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MSCA em vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=S-fDoxerKeA&index=4&list=PLn0cX1TR3cuRTYsLG3BrwUj-5v8JKdaCi


Programas de cooperação e mobilidade da União Europeia 

Pesquisa na Europa pelo

European Research Council –

ERC 

(Conselho europeu de pesquisa)



O que é o ERC?

 Um orgão de fomento autonomo criado
pela UE em 2007 e dirigido por
cientistas

 Financia excelente pesquisadores de 
todas as nacionalidades

 Para realizar pesquisa de fronteira, em
todas as áreas, inclusive humanidades

 1 pesquisador, 1 instituição de 
acolhimento, 1 projeto, 1 critério de 
seleção

 Peer-review internacional de alto nível
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Clique aqui para ver o vídeo

https://youtu.be/Ss3t54qrt6A?list=PLn0cX1TR3cuRTYsLG3BrwUj-5v8JKdaCi


European Research Council

Starting Grants

starters 

(2-7 years after PhD) 

up to € 1.5 Mio 

for 5 years

Advanced Grants 
track-record of

significant research

achievements in the

last 10 years

up to € 2.5 Mio 

for 5 years

Proof-of-Concept 
bridging gap between research - earliest 

stage of marketable innovation 

up to €150,000 for ERC grant holders

Consolidator Grants

consolidators 

(7-12 years after PhD) 

up to € 2.0 Mio 

for 5 years



Bolsas do ERC – Quem pode candidatar?

 Excelentes Pesquisadores (PIs)

 Todas as nacionalidades, idade e local de trabalho

(com um mínimo de doutorado + 2 anos)

 Com uma instituição de acolhimento (HI)

 Sediada na UE ou em país associado (passar no 

mínimo 30% (AdG), 50% (StG / CoG) do tempo total de 

trabalho na HI (na duração do projeto)

 Equipe de pesquisa individual

 O pesquisador tem liberdade de escolher uma equipe

nacional ou transnacional, se a valor adido científico

for comprovado

As bolsas do ERC são portáveis
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Chamada ERC Orçamento
Lançamento

chamada
Submission 
Deadline(s)

Starting Grants
ERC-2017-StG

605 M€
Jul 2017 Oct 2017

Consolidator 
Grants
ERC-2017-CoG

575 M€
20 Oct 2016 9 Feb 2017

Advanced Grants
ERC-2017-AdG

570 M€ 16 May 2017 31 Aug 2017

Proof of Concept
ERC-2017-PoC

20 M€ 19 Jul 2016

DL: 19 Jan 2017

DL2: 25 Apr 2017

DL3: 5 Sept 2017

Chamadas 2016 & 2017



 Ponto de contato no Brasil: Prof Moacyr Martucci, USP

mmartucc@usp.br

 Mais informações: erc.europa.eu 

 Receba alertas : erc.europa.eu/keep-updated-erc

 Siga o ERC em: 

Links

www.facebook.com/EuropeanResearchCouncil

twitter.com/ERC_Research

www.linkedin.com/company/european-research-

council

mailto:cecilia.yamanaka@usp.br


euraxess.ec.europa.eufacebook.com/EuraxessLin

ksBrasil

brazil@euraxess.net

Charlotte Grawitz, representante nacional

https://www.facebook.com/EuraxessLinksBrasil
mailto:brazil@euraxess.net


Fomentos da mobilidade pela Comissão Europeia

Doutorado e pós doutorado na

Europa 

pelas Ações Marie Sklodowska 

Curie – MSCA 



O QUE? Formação doutoral dada por uma rede de 

instituições complementares

QUEM? Futuros estudantes de doutorado, inclusive 

brasileiros

COMO? Candidate-se às vagas de doutorado criadas 

pelas redes, incluindo doutorados industriais e doutorados 

conjuntos

=> vagas de doutorado publicadas no Euraxess Jobs.

Innovative Training Network – ITN

European 
Training 

Networks 
(ETN)

European
Joint

Doctorates 
(EJD)

European 
Industrial 
Doctorates 

(EID)



Encontrar uma vaga de doutorado



ITN – Financial Dimension

Research,
networking, 
training costs

€ 1800 

Management and 
indirect costs

€ 1200 

Living allowance* € 3110 

Mobility
allowance

€ 600 

Family allowance € 500 

Valores por pesquisador, por mês

Doutorado de 3 anos. Bolsas de 3-36 meses. 



Como EURAXESS pode ajuda-lo?

EURAXESS é uma iniciativa da Direção geral para a 

pesquisa e a inovação da Comissão Europeia



Sobre EURAXESS

◦ Objetivos:

– Promover o desenvolvimento de carreira 

– Ajudar a mobilidade de pesquisadores para a Europa

◦ Fornece informação e serviços

◦ Rede em 40 países europeus+ 6 não-Europeus+ 

Comissão Europeia

euraxess.ec.europa.eu

EURAXESS – Pesquisadores em

movimento é uma iniciativa da Comissão

Europeia, desde 2003



Como EURAXESS pode ajuda-lo?

INFORMATION & ASSISTANCE: mais de 600 
pessoas em 40 países para ajuda-lo e suas famílias

PARTNERING: encontre parceiros e instituições de 

acolhimento (host)

WORLDWIDE: conecta pesquisadores de todas 
as nacionalidades no mundo

JOBS & FUNDING: ajuda você encontrar 

oportunidades de trabalho e financiamento



euraxess.ec.europa.eu



JOBS & FUNDING

Procurando novas oportunidades?



JOBS & FUNDING Portal de emprego

Encontre um novo trabalho/colaborador

~ 8000 ofertas de emprego /dia

>> 10 000 organismos registrados 

(empresas, universidades, centros de 

pesquisa, laboratórios, etc.) 

Aberto a organizações Brasileiras!

Cerca de 20 000 CV publicados
Aberto a pesquisadores Brasileiros!

Todas as áreas de pesquisa

Uso gratuito!

jobs.euraxess.org
Interligado com outros portais de 

emprego: FAPESP, NatureJobs, 

Academic positions, Academic Transfer, 

e mais

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index


JOBS & FUNDING

Encontro um fomento no portal de fomento Funding 

database

• Base de dados online de programas

de fomento preenchido por agencias

de fomento europeus (UE, países

membros) ou de países terceiros;

• Fomento para:

o cooperação em pesquisa;

o mobilidade outgoing;

o mobilidade incoming;

• Busca interativa (alerta personalizada);

• Todas as áreas (A-Z de ciências duras a 

social)



INFORMATION & ASSISTANCE
Apoio dos 250 centros EURAXESS em 40 países na Europa



INFORMATION & ASSISTANCE

Portais nationais EURAXESS



PARTNERING

Encontre parceiros individuais ou institucionais



PARTNERING / HOST

Publique seu interesse em acolher pesquisadores



EURAXESS WORLDWIDE

Conecta os pesquisadores



EURAXESS BRAZIL

brazil.euraxess.org

Promote exchanges: mobility, cooperation

We offer information, events, community of researchers

Free services

brazil.euraxess.org


EURAXESS Brazil – Como trabalhamos

Website e Facebook

Publicações

Apresentações e 
Eventos

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/eurRes/brazil
https://www.facebook.com/EuraxessLinksBrasil


Inscreva-se e beneficie de todas as funcionalidades
euraxess.ec.europa.eu

euraxess.ec.europa.eu


euraxess.ec.europa.eu

facebook.com/EuraxessLinksBrasil

brazil@euraxess.net

Charlotte Grawitz, representante nacional

euraxess.ec.europa.eu
https://www.facebook.com/EuraxessLinksBrasil
mailto:brazil@euraxess.net


Flyers e outros documentos úteis

Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)
What’s in it for Brazilian researchers and institutions

http://bit.ly/FocusMSCA

European Research Council (ERC)
What’s in it for Brazilian researchers?

http://bit.ly/Focus_ERC

Flyer Come to Europe (Erasmus+, 

MSCA, ERC, EURAXESS)
http://bit.ly/CometoEUROPE

http://bit.ly/MSCA_Brazil
http://bit.ly/FocusMSCA
http://bit.ly/Focus_ERC
http://bit.ly/CometoEUROPE

