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CONFAP - CNPq – THE UK ACADEMIES  

Fellowships, Research Mobility, and 

Young Investigator Grants for UK 

researchers in Brazil 
 

 

A sétima rodada foi aberta em 25 de maio de 2022 para candidaturas e encerrará em 18 

de julho de 2022, às 12:00 (meio-dia), no horário de Brasília.  

 

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

Nacional (CONFAP), e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) estão lançando uma chamada de proposta para oferecer apoio a 

pesquisadores baseados em Universidades e Instituições de Pesquisa no Reino Unido 

que estejam dispostos a trabalhar em Instituições de Pesquisa no Brasil em colaboração 

com parceiros locais.  

 

As Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa participantes desta chamada de 

propostas são: 

 

1. Fundação Araucária – Paraná; 

2. FAPEAP – Amapá; 

3. FAPEG – Goiás; 

4. FAPEMAT – Mato Grosso; 

5. FAPEPI – Piauí; 

6. FAPERGS – Rio Grande do Sul; 

7. FAPERJ – Rio de Janeiro; 

8. FAPES – Espírito Santo; 

9. FAPESC – Santa Catarina; 

10. FAPESP – São Paulo 

11. FAPESPA – Pará; 

12. FAPESQ – Paraíba; 

13. FUNCAP – Ceará; e, 

14. FUNDECT – Mato Grosso do Sul. 

 

Esta chamada de propostas oferece apoio aos pesquisadores do Reino Unido por meio 

de:  

 

a) Fellowships;  

b) Research Mobility; e,  

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

Universidades e Instituições de Ensino do Estado de São Paulo, esta chamada 

oferece a oportunidade Young Investigator Grants correspondendo à bolsa de 

estudo mais apoio financeiro a atividade de pesquisa.  
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Estes apoios oferecem uma oportunidade para os pesquisadores do Reino Unido 

desenvolverem as potências e capacidades dos seus grupos de pesquisa por meio de 

treinamento, colaboração e visitas reciprocas com parceiros dentre os melhores grupos 

de pesquisa do Brasil.  

 

Para mais informações, gentileza contatar fundonewton.confap@gmail.com. Para 

pesquisadores que almejam desenvolverem atividade no Estado de São Paulo, Brasil, 

gentileza contatarem www.fapesp.br/en/contact. Para pesquisadores que almejam o 

apoio do CNPq, gentileza contatarem  dileine.cunha@cnpq.br. 

 

a) Como se Candidatar  

 

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

no: https://sistema.confap.org.br 

ii. Para pesquisadores do Estado de São Paulo, as propostas devem ser 

encaminhadas diretamente para a FAPESP por meio da plataforma SAGe 

(www.fapesp.br/sage), de acordo com as orientações de cada modalidade.  

iii. A proposta deve ser encaminhada em língua inglesa.  

 

 

2. Elegibilidade  
 

a)  Os candidatos devem possuir título de PhD:  

a.1) Considera-se jovens pesquisadores aqueles que tenham titulação de PhD de 2 a 7 

anos.  

a.2) Pesquisadores seniores devem possuir a titulação há mais de 7 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 e 

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, engenharia, 

ciências médicas (incluindo pesquisa clínica e orientada aos pacientes), ciências 

sociais e humanidades são elegíveis para solicitarem o apoio. 

 

e) Algumas FAPs poderão possuir as suas próprias diretrizes associadas a esta 

Chamada. É aconselhado as partes interessadas consultarem as suas FAPs 

apoiadoras antes de preparar a proposta.  

 

f) O apoio do CNPq é direcionado a mobilidade de pesquisadores do Reino Unido aos 

Estados onde as FAPs que são membros do Memorando de Entendimento celebrado 

em 22 de setembro de 2017, mas não são mencionadas como FAP participante dessa 

atividade.   

 

mailto:fundonewton.confap@gmail.com
file:///C:/Users/Flavia/Documents/www.fapesp.br/en/contact
mailto:dileine.cunha@cnpq.br
https://sistema.confap.org.br/
www.fapesp.br/sage
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g) As propostas dos co-candidatos que solicitarão o apoio do CNPq devem seguir as 

regras e se informar sobre os valores do apoio definidos por essa Instituição.  
 

h) Para submissões a FAPESP, os critérios de elegibilidade são de acordo com a 

modalidade do apoio desejado:  

 

h.1) Mobilidade de Pesquisadores / Bolsa de Pesquisa 

 

• Possuir um título de PhD ou título equivalente. 

• Demonstrar um excelente histórico de pesquisa. 

• Estar vinculado em uma instituição de pesquisa do Reino Unido. 

 

Ver seção 5) Requisitos para candidatura: www.fapesp.br/en/visiting 

 

h.2) Auxílio à Pesquisa Jovem Pesquisador  
 

• Demonstrar experiência de sucesso como pesquisador, depois de concluir o PhD, 

de pelo menos 2 anos em um grupo de pesquisa competitivo fora do Brasil. 

• Obter a aceitação de sua associação a um instituto de pesquisa do Estado de São 

Paulo. 

• Demonstrar um excelente histórico de pesquisa. 

 

Ver seção 3.3) Requisitos para Investigador Principal: http://www.fapesp.br/en/yia 

 

i) O formulário de candidatura deve ser preenchido em língua inglesa e o orçamento 

detalhado deve ser informado em Reais (R$).  

 

3. Tipo de Apoio Financeiro 
 

3.1 Fellowships  

 

3.1.1 Para pesquisadores do Reino Unido que desejam receber apoio das FAPs fora do 

Estado de São Paulo:  

 

O apoio Fellowship é oferecido por meio de duas categorias para um período de 6 a 36 

meses. 

 

a) Para Jovens Pesquisadores:  

• Uma bolsa de estudo mensal no valor de R$ 7,000.00. 

• Passagem aérea (ida e retorno em classe econômica) e seguro viagem. 

• Bolsa de estudo para um aluno de graduação auxiliar o pesquisador.  

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

 

b) Para Pesquisadores Seniores  

• Uma bolsa de estudo mensal no valor de R$ 10,000.00. 

• Passagem aérea (ida e retorno em classe econômica) e seguro viagem. 

http://www.fapesp.br/en/visiting
http://www.fapesp.br/en/yia
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• Bolsa de estudo 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 o apoio da FAPESP para 

trabalhar em uma Universidade ou Instituto de Pesquisa no Estado de São Paulo: 

 

Mobilidade de Pesquisadores / Bolsa de Pesquisa: 

• Manutenção; 

• Transporte; e, 

• Seguro Viagem. 

 

Ver seção 8) Itens elegíveis: http://www.fapesp.br/en/visiting 

 

Apoio de curto prazo aberto para pesquisadores do Reino Unido que desejam 

desenvolver projetos de pesquisa que já estão em andamento ou prestes a serem 

iniciados na instituição anfitriã no Estado de São Paulo. O apoio consiste na viagem e 

hospedagem para um pesquisador britânico, associado a um pesquisador principal e 

apoiado financeiramente pela FAPESP, para estadias de até 12 meses. 

 

3.2  Research Mobility  

 

3.2.1 Para pesquisadores do Reino Unido que desejam receber apoio das FAPs fora do 

Estado de São Paulo: 

 

Gentileza observar que uma única missão será apoiada pelas FAPs e CNPq, não 

múltiplas visitas. 

 

Dois tipos de missões podem ser considerados:  

 

a) Missões até quinze dias:  

• Passagem aérea (ida e retorno em classe econômica) e seguro viagem  

• Diárias definidas pelas FAPs ou CNPq. 

 

b) Missões de quinze dias a três meses:  

• Passagem aérea (ida e retorno em classe econômica) e seguro viagem  

• Uma bolsa de estudo mensal no valor de R$ 7,000.00. 

 

3.2.2 Para pesquisadores do Reino Unido que desejam receber o apoio da FAPESP 

para trabalhar em uma Universidade ou Instituto de Pesquisa no Estado de São 

Paulo:   

 

Mobilidade de Pesquisadores / Bolsa de Pesquisa: 

• Manutenção; 

• Transporte; e, 

• Seguro Viagem. 

 

http://www.fapesp.br/en/visiting
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Ver seção 8) Itens elegíveis: http://www.fapesp.br/en/visiting 

 

Apoio de curto prazo aberto para pesquisadores do Reino Unido que desejam 

desenvolver projetos de pesquisa que já estão em andamento ou prestes a serem 

iniciados na instituição anfitriã no Estado de São Paulo. O apoio consiste na viagem e 

hospedagem para um pesquisador britânico, associado a um pesquisador principal e 

apoiado financeiramente pela FAPESP, para estadias de até 12 meses. 

 

3.3 Young Investigator Grant (somente para candidatos da FAPESP) 

 

• Equipamentos; 

• Materiais de Consumo;  

• Curto Prazo; 

• Serviços Especializados de Terceiros; 

• Bolsas; 

• Transporte; e, 

• Diárias.  

 

Ver seção 7) Itens Permitidos: www.fapesp.br/en/yia 

 

Apoio e bolsas de até 5 anos aberto para jovens pesquisadores do Reino Unido com um 

excelente histórico de pesquisa que desenvolverão a maior parte de suas pesquisas em 

uma Universidade ou Instituto de Pesquisa no Estado de São Paulo, Brasil. 

 

4. Critérios de Seleção 

 
Todas as candidaturas serão analisadas por meio de um processo peer review 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 instituição anfitriã 

brasileira na área da pesquisa proposta. 

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

anfitriã.  

f) Evidências que o apoio levará a uma cooperação de longo prazo além do prazo do 

apoio. 

 

5. Anúncio do Resultado 

 

Os resultados desta chamada de propostas serão anunciados a partir de setembro de 

2022.  

 

 

http://www.fapesp.br/en/visiting
../Downloads/www.fapesp.br/en/yia
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6. Informações Gerais 

 

Por causa dos procedimentos internos das instituições envolvidas na sua chamada de 

proposta, é sugerido que o projeto inicie em dezembro de 2022, no caso de Fellowship, 

e a mobilidade planejada seja agendada de dezembro de 2022 a dezembro 2023, no caso 

de Research Mobility. 

 

Em caso de restrições de viagens relacionadas à pandemia de COVID-19, o 

coordenador brasileiro da proposta é responsável por solicitar a extensão do projeto de 

acordo com as regras das FAPs e CNPq (em caso de mobilidades que serão realizadas 

depois do período informado acima). 

 

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


