Chamada CONFAP - Wallonie-Bruxelles International (WBI) 2022

Parceria CONFAP - WBI
• Lançada no âmbito do
Memorando de
Entendimento assinado em
setembro de 2020, pelo CONFAP - e
pela WBI
• Para Cooperação Acadêmica e
Científica entre a região da ValôniaBruxelas (Bélgica) e o Brasil, por
meio do Conselho Nacional das
Fundações Estaduais de Amparo à
Pesquisa (CONFAP) e suas Fundações
de Amparo à Pesquisa (FAPs)

• Apoiar projetos conjuntos de Pesquisa & Inovação, nas seguintes
áreas prioritárias:

Objetivo

•
•
•
•
•
•
•

Materiais Circulares;
Inovação em Saúde;
Inovações para Produção e Projetos ágeis e seguros;
Sistemas de Energia e Ambientes Sustentáveis;
Gestão ambiental inovadora e cadeias agroalimentares
Transporte e logística, Aeronáutica e Espaço; e
Tecnologias Digitais.

• Projetos voltados a promover intercâmbios entre os dois
territórios por meio de missões, mobilidade de pesquisadores,
bolsas, seminários e publicações conjuntas

ELEGIBILIDADE (1)
ü Projetos de pesquisa elegíveis devem contemplar as regras de elegibilidade do lado brasileiro, via
FAP, e do lado belga, via Wallonie-Bruxelles International (WBI).
ü Entidades elegíveis, no geral: Entidades elegíveis: universidades, centros de pesquisa, centros
tecnológicos, entidades privadas sem fins lucrativos.
ü Critérios específicos de elegibilidade são definidos pela WBI e pelas FAPs, incluindo os títulos
exigidos.
ü Os projetos devem se enquadrar nas áreas prioritárias definidas na chamada
ü Os projetos de pesquisa conjuntos aprovados serão financiados por um prazo máximo de dois
anos.
ü Dúvidas sobre as regras do apoio devem ser direcionadas para WBI pelo lado belga e diretamente
para a FAP envolvida, pelo lado brasileiro.

ELEGIBILIDADE (2)
Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs) que aderiram à chamada:
– Fundação Araucária (Paraná);
– FAPAC (Acre);
– FAPEAM (Amazonas);
– FAPEG (Goiás);
– FAPEMA (Maranhão);
– FAPEMAT (Mato Grosso);
– FAPEMIG (Minas Gerais);
– FAPERGS (Rio Grande do Sul);
– FAPERJ (Rio de Janeiro);
– FAPES (Espírito Santo);
– FAPESB (Bahia);
– FAPESC (Santa Catarina);
– FAPESPA (Pará);
– FAPESQ (Paraíba);
– FAPT (Tocantins);
– FUNCAP (Ceará);
– FUNDECT (Mato Grosso do Sul);
– FAPERO (Rondônia).

Os candidatos brasileiros devem
consultar as regras específicas de
elegibilidade e modalidades de
participação nas respectivas FAPs que
aderiram à chamada.
Isso se refere tanto à elegibilidade de
participação quanto à tipologia do
apoio (bolsas e/ou missões e/ou
seminários, etc. - devem ser verificados
com as FAPs do estado onde os
participantes são sediados).

*Outras Fundações ainda podem aderir à Chamada.

Os candidatos da Valônia-Bruxelas
devem consultar as regras específicas
de elegibilidade e modalidades de
participação indicadas na chamada e
detalhadas nos documentos
específicos publicados pela WBI

SUBMISSÃO DE PROPOSTAS
Após à consulta das regras de elegibilidade e modalidades de participação na FAP do respectivo Estado, os
proponentes brasileiros devem preencher o formulário de submissão de propostas (Anexo I da chamada) e
submeter a proposta por meio da plataforma do CONFAP, disponível no endereço eletrônico:

https://wbi.confap.org.br

Proponentes do lado belga devem enviar a mesma proposta para o e-mail indicado na chamada.

FORMULÁRIO PARA
SUMBISSÃO DE PROJETOS
Um único projeto (BR+BE), contendo:
• Dados Administrativos
• Área Temática e detalhamento
• Projeto de Pesquisa
• sumário, objetivos, metodologia, complementariedades
das equipes e instituições envolvidas, valor agregado da
cooperação (...)
• Grupos de pesquisa envolvidos
• CVs
• Perspectivas da cooperação e resultados esperados
• Detalhamento das atividades, bolsas e missões, por ano.
• Obs: os detalhes solicitados são descritos no próprio
formulário – Application Form Template

Cronograma
Lançamento da chamada: 25 de janeiro de 2022;
Prazo para submissão de propostas: 25 de março de 2022;
Avaliação das propostas: de 28 de março a 15 de maio de 2022;
Comitê Conjunto e seleção final de projetos: primeira quinzena
de junho de 2022;
Comunicação da seleção final de projetos aos
candidatos: segunda quinzena de junho de 2022;
Início das atividades dos projetos aprovados: agosto de 2022.

Obrigada!

Elisa Natola
Assessora de Cooperação Internacional, CONFAP
elisa.confap@gmail.com
+55 (61) 99613.8850

