
CHAMADA PARA MANIFESTAÇÃO DE

INTERESSE NO ÂMBITO DO ACORDO
DE IMPLEMENTAÇÃO ENTRE

COMISSÃO EUROPEIA E CONFAP

OPORTUNIDADES DE PESQUISA JUNTO COM O

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL - ERC



• No âmbito dos projetos aprovados pelo ERC

• o Investigador Principal, ou “ERC Grantee”, 
pode escolher pesquisadores Brasileiros 
para integrar seu grupo de pesquisa

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

• Acordo, pretende incentivar cientistas 
brasileiros a integrar equipes de pesquisa 
financiadas pelo ERC – European Research
Council - que efetuam pesquisas de ponta 
em toda a Europa e Países Associados em 
volta dos projetos financiados pelo ERC

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



• Mais de 300 Investigadores Principais – bolsistas
do ERC - manifestaram interesse em receber
pesquisadores brasileiros nos seus grupos de 
pesquisa

• Projetos multi-disciplinares, em todas as áreas do 
conhecimento

• Característica comum: pesquisa de ponta
O CONFAP lança chamada para selecionar

pesquisadores brasileiros de nível post-doc

Mobilidade para Europa ou Países Associados

Duração até 12 meses





• A FAP cobre despesas de viagem

• Custos cobertos pelo orçamento do dos projetos
selecionados pelo ERC

– Os pesquisadores brasileiros devem concordar com o 
ERC grantee as condições da estadia na Instituição de 
destino

– Custos elegíveis: diárias ou outros custos diretamente
ligados a implementação do projeto



• Lançamento da Chamada: 10 de Março de 2017

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

– Receber detalhes dos projetos e contatos dos ERC 
Grantees

– Concordar a proposta com o ERC grantee e a 
Instituiçao anfitriã na Europa ou País Associado

• Edital encerra: 12 de Maio de 2017

• Contato para manifestação de interesse: 

– confap.erc.ia@gmail.com



Obrigada!
Elisa Natola
• Assessora para a Cooperação 

internacional Brasil-Europa
• Ponto de Contato Nacional Marie 

Sklodowska Curie Actions (MSCA)
horizonte2020@confap.org.br
elisanatola@gmail.com

• Site: confap.org.br
• Fanpage institucional: 

www.facebook.com/confap.org/
• Twitter:
• twitter.com/confapbrasil
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