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LINKS DAS AÇÕES DE APOIO AO COVID-19 BRASIL 
 
Portal sobre informações do MCTI sobre o Coronavirus e pesquisas:  
http://covid19.mctic.gov.br/ 
 
Site da Rede Vírus: http://redevirus.ibict.br/ 
 
Sobre os projetos MCTI/FINEP para o combate à pandemia: 
http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/6145-conheca-detalhes-das-frentes-
de-acao-de-finep-mctic-para-combate-a-covid-19 
 
Chamada brasileira para pesquisa em COVID-19: 
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtr
o=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9382 
 
- o repositório ‘Emerging Research Information – EmeRI’, um desenvolvimento conjunto 
IBICT e Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC), que será lançado nas 
próximas semanas, que tem como objetivo oferecer sistema para que as revistas 
científicas possam disponibilizar os pré-prints que lhes são encaminhados, tornando mais 
célere o processo de difusão dos resultados das pesquisas sobre a temática em pauta. O 
repositório tem a previsão de ser estendido para revistas de outros países, notadamente 
aquelas existentes na América Latina. 
 
IBICT: PORTAL CIÊNCIA MCTIC NO COMBATE À COVID-19 
 
O MCTIC e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)lançaram 
o portal Ciência no Combate à COVID-19, que integra as ações do MCTIC e suas entidades 
vinculadas para o combate à COVID-19. O portal divide-se em quatro áreas: Rede Vírus 
MCTIC, Infográfico Interativo; Universo Científico; e Ciência em Casa. Pode ser acessado 
em: http://covid19.mctic.gov.br/. 
 
MCTIC-IBICT: ACESSO A PUBLICAÇÕES CIENTÍFICA SOBRE A COVID-19 
 
O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), entidade vinculada 
ao MCTIC, criou três plataformas de livre acesso sobre a temática coronavírus/COVID-19: 
 
- http://diretoriodefontes.ibict.br/coronavirus/: que tem como objetivo reunir as fontes 
de informação científica em acesso aberto, nacional e internacional de conteúdos sobre 
o Coronavírus e COVID-19;  
 
- http://especialistasepesquisas.ibict.br/coronavirus/: plataforma sobre especialistas e 
pesquisas sobre os temas Coronavírus e COVID-19 
 
PLATAFORMA COVID-19 PARA PESQUISADORES DA FIOCRUZ 
 
A Fiocruz lançou portal eletrônico para permitir o acesso a pesquisas, mapas situacionais 
e relatórios epidemiológicos, disponível para pesquisadores 
(https://portal.fiocruz.br/coronavirus-2019-ncov-informacoes-para-pesquisadores-0) e 
podcast para provimento de informações ao público. 
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