
CHAMADA PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

ACORDO DE IMPLEMENTAÇÃO

COMISSÃO EUROPEIA & CONFAP

OPORTUNIDADES DE PESQUISA JUNTO COM O

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL - ERC



Sergio Luiz Gargioni - Presidente do CONFAP
Carlos Moedas - Comissário para Pesquisa, 
Ciência e Inovação da União Europeia

No âmbito dos projetos aprovados pelo ERC

Pesquisadores Principais com projetos 
aprovados (ERC Grantees) selecionam 
pesquisadores Brasileiros para integrar 
seus grupos de pesquisa

Implementing Arrangement assinado 
entre o CONFAP e a Comissão Europeia 
(Outubro de 2016) 

O Acordo pretende incentivar cientistas 
brasileiros a integrar equipes de 
pesquisa financiadas pelo ERC –
European Research Council - que 
efetuam pesquisas de fronteira em toda 
a Europa e Países Associados



Mais de 300 Pesquisadores Principais de projetos
financiados pelo ERC - manifestaram interesse em receber
pesquisadores brasileiros nos seus grupos de pesquisa

Projetos multi-disciplinares na fronteira do 
conhecimento

CONFAP lançou chamada para selecionar pesquisadores
brasileiros em nível Pós-doutorado

Mobilidade para Países da União Europeia ou Associados

Duraçao até 12 meses



Biologia Molecular e Estrutural e Bioquímica
Genética, Genômica, Bioinformática e Sistema de Biologia
Biologia Celular e Desenvolvimento
Fisiologia, Fisiopatologia e Endocrinologia
Neurociências e Distúrbio Neural
Imunidade e Infecção
Instrumentos de Diagnóstico e Saúde Pública
Biologia Evolutiva, Populacional e Ambiental
Ciências da Vida Aplicada e Biotecnologia Não Aplicada
Matemática
Constituintes Fundamentais da Matéria
Física de Matéria Condensada
Física e Ciências Químicas Analítica
Química Sintética e Materiais
Ciências da Computação e Informática
Engenharia de Sistemas e de Comunicação
Engenharia de Produtos e Processos
Ciências do Universo
Ciências do Sistema Terrestre
Mercados, Indivíduos e Institutos
Instituições, Valores, Crenças e Comportamento
Ambiente, Espaço e População
A Mente Humana e Sua Complexidade
Cultura e Produção Cultural
O Estudo do Passado Humano
Sinergia

Projetos
Multidisciplinares, em

todas as áreas do 
conhecimento:
PESQUISA DE 
FRONTEIRA



• Pesquisadores PhDs com projetos fomentados 
pelas Fundações Estaduais de Amparo à 
Pesquisa, ou pela CAPES, ou pelo CNPq

• Pesquisadores elegíveis enviam as propostas à 
FAP do Estado onde eles atuam



1 O CONFAP publica a chamada

2 Os Pesquisadores brasileiros verificam a elegibilidade com suas FAPs

3 Os pesquisadores brasileiros entram em contato com o CONFAP

4
O CONFAP compartilha os detalhes dos  Pesquisadores do ERC (ERC 
grantees) que desejam receber pesquisadores brasileiros nos seus 
grupos de pesquisa

5
Os pesquisadores brasileiros contatam o «ERC grantee» para acordar a 
parceria

6
Os pesquisadores brasileiros enviam para a FAP do Estado onde eles 
atuam, a proposta de colaboração com o ERC grantee

7 Cada FAP avalia/seleciona

8 Cada FAP comunica o resultado ao CONFAP

9 O CONFAP comunica ao ERC



Os Pesquisadores continuarão a receber seus 
salários e/ou bolsas de acordo com termos e 
condições de suas Instituições 

A FAP cobre despesas de viagem

Custos cobertos pelo ERC, no ambito dos projetos
selecionados:

Os pesquisadores brasileiros devem acordar com o 
Pesquisador Principal (ERC grantee) as condições de 
estadia na Instituição de destino
Custos elegíveis: diárias e/ou outros custos diretamente
ligados à implementação do projeto



Chamada disponível no link: 
http://confap.org.br/news/confap-divulga-chamada-para-pesquisadores-no-
ambito-de-projetos-financiados-pelo-conselho-europeu-de-pesquisa-erc/

Carta de Manifestação de Interesse – Anexo A da 
Chamada, por parte dos pesquisadores brasileiros para 
receber detalhes sobre os projetos ERC, a ser enviada
para o CONFAP 

Envio para: confap.erc.ia@gmail.com

http://confap.org.br/news/confap-divulga-chamada-para-pesquisadores-no-ambito-de-projetos-financiados-pelo-conselho-europeu-de-pesquisa-erc/


• A proposta as ser enviada para a FAP deve incluir:

Curriculum Vitae;
Plano de Trabalho, instalações e recursos que o Pesquisador 
Principal com projeto fomentado pelo ERC e a Instituição 
anfitriã deverão fornecer ao pesquisador brasileiro visitante;
Carta manifestando a anuência da Universidade ou Centro de 
Pesquisa de origem do pesquisador brasileiro; 
Carta de Aceitação do Pesquisador Principal (ERC Grantee) 
aprovando a integração do pesquisador brasileiro no seu grupo 
de pesquisa, e o Plano de Trabalho proposto
Carta de Aceitação da Instituição anfitriã na Europa na qual 
confirma a disponibilidade para receber o pesquisador 
brasileiro nos termos e no período previsto no Plano de 
Trabalho
A proposta deve ser elaborada em Inglês



Lançamento da Chamada: 3 de Abril de 2017

A manifestação de interesse deve ser feita em
tempo hábil para completar as etapas seguintes:

Receber detalhes dos projetos e contatos dos ERC 
Grantees

Acordar a proposta com o Pesquisador Principal (ERC 
grantee) e a Instituição anfitriã em Países da União
Europeia ou Associados

Prazo final para envio das propostas às FAPs:

31 de Maio de 2017



CONTATOS:

confap.erc.ia@gmail.com

Site: confap.org.br
Fanpage institucional: 
www.facebook.com/confap.org/
Twitter:
twitter.com/confapbrasil

mailto:presidente@confap.org.br
http://www.facebook.com/confap.org/
https://twitter.com/confapbrasil

