
 

 
 

Programa Bolsas FUNBIO 2019 abre 
inscrições para mestrandos e doutorandos 

 
Em 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, o FUNBIO e o Instituto Humanize dão 
início à segunda edição do programa Bolsas FUNBIO – Conservando o Futuro. A 
iniciativa, lançada em 2018, apoiará pesquisas de campo com bolsas nos valores de 
até R$ 20 mil para mestrandos e até R$ 38 mil para doutorandos. Mais uma vez, o 
programa conta com a parceria do Instituto Humanize. Ao todo, R$ 1 milhão será 
destinado à iniciativa nesta edição. 

Os trabalhos deverão estar relacionados a um dos seguintes eixos temáticos: 

a)  Conservação, manejo e uso sustentável de fauna e flora; 
b)  Recuperação de paisagens e áreas degradadas; 
c)  Gestão territorial para a proteção da biodiversidade; 
d)  Mudanças climáticas e conservação da biodiversidade. 

 

Um comitê de especialistas avaliará as propostas, que deverão ser enviadas por meio 
de formulário disponível até as 23h59m do dia 1 de agosto no site do Funbio: 
www.funbio.org.br. O processo seletivo 02/2019 é composto por 3 etapas, consecutivas 
e eliminatórias: (i) inscrição e enquadramento (ii) análise do projeto de pesquisa, cartas 
de recomendação e demonstração de interesse (iii) classificação final das melhores 
propostas. 
 
 A data prevista de divulgação dos resultados é a primeira quinzena de dezembro. Eles 
serão disponibilizados no site do FUNBIO e anunciados pelas redes sociais. 

Em 2018, 29 propostas foram selecionadas entre as 600 submetidas. 

 “Bolsas FUNBIO – Conservando o Futuro” lançará chamadas de projetos anualmente, 
e representa um estímulo à pesquisa científica e tecnológica nacional. O programa 
valoriza a diversidade, e as bolsas considerarão todas as regiões do país. O comitê será 
constituído por número equânime de homens e mulheres. 

 

 

 

 

 

http://www.funbio.org.br/


 

 

 

SOBRE O FUNBIO 

funbio.org.br 

O FUNBIO, Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, Funbio, é uma associação civil 
sem fins lucrativos, em atividade desde 1996. É um mecanismo financeiro inovador, 
criado para desenvolver estratégias que contribuam para a implementação da 
Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) no Brasil. Ao longo de mais de 22 anos 
de operação, o FUNBIO atua como parceiro estratégico do setor empresarial, de  
órgãos públicos estaduais e federais e da sociedade civil organizada. Neste período, 
apoiou mais de 250 projetos de um número superior a 200 instituições. Entre os 
projetos apoiados está o Programa ARPA, Áreas Protegidas da Amazônia, maior 
iniciativa de conservação de florestas tropicais do planeta.  

 

 

SOBRE O INSTITUTO HUMANIZE 

O Instituto Humanize tem como objetivo estimular o desenvolvimento sustentável e a 
geração de renda, por meio do apoio à atuação estratégica de entidades que 
desenvolvem ações voltadas para a educação de qualidade, a gestão pública, o 
empreendedorismo e negócios de impacto social, a conservação e o uso sustentável 
do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida no Brasil.   
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