Pesquisa 
Ecológica de Longa Duração (PELD) tem como objetivo 
ampliar a capacidade de pesquisa de longa duração e 
fortalecer a capacitação de recursos humanos em 
ecologia, taxonomia biológica e áreas afins.

Adesão à Chamada Pública PELD
R$ 200.000,00
      

Em parceria com o CNPq, o Programa de Apoio a 
Projetos de Pesquisas para a Capacitação e 
Formação de Recursos Humanos em Taxonomia 
(PROTAX) visa ampliar a capacidade de pesquisa de 
longa duração no sentido de promover a redução 
das assimetrias regionais, facilitando, ainda, a 
educação ambiental e a divulgação científica a 
públicos-alvo regionais e locais.

Adesão à Chamada Pública PROTAX
R$ 328.945,00
      

O Programa Cidadão do Mundo dedica-se à mobilidade 
acadêmica internacional com foco nas parcerias multilaterais, 
intercâmbio de projetos, estágios internacionais e iniciação 
científica.

Programa Cidadão do Mundo

Em parceria com a SECTI, o edital objetiva apoiar o intercâmbio 
internacional dos jovens maranhenses egressos do ensino médio da 
rede pública de ensino.

Edital Cidadão do Mundo
R$ 450.000,00
      

Oportunizar aos professores da rede pública estadual, que atuam 
no IEMA ou em Escolas em Tempo Integral do Maranhão, a 
participar do projeto “Qualificação em Tecnologias Educacionais 
Digitais”, uma capacitação em Portugal sobre o uso de recursos 
tecnológicos e Metodologias Ativas para aplicação em sala de aula. 

Edital Professor Cidadão do Mundo
R$ 600.000,00
      

Incentivar, mediante a concessão de bolsas de Professor 
Visitante, a fixação temporária de professores e pesquisadores 
atuantes no exterior e de outros estados do Brasil, em Programas 
de Pós-graduação da capital ou do interior do Maranhão.

Edital Professor Visitante do Brasil e do Exterior
R$ 1.200.000,00
      

R$ 9.208.945,00



Estimular a realização de projetos de pesquisa que 
visem à obtenção de resultados científicos relevantes e 
de alto impacto, bem como à formação de recursos 
humanos, a partir de intercâmbio de pesquisadores 
(residentes e vinculados às instituições de ensino e 
pesquisa públicas ou privadas sem fins lucrativos do 
estado) com grupos de instituições de ensino e/ou 
pesquisa localizados fora do Brasil.

Edital Cooperação Internacional
R$ 500.000,00
      

Estimular a realização de estágios e intercâmbios 
multilaterais de curta duração entre instituições de 
ensino, pesquisa e/ou empresas, contribuindo com o 
aperfeiçoamento profissional e acadêmico de estudantes 
de graduação, mestrado e doutorado do Maranhão.

Edital Estágio Internacional
R$500.000,00
   

Estimular a realização de estágios e intercâmbios 
multilaterais de curta duração entre instituições de 
ensino, pesquisa e/ou empresas, contribuindo com o 
aperfeiçoamento profissional e acadêmico de 
estudantes de graduação, mestrado e doutorado do 
Maranhão.

Edital Estágio Nacional
R$ 100.000,00
      

O Programa Inova Maranhão objetiva disseminar no 
Maranhão os programas e projetos de apoio 
nacional e internacional que possam fomentar o 
desenvolvimento da inovação e do 
empreendedorismo, especialmente para o estímulo 
à cooperação entre as empresas, as instituições de 
ensino superior, os centros de pesquisas, 
organizações não governamentais e o governo.

Programa Inova Maranhão

Em parceria com a FINEP e a SECTI, o edital objetiva 
garantir a continuidade do Programa Centelha que propõe 
estimular o empreendedorismo inovador por meio de 
capacitações para o desenvolvimento de produtos ou de 
processos inovadores, prioritariamente oriundos de 
pesquisas e inovações das IES do Maranhão, bem como 
apoiar a criação de empresas de base tecnológica a partir 
da transformação de ideias inovadoras em 
empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos 
setores econômicos estratégicos do estado.

Edital Centelha II
R$ 1.480.000,00
      

Em parceria com a FINEP e a SECTI, visa garantir a 
continuidade do programa Startups que objetiva apoiar 
projetos voltados para a criação de soluções de base 
tecnológica com potencial de escalabilidade e replicabilidade 
por parte de empresas emergentes, que busquem contribuir 
para o desenvolvimento socioeconômico do Maranhão por 
meio da inovação.

Edital Startups II
R$ 1.400.000,00
      

Fomentar e disseminar iniciativas direcionadas à 
promoção do desenvolvimento socioeconômico do 
estado, do empreendedorismo social e da diminuição 
dos impactos das tecnologias sociais no meio ambiente.

Programa Tecnologia Social

Apoiar projetos de pesquisas e extensão voltados à 
dinamização do beneficiamento e comercialização da cadeia 
produtiva do couro.

Edital Cadeia Produtiva do Couro
R$250.000,00
   

O Programa Trainee de Gestão Pública, organizado pela 
Vetor Brasil, tem o propósito de construir carreira com 
projetos que impactam e transformam o estado por 
meio da gestão pública.

Programa Inovação em Gestão Pública

Em parceria com a SEGOV, apoia o desenvolvimento de 
pesquisas para inovação em gestão pública como forma de 
ampliar a eficiência das políticas públicas ofertadas pelo 
estado.

Processo Seletivo Trainees de Gestão Pública
R$1.680.000,00
   

Esse programa visa estimular o amadurecimento de novos 
talentos no campo da tecnologia digital e da inovação, 
capacitando e conectando os participantes ao mercado de 
trabalho de tecnologia e ao mercado de criação de 
Startups, que está em constante demanda de profissionais 
qualificados. O Trilhas é focado no uso de PBL e LDB, por 
meio dos quais os participantes têm experiências práticas 
no campo de desenvolvimento de software e design 
segundo novos paradigmas do século XXI utilizados 
inclusive pelas Bigtechs.

Programa Trilhas Inova  
R$ 250.000,00
      



A linha de ação Mais Qualificação tem como objetivo estimular a 
qualificação de estudantes e pesquisadores maranhenses por meio da 
concessão de bolsa de estudo que se enquadrem nas áreas prioritárias e 
em setores estratégicos para o desenvolvimento do Maranhão. Compõe 
esta linha o programa Qualificar para Pesquisar.

Mais Qualificação

Contribuir para a qualificação de pesquisadores e professores 
doutores do Maranhão em Programas de Pós-Graduação no 
exterior, por meio de Bolsas de Pós-doutorado no País (BPD 
País) e no Exterior (BPD Exterior) em apoio a pesquisas CT&I 
em todas as áreas de conhecimento.

Edital Bolsa de Pós-Doutorado - Brasil e Exterior
R$864.000,00
   

Promover e fortalecer o interesse pela pesquisa 
científica com vistas ao aprimoramento do 
conhecimento dos estudantes das IES do 
Maranhão, por meio de Bolsas de Iniciação 
Científica (BIC) em apoio às pesquisas CT&I em 
todas as áreas de conhecimento

Quotas Institucionais Bolsa de 
Iniciação Científica
R$3.880.000,00
   

Fortalecer a pós-graduação, a pesquisa e a inovação, 
contribuindo para a formação de doutores, a partir 
da concessão de Bolsas de Doutorado no País (BD 
País) e no Exterior (BD Exterior)) em apoio a 
pesquisas CT&I em todas as áreas de conhecimento.

Edital e Quotas Institucionais Bolsa de
Doutorado - Brasil e Exterior
R$ 5.887.200,00
      

Fortalecer a pós-graduação do Maranhão, a 
pesquisa e a inovação, contribuindo para a 
formação de mestres, a partir da concessão de 
Bolsas de Mestrado (BM) em apoio a pesquisas 
CT&I em todas as áreas de conhecimento.

Edital e Quotas Institucionais 
Bolsa de Mestrado
R$ 7.062.000,00
      

Em parceria com a Secretaria de Estado Extraordinária de 
Articulação das Políticas Públicas (SEEPP), o edital apoia projetos 
de extensão, em interface com a pesquisa, relacionados ao 
monitoramento de serviços de saúde (com foco na realidade 
epidemiológica, sanitária e sócio cultural) e projetos de 
intervenção na rede assistencial, por meio de Bolsas para 
professores, estudantes e profissionais na área da saúde.

Edital Med Saúde
R$ 400.000,00
      

Em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 
UEMA, o edital apoia o Programa de Aprimoramento Profissional 
(PAP) em Medicina Veterinária, por meio de Bolsa de Estágio em 
Inovação (BESTI) para o desenvolvimento de atividades no 
Hospital Veterinário da UEMA.

Edital Veterinária
R$ 198.000,00
      

Valorizar pesquisadores maranhenses das IES e incentivar o 
aumento da produção científica, tecnológica e de inovação, por 
meio de Bolsa de Estímulo Produtividade e Pesquisa (BEPP) em 
apoio às pesquisas CT&I em todas as áreas de conhecimento.

Edital Bolsa de Produtividade em Pesquisa
R$ 1.000.000,00
      

Conceder bolsa de Apoio Técnico Institucional (BATI) para 
execução de atividades técnicas especializadas inerentes a 
Laboratórios de Pesquisa Multiusuários, vinculados a Instituições 
de Ensino Superior e/ou Pesquisa, públicas ou privadas sem fins 
lucrativos, localizadas no estado.

Edital Bolsa de Apoio Técnico
R$ 1.000.000,00
      

Estimular a qualificação de estudantes e pesquisadores maranhenses por meio da 
concessão de bolsas de estudo que se enquadrem nas áreas prioritárias e em setores 
estratégicos para o desenvolvimento do estado.

Programa Qualificar para Pesquisar

Promover e fortalecer o interesse pela pesquisa 
científica com vistas ao aprimoramento do 
conhecimento dos estudantes de ensino técnico 
integrado ao médio, matriculados em Instituições 
de ensino públicas sediadas no Maranhão, por meio 
de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (BIC Jr) em 
apoio a pesquisas CT&I em todas as áreas de 
conhecimento.

Quotas Institucionais Bolsa de
Iniciação Científica Júnior
R$ 180.000,00
      

R$ 21.064.000,00



Em parceria com o Instituto Maranhense de Estudos 
Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC), promove e 
apoia as ações IMESC referentes ao Diagnóstico, 
Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas 
relacionadas ao Desenvolvimento Socioeconômico e 
Ambiental do Maranhão, por meio de bolsas.

Edital IMESC
R$130.800,00
   

Em parceria com o IMESC, objetiva garantir a continuidade do 
projeto Ignácio Rangel visando promover e apoiar as ações do 
IMESC e da SEPLAN, por meio do desenvolvimento de estudos, 
projetos, pesquisas e atividades de laboratório, de campo e afins, 
referentes ao diagnóstico, implementação, monitoramento e 
avaliação de Políticas Públicas e aprimoramento das gestões 
municipais relacionadas ao desenvolvimento socioeconômico e 
ambiental do Maranhão.

Edital Ignácio Rangel II
R$ 300.000,00
      

Estimular a atração de recursos humanos qualificados e 
com experiência profissional em Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (PD&I) para a execução de 
projetos de pesquisa para atender as demandas dos órgãos 
públicos, implementando ações conjuntas que subsidiem a 
formulação e a orientação de Políticas Públicas, em linhas 
temáticas de interesse prioritário para as entidades da 
Administração Pública Estadual.

Programa de Políticas Públicas

Selecionar discentes e docentes da área de saúde 
para atuação na “Estratégia Força Tarefa Discente”, 
através da concessão de bolsas de extensão aos 
alunos de Instituições de Ensino Superior (IES), 
públicas ou privadas sem fins lucrativos, para o 
desenvolvimento de ações de Prevenção e Cuidados 
no Combate à Pandemia do novo Coronavírus.

Estratégia Força Tarefa Discentes da Saúde
R$ 162.000,00
      



A linha de ação Mais Ciência objetiva fomentar o desenvolvimento 
científico, tecnológico e de inovação ao apoiar projetos de pesquisa que 
centralizem as ações de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e promovam 
o aumento da base de conhecimento em Instituições de Ensino Superior 
(IES), Instituições de Ensino médio e técnico e Centros Tecnológicos e de 
pesquisa sediados no Maranhão. Compõe essa linha os Programas Mais 
Pesquisa, Cooperação Nacional e PROLAB. 

Em parceria com a SEEJUV, o edital dedica-se a 
envolver e estimular a juventude no processo de 
produção do conhecimento científico ao 
contribuir para a formação acadêmica dos 
estudantes das Instituições Públicas de Ensino 
Médio e Técnico do Maranhão.

O Programa Mais Pesquisa objetiva criar condições para o desenvolvimento da pesquisa científica, 
tecnológica e da inovação na perspectiva de contribuir com todas as áreas de conhecimento das 
Instituições de Ensino públicas e privadas sem fins lucrativos sediadas no Maranhão.

PROGRAMA MAIS PESQUISA

Edital Geração Ciência
R$ 1.200.000,00
      

Acordo de Cooperação firmado entre a FAPEMA e a CAPES que visa 
apoiar e promover o desenvolvimento de Programas de Pós-
Graduação Estratégicos e Emergentes, em áreas consideradas 
prioritárias no Maranhão, por meio da capilarização das ações de 
formação de recursos humanos altamente qualificados.

Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG)
R$ 2.000.000,00   

Apoio, com créditos de pesquisa, a consultores ad 
hoc que integram os Comitês de Julgamento ou 
prestaram consultoria à FAPEMA atuando como 
pareceristas nas modalidades presenciais e online.

Edital CTC (Créditos de Pesquisa para 
Comitês Técnico-Científicos)
R$ 400.000,00
   

O Programa PROLAB objetiva dar condições ao desenvolvimento da pesquisa e possibilitar a 
ampliação e a modernização da infraestrutura necessária ao alcance dessa meta pelas 
instituições sediadas no estado.

Programa PROLAB

O objetivo é apoiar e fortalecer os Programas de 
Pós-Graduação Strictu Sensu das IES públicas do 
Maranhão por meio da capilarização das ações 
que contribuam para a progressão quantitativa e 
qualitativa da formação de recursos humanos, 
propiciando o desenvolvimento científico, 
tecnológico e de inovação do Maranhão.

Edital Pós-Graduação
R$ 1.500.000,00
      Implantação, recuperação e modernização da 

infraestrutura para o desenvolvimento da 
pesquisa nas IES sediadas no Maranhão.

Edital Infraestrutura
R$ 2.000.000,00
      

Mais Ciência 
R$ 7.100.000,00



Popularizar a ciência ao disseminar o conhecimento científico por 
meio do intercâmbio de informações entre a comunidade 
acadêmico-científica e a sociedade.

Apoiar a realização de eventos científicos, 
tecnológicos ou de inovação organizados no 
Maranhão, de âmbito internacional, nacional, 
estadual ou local.

Edital Realização de Eventos
R$450.000,00
   

Incentivar a editoração e a publicação de 
periódicos científicos e tecnológicos maranhenses 
em todas as áreas de conhecimento de forma a 
contribuir para a socialização do conhecimento e 
para o desenvolvimento do Maranhão.

Edital Periódicos
R$100.000,00
   

Apoio às instituições de ensino e pesquisa públicas 
sediadas no Maranhão na realização de eventos que 
divulguem os resultados da produção científica 
realizada (ou em desenvolvimento) por 
pesquisadores e/ou bolsistas de extensão, iniciação 
científica, mestrado e doutorado, por meio da 
Resolução n° 04/2019 que regulamenta a 
Divulgação Científica e Tecnológica (DICT) em 
instituições de ensino e pesquisa, públicas e 
privadas sem fins lucrativos sediadas no Maranhão.

Resolução DICTI
R$ 80.000,00
      

Difundir conhecimento que contribua com o 
desenvolvimento do estado por meio de auxílio a 
publicação de artigos científicos e tecnológicos em 
periódicos de todas as áreas de conhecimento.

Edital Artigos
R$ 200.000,00
      

Selecionar estudantes para realizar atividades de monitoria 
durante a 18ª SNCT, por meio de ajuda de custo para despesas 
com transporte.

Edital Monitoria na SNCT
R$ 10.000,00
      

Incentivar a produção científica e tecnológica no Maranhão, por 
meio do reconhecimento das ações de pesquisadores que 
tiveram atuação de destaque no estado.

Edital Prêmio FAPEMA
R$ 300.000,00
      

Apoiar a participação em eventos científicos, tecnológicos ou de 
inovação com abrangência no país ou no exterior.

Edital Participação em Eventos
R$ 450.000,00
      

Apoiar a execução de projetos, feiras, mostras e demais 
atividades científicas e tecnológicas que abordem a “A 
transversalidade da Ciência, Tecnologia e Inovações”, tema da 
18ª SNCT definida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicações (MCTIC).

Edital Semana Nacional Ciência e Tecnologia (SNCT)
R$ 500.000,00
      

Incentivar a divulgação técnico-científica de 
natureza inédita, por meio de apoio à publicação de 
livros, coletâneas e catálogos em todas as áreas do 
conhecimento.

Edital Livros
R$ 500.000,00
      

Divulgar o conhecimento Científico produzido no Maranhão com vistas à 
popularização da Ciência.

Programa Mais Divulgação

Em parceria com a Secretaria do Estado Extraordinária de 
Juventude (SEEJUV), o edital visa contribuir para a formação dos 
jovens estudantes vinculados às instituições da rede pública ou 
privada sem fins lucrativos, por meio do desenvolvimento de 
projetos de caráter interventivo e de melhoria dos indicadores 
sociais do Maranhão.

Edital Juventude Com Ciência
R$ 100.000,00
      

Popularização da Ciência
R$ 2.690.000,00



O fortalecimento institucional da gestão dos processos finalísticos e da gestão orçamentária 
e financeira da FAPEMA, previsto para 2021, baseia-se nas seguintes vertentes:

FORTALECENDO A CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
NO MARANHÃO

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

ASSINADOR 
ELETRÔNICO E 

PAPERLESS
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