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CONFAP e Wallonie-Bruxelles International (WBI) lançam chamada para projetos
conjuntos de Pesquisa & Inovação entre Brasil e Bélgica

O Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e a Wallonie-Bruxelles International (WBI), anunciam o lançamento da Chamada CONFAP & Wallonie

Bruxelles – Bélgica 2022, para projetos conjuntos de Pesquisa & Inovação entre o Brasil e a Bélgica.

Lançada no âmbito do Memorando de Entendimento assinado em setembro de 2020, pelo CONFAP e pela WBI, para Cooperação Acadêmica e Cientí�ca entre a região da Valônia-

Bruxelas (Bélgica) e o Brasil, a chamada tem por objetivo apoiar projetos conjuntos de Pesquisa & Inovação, missões, mobilidade de pesquisadores, seminários e publicações nas

seguintes áreas: 

– Materiais Circulares; 

– Inovação em Saúde; 

– Inovações para Produção e Projetos ágeis e seguros; 

– Sistemas de Energia e Ambientes Sustentáveis; 

– Aeronáutica e Espaço; e 

– Tecnologias Digitais.

Elegibilidade

Os candidatos brasileiros devem consultar as regras especí�cas de elegibilidade e modalidades de participação nas respectivas Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs) que

aderiram à chamada (vide listagem abaixo). Projetos de pesquisa elegíveis devem contemplar as regras de elegibilidade do lado brasileiro, via FAP, e do lado belga, via Wallonie-Bruxelles

International (WBI), (consulte aqui ). Os projetos de pesquisa conjuntos aprovados serão �nanciados por um prazo máximo de dois anos.

Con�ra a relação das 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).

*Outras Fundações ainda podem aderir à Chamada.

Submissão de propostas

Após à consulta das regras de elegibilidade e modalidades de participação na FAP do respectivo Estado, os candidatos brasileiros devem preencher o formulário de submissão de

propostas (disponível para download aqui); e submeter a proposta por meio da plataforma do CONFAP, disponível no endereço eletrônico wbi.confap.org.br. 

Clique aqui e acesse a íntegra da Chamada CONFAP & Wallonie Bruxelles – Bélgica 2022.

Questões gerais e técnicas sobre a chamada podem ser esclarecidas com o Ponto de Contato Nacional do CONFAP: Elisa Natola (elisa.confap@gmail.com).
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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 �nal de projetos: primeira quinzena de junho de 2022;

Comunicação da seleção �nal de projetos aos candidatos: segunda quinzena de junho de 2022;

Início das atividades dos projetos aprovados: agosto de 2022.
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Em 28/01/2022

Governo do Amazonas anuncia investimento de mais R$ 61,2 milhões em
Ciência, Tecnologia e Inovação

O Amazonas inicia 2022 impulsionando a área de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) com o lançamento de oito

editais pelo governador Wilson Lima, nesta quinta-feira (27/01). São R$ 61.210.880,00 em investimentos para

apoiar a formação de recursos humanos, pesquisas em áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico e

socioambiental, além de projetos de popularização da ciência, por meio […]
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Em 28/01/2022

Edital de Bolsas de Estudo para Pesquisas de Defesa Cibernética na Suíça

A Embaixada da Suíça no Brasil anuncia o Edital de Bolsas de Estudo para Pesquisas de Defesa Cibernética na

Suíça, lançado pela Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL), o Instituto Federal Suíço de Tecnologia em

Lausanne, e o Campus Suíço de Ciber-Defesa (CYD). O edital é focado nos seguintes temas: Proteção da

con�dencialidade, integridade e […]
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