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FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DE ALAGOAS

  

MINUTA

Edital ERC/Confap/CNPq/Fapeal
ERC – CONFAP – CNPq Call - 2022

Orientações e procedimentos FAPEAL

 

1. Elegibilidade do proponente

a) ser docente vinculado a programa de pós-graduação stricto sensu de ins�tuição pública ou privada
com sede no Estado de Alagoas que tenha a�ngido nota igual ou superior a 4 na úl�ma avaliação Capes.

2. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas financiará as seguintes despesas de viagem:

          a) as passagens de ida e volta, para o proponente;

          b) seguro saúde para proponente, se necessário;

          c) o valor total a ser financiado nessa chamada é de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

3. A FAPEAL não financiará passagens ou demais despesas de cônjuge e filhos do proponente.

4. A duração da visita deverá obedecer aos seguintes critérios:

          a) Até duas visitas com período máximo de 30 dias de duração;

          b) atender as Modali�es descritas na chamada pública ERC – CONFAP – CNPq 2022 Call - Research
opportuni�es in Europe for ac�ve PhD researchers from Brazil;

5. Clausula reserva

5.1 Os casos omissos nesta chamada serão resolvidos pela Diretoria Execu�va de Ciência e Tecnologia da
Fapeal.

         

Maceió, 07 de novembro de 2022.
 
 

Fabio Gomes Guedes
Diretor-Presidente da FAPEAL

 

 

Link da Chamada = h�ps://confap.org.br/news/wp-content/uploads/2022/09/CHAMADA-ERC-CONFAP-
CNPq_2022.pdf

Documento assinado eletronicamente por Antonio Daniel Alves Carvalho, Assessor em 07/11/2022,
às 13:50, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por João Vicente Ribeiro Barroso Da Costa Lima, Diretor
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Execu�vo em 08/11/2022, às 07:06, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15352438
e o código CRC 1F6BFD2D.
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