CONFAP - THE UK ACADEMIES 2019 - Research Mobility
Diretrizes Específicas da FAPEAL – Edital 01/2020
Objetivo: apoiar o intercâmbio de pesquisadores que atuam em instituição de ensino superior no estado de
Alagoas com pesquisadores britânicos que atendam os critérios da chamada.
A Fapeal oferece apoio à mobilidade acadêmica de até 15 dias, considerando as diretrizes da chamada.
1 Elegibilidade
1.1 A proponente brasileiro deverá:
a. Ser professor do quadro permanente de Programa de Pós-graduação stricto sensu (PPG), nas áreas de
conhecimento que a chamada determina, vinculado a Instituição de Ensino Superior (IES) com sede no estado
de Alagoas;
b. A proposta deverá estar vinculada a atividades do PPG (seminários, palestras, minicursos etc.).
c. A proposta deverár ser enquadrada como missão de até quinze dias, de acordo com o item 3.2.1.a da
Chamada.
1.2. O pesquisador britânico deverá:
a. Ser Pesquisador sênior, possuir título de doutor com mais de 7 anos, de acordo como item 2 da chamada.
2. Suporte oferecido
2.1. A FAPEAL fará um aporte global para esta chamada na ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cogitando
um valor máximo por proposta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
2.2. O apoio poderá incluir:
a. Passagens aéreas (ida e volta e classe econômica) para o pesquisador britânico;
b. Seguro-saúde para o pesquisador britânico;
c. Diárias de acordo com a Resolução 164, de 26 de junho de 2018 (http://bit.ly/diariasfapeal);
d. Serviço de tradução simultânea, quando a atividade for uma palestra.
2.3. A FAPEAL espera aprovar até duas propostas. Em caso de aprovação abaixo do recurso destinado a esse
chamada o número de propostas poderá ser aumentado até alcançar o valor total da chamada.
2.4. Os projetos a serem aprovados deverão ter previsão de início para o Março de 2021.
2.5. As propostas deverão ser submetidas pelo SIGCONFAP (https://sigconfap.ledes.net/)
a) Após a submissão o proponente deve encaminhar uma cópia da proposta a Fapeal contendo toda a
documentação submetidas no SIGCONFAP, em até 2 dias uteis após submissão.
b) Os documentos deverão ser encaminhados à ACPT/Fapeal, através do e-mail pesquisafapeal@gmail.com
com o seguinte título: PROPOSTA – Edital FAPEAL 01/2020 - THE UK ACADEMIES 2019 - Research Mobility.
2.6. A FAPEAL não concede apoio a dependentes.
3. Clausula reserva
3.1 Os casos omissos nesta chamada serão resolvidos pela Diretoria Executiva de Ciência e Tecnologia da
Fapeal.
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