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Memorando de Entendimento CONFAP/DESE

O Memorando de Entendimento (MoU) entre o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e Australian

Department of Education, Skills and Employment (DESE) viabiliza atividades que motivam pesquisadores australianos e brasileiros a

atuarem conjuntamente em projetos de pesquisa; possibilita a mobilidade de pesquisadores, alunos de pós-doutorado e alunos de pós-

graduação (incluindo doutorado e mestrado) entre os países (quando for autorizado a mobilidade pelas autoridades sanitárias de ambos os

países em razão da pandemia de Covid-19); a realização de seminários, workshops e publicações para promover os resultados das

atividades conjuntas; e a preparação e coordenação de outras atividades em conjunto que possibilitem o intercâmbio cientí�co entre o

Brasil e a Austrália. 

>>> Saiba mais sobre o acordo de Cooperação Cientí�ca: https://confap.org.br/news/confap-e-ministerio-de-educacao-capacitacao-e-

emprego-da-australia-dese-assinam-acordo-de-cooperacao-cienti�ca/

>>> Para mais informações, envie e-mail para: Flávia Cerqueira (projetosconfap.dese@gmail.com)
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Podcast destaca as experiências dos Jovens
Embaixadores do Oceano Atlântico no Brasil

Nova parceria entre Instituto Serrapilheira e
CONFAP prevê apoio conjunto a jovens cientistas
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