
             
 

           
  

 

CONFAP- UK ACADEMIES 

Fellowship, Research Mobility,  

Young Investigator Award para  

pesquisadores do Reino Unido no Brasil 

 
A quarta rodada será aberta no dia 23 de outubro de 2017 para envio de propostas e 

encerrará no dia 28 de fevereiro de 2018, às 12 horas (horário de Brasília). 

As Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs), articuladas pelo seu Conselho 

Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), estão lançando 

uma chamada de propostas direcionado a pesquisadores vinculados a Universidades e 

Institutos de Pesquisa do Reino Unido, que estejam dispostos a realizar atividades de 

pesquisa no Brasil, em colaboração com pesquisadores locais.  

 

As Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa participantes desta chamada são:  

1. Fundação Araucária – Paraná; 

2. FAPDF – Distrito Federal; 

3. FAPEAL – Alagoas; 

4. FAPEG – Goiás; 

5. FAPES – Espírito Santos; 

6. FAPESC – Santa Catarina; 

7. FAPESP – São Paulo; 

8. FAPESQ – Paraíba; 

9. FAPITEC – Sergipe; and, 

10.  FUNDECT – Mato Grosso do Sul. 

 

Essa chamada de proposta oferece apoio para pesquisadores no Reino Unido por meio 

de: 

a) Fellowships;  

b) Apoio a Research Mobility, e; 

c) No caso de jovens pesquisadores do Reino Unido que desejam trabalhar em 

Universidades e Institutos de Pesquisa no Estado de São Paulo, Brasil, essa 

chamada também oferece a oportunidade do apoio ao Young Investigator 

correspondendo a uma bolsa de estudo mais apoio financeiro a pesquisa.  

 

Essas atividades estão sob os auspícios do Fundo Newton, que é uma iniciativa que visa 

desenvolver o crescimento sustentável e bem-estar de longo prazo dos países parceiros, 

por meio da construção de pesquisa, inovação e capacitação, e é parte do compromisso 

de Ajuda Oficial ao Desenvolvimento do Reino Unido. 

Esses apoios oferecem uma oportunidade aos pesquisadores do Reino Unido de 

desenvolver as potências e capacidades dos seus grupos de pesquisa, por meio de 

capacitação, colaborações e visitas recíprocas com um parceiro dentre os melhores 

grupos de pesquisa do Brasil. 

Para mais informações sobre esta chamada, gentileza contatar 

fundonewton.confap@gmail.br. Para pesquisadores do Estado de São Paulo, Brasil, 

gentileza contatar ou chamada_ukacademies@fapesp.br.  

mailto:fundonewton.confap@gmail.br
mailto:chamada_ukacademies@fapesp.br


             
 

           
  

A. COMO SE CANDIDATAR 

i. Para candidatos fora do Estado de São Paulo, as candidaturas estão disponíveis 

em: http://sigconfap.ledes.net.  

ii. Para pesquisadores do Estado de São Paulo ou Young Investigators do Reino 

Unido que estão dispostos a receber apoio da FAPESP para trabalhar em uma 

Universidade ou Instituto de Pesquisa no Estado de São Paulo, Brasil, devem 

encaminhar a proposta diretamente a FAPESP. Gentileza seguir as 

orientações específicas do Manual da FAPESP disponível em: 

http://www.fapesp.br/en/11316. 

iii. A proposta deverá ser preenchida em língua inglesa.  

 

2. Eligibilidade 

a) Os candidatos devem possuir o título de PhD: 

a.1) Considera-se jovem pesquisador aquele que tenha titulação de PhD de 2 a 7 

anos.  

a.2) Pesquisador sênior deve possuir a titulação de PhD há mais de sete anos. 

 

b) Os candidatos devem possuir um colaborador no Brasil como seu co-candidato 

(pesquisador anfitrião). 

 

c) Os candidatos devem possuir um vínculo acadêmico permanente ou 

posição/fellowship de Pós-doutorado no Reino Unido que se estenda além do 

período do apoio solicitado.  

 

d) Pesquisadores do Reino Unido dos campos das ciências naturais, incluindo 

engenharias, ciências médicas (incluindo pesquisa clínica e orientada ao 

paciente), ciências sociais e humanidades são elegíveis para solicitarem o 

apoio. 

 

e) Algumas FAPs poderão possuir as suas próprias orientações associadas a essa 

chamada. As partes interessadas deverão consultar a sua FAP apoiadora antes 

de preparar a proposta. 

 

f) Para submissões a FAPESP os critérios de elegibilidade são de acordo com o 

tipo de apoio que deseja: 

f.1) Research Fellowships: o pesquisador do Reino Unido deve estar associado a um PI 

da FAPESP (co-candidato) responsável por um apoio financeiro em andamento dos 

seguintes tipos: Thematic, Young Investigator, ou Research, Innovation, e  Diffusion of 

Knowledge Centres. Gentileza observar que o apoio ocorrerá por meio do apoio ao 

Pesquisador Visitante da FAPESP  (www.fapesp.br/147). 

f.2) Researcher Mobility, também será apoiado por meio do apoio a Professor Visitante 

(www.fapesp.br/147): é necessário um pesquisador anfitrião (co-candidato) no Estado 

de São Paulo, mas não necessariamente responsável por um apoio financeiro da 

FAPESP em andamento.  

f.3) Young Investigator Awards: o candidato do Reino Unido deve possuir o título de 

PhD ou titulação equivalente, um excelente histórico, e tipicamente uma experiência de 

2 a 5 anos de pós-doutorado em um grupo de pesquisa no Reino Unido 

(www.fapesp.br/en/11315).   

 

http://sigconfap.ledes.net/
http://www.fapesp.br/en/11316
http://www.fapesp.br/147
http://www.fapesp.br/147
http://www.fapesp.br/en/11315


             
 

           
  

3. Tipos de Apoio Financeiro 

 

3.1 Fellowship 

 

3.1.1 Para pesquisadores do Reino Unido que desejam receber apoio das 

FAPs fora do Estado de São Paulo:  

Fellowship é apoiado por meio de duas categorias: 

a) Para Jovens Pesquisadores 

 Uma bolsa de estudo mensal no valor de R$ 7.000,00; 

 Passagem aérea (ida e volta em classe econômica) e seguro viagem; 

 Bolsa de estudos para um aluno de graduação auxiliar o pesquisador; 

 Apoio no valor de R$ 25.000,00 a cada seis meses 

 

b) Pesquisadores Sêniores 

 Uma bolsa de estudos mensal no valor de R$ 10.000,00; 

 Passagem aérea (ida e volta em classe econômica) e seguro viagem; 

 Bolsa de estudos para um aluno de graduação auxiliar o pesquisador; 

 Apoio no valor de R$ 25.000,00 a cada seis meses. 

 

3.1.2 Para pesquisadores do Reino Unido que desejam receber apoio da 

FAPESP para trabalhar em uma Universidade ou Instituto de Pesquisa 

do Estado de São Paulo: 

 

A modalide Fellowship do Estado de São Paulo é oferecido por meio 

do Apoio ao Professor Visitante da FAPESP e como mencionado, o 

pesquisador do Reino Unido deve estar associado a um PI da FAPESP 

(co-candidato) responsável por um apoio financeiro em andamento dos 

seguintes tipos: Thematic, Young Investigator, ou Research, Innovation, 

e Diffusion of Knowledge Centres (mais detalhes: 

http://www.fapesp.br/en/visiting). 

 

 Um bolsa de estudo com valores variando de R$ 9.148,80 (para 

jovem pesquisador) a R$ 13.653,60 (para pesquisador sênior). O 

nível deverá ser sugerido pelo pesquisador anfitrião e confirmado 

pela FAPESP após revisão por mérito.  

 Passagem aérea e seguro viagem. 

 Bolsa de estudos para um aluno de graduação auxiliar o pesquisador.  

 Apoio ao PI anfitrião ao qual o pesquisador visitante estará 

associado: o PI anfitrião poderá solicitar à FAPESP como fundo 

suplementar até o valor de R$ 25.000,00 para cada seis meses de 

estadia do visitante.  O recurso desse apoio é destinado aquisição de 

materiais de consumo, serviço e viagem relacionados à pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fapesp.br/en/visiting


             
 

           
  

3.2 Apoio Research Mobility 

 

3.2.1 Para pesquisadores do Reino Unido que desejam receber apoio das 

FAPs fora do Estado de São Paulo: 

Dois tipos de missões poderão ser considerados: 

a) Missão até quinze dias: 

 Passagens aéreas (ida e volta em classe econômica) e seguro 

viagem; 

 Diárias definidas pela Fundação de Amparo à Pesquisa (FAP) 

correspondente. 

 

b) Missão de dezesseis dias a três meses:  

 Passagens aéreas (ida e volta em classe econômica) e seguro 

viagem; 

 Uma bolsa de estudos mensal no valor de R$ 7.000,00. 

 

3.2.2 Para pesquisadores do Reino Unido que desejarem receber apoio da 

FAPESP para trabalhar em uma Universidade ou Instituto de Pesquisa 

do Estado de São Paulo: 

 

Dois tipos de missões poderão ser considerados: 

a) Missão de sete dias a até um mês: 

 Passagem aérea e seguro-saúde; 

 Diárias definidas pela FAPESP de acordo com a tabela de diárias 

dessa Instituição. 

 

b) Missão de um mês a doze meses: 

 Passagem aérea e seguro-viagem; 

 Uma bolsa de estudos com valores variando de R$ 9.148,80 (para 

jovem pesquisador) a R$ 13.653,60 (para pesquisador sênior). O 

valor da bolsa de estudos deverá ser sugerido pelo pesquisador 

anfitrião e confirmado pela FAPESP após revisão por mérito. 

 

3.3 Young Investigator Award (somente para candidatos da FAPESP):  

 

Em adição as modalidades acima, para jovens pesquisadores do Reino 

Unido iniciarem sua carreira de pesquisa em uma Universidade ou Instituto 

de Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, oferece, como parte da 

contrapartida do Estado de São Paulo, uma oportunidade por meio do apoio 

Young Investigator. O apoio Young Investigator da FAPESP, de apoio 

financeiro de 4 anos, compreende recursos para (mais detalhe disponíveis 

em www.fapesp.br/en/11315): 

  

 Equipamentos, materiais de consumo, serviços e viagens para 4 anos 

de projeto de pesquisa; 

 Uma bolsa de estudo mensal para o Young Investigator de R$ 

6.980,40 (sem taxa) que será pago por até quatro anos ou até que 

http://www.fapesp.br/en/11315


             
 

           
  

ele/ela obtenha uma posição permanente em uma Universidade ou 

Instituto de Pesquisa no Estado de São Paulo;  

 Uma cota de bolsas de estudos destinado a estudantes de graduação 

que trabalharão em partes do projeto de pesquisa (iniciação 

científica) e uma cota de bolsas de estudos para mestrado e 

doutorado direto para estudantes pós-graduados, que serão 

selecionados e supervisionados pelo Young Investigator;  

 Em adição ao orçamento aprovado para os itens discriminados e 

mencionados acima, a FAPESP inclui um valor igual a 15% como 

despesas gerais para ser utilizado diretamente na infraestrutura da 

pesquisa ou despesas não antecipadas (como viagens, visitantes, etc) 

necessárias ao projeto, e outro 10% que é destinado a despesas 

gerais institucionais. 

 

 

4. Critérios de Seleção 

 

Todas as candidaturas serão avaliadas por um painel de seleção nos seguintes 

critérios: 

a) A qualidade do projeto de pesquisa proposto; 

b) O histórico do candidato e da instituição anfitriã do exterior na área da 

pesquisa proposta; 

c) Os benefícios esperados para o desenvolvimento da carreira do 

candidato; 

d) O histórico e adequação do co-candidato baseado no Brasil e da 

organização anfitriã brasileira na área da pesquisa proposta; 

e) Os benefícios adicionais para o co-candidato baseado no Brasil e a 

organização anfitriã; 

f) Evidência de que o apoio levará a uma colaboração de longo prazo além 

do prazo do apoio. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


