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Lançada chamada Chist-Era 2022 de apoio a projetos de pesquisa com foco em TI &
Comunicação, Inteligência Arti�cial e Machine Learning

 

O Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico (CNPq), em parceria com o

consórcio CHIST-ERA e a Comissão Europeia, anunciam o lançamento da Chamada Transnacional Conjunta Chist-Era 2022.

A chamada tem por objetivo apoiar projetos colaborativos de pesquisa com foco nas áreas de Tecnologia da Informação & Comunicação, Inteligência Arti�cial e Aprendizagem de

Máquina (do inglês, Machine Learning). 

Participam da chamada entidades de 21 países, e o orçamento global disponível é de aproximadamente 12 milhões de euros.

Temas da chamada:

1) Segurança e Privacidade em Sistemas Descentralizados e Distribuídos;

2) Sistemas de comunicação baseados em aprendizado de máquina voltados para redes wireless usando Inteligência Arti�cial.

Fomento brasileiro

No Brasil, o apoio aos projetos colaborativos de pesquisa será concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico (CNPq) e pelas Fundações Estaduais de

Amparo à Pesquisa (FAPs) que participam da chamada:

1- Fundação Araucária (Paraná);

2- FAPEAL (Alagoas);

3- FAPEAM (Amazonas);

4- FAPEAP (Amapá);

5- FAPEG (Goiás);

6- FAPEMA (Maranhão);

7- FAPEPI (Piauí);

8- FAPERGS (Rio Grande do Sul);

9- FAPERJ (Rio de Janeiro); 

10- FAPERR (Roraima);

11- FAPES (Espírito Santo);

12- FAPESB (Bahia);

13- FAPESC (Santa Catarina);

14- FAPESPA (Pará);

15- FUNDECT (Mato Grosso do Sul).

*Outras Fundações ainda podem aderir à Chamada.

Submissão de propostas
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Para submissão de propostas os pesquisadores do Brasil devem buscar parcerias internacionais. O consórcio do projeto de pesquisa deve ter no mínimo 3 parceiros e o máximo de 6

parceiros, incluindo no mínimo 3 países que participam da chamada: Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, República Checa, Estônia, Finlândia, França, Irlanda, Israel, Letônia, Lituânia,

Luxemburgo, Polônia, Romênia, Eslováquia, Espanha, Suíça, Taiwan, Turquia e Reino Unido.

As propostas devem ser submetidas na plataforma do consórcio CHIST-ERA, que será disponibilizada em breve na página o�cial da chamada. 

Cronograma

Prazo para submissão de propostas: 2 de fevereiro de 2023, às 13h00 (BRT).

Data prevista para início dos projetos aprovados: outubro de 2023.

Mais informações

Questões gerais e técnicas sobre a chamada podem ser esclarecidas com o Ponto de Contato Nacional do CONFAP: Elisa Natola (elisa.confap@gmail.com), ou do CNPq: Dileine Cunha

(dileine.cunha@cnpq.br).

Os candidatos brasileiros devem consultar as regras especí�cas de elegibilidade e modalidades de participação via CNPq ou via FAPs nas páginas 24, 25 e 26 do documento da

chamada.

 

Acesse a íntegra da Chamada Transnacional Conjunta Chist-Era 2022: https://www.chistera.eu/call-2022-announcement 

 

Acesse a plataforma para busca de parceiros internacionais: https://www.chistera.eu/partner-search-tool/2022
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Em 22/11/2022

FAPERJ e Embaixada da França lançam 3º Edital de Mobilidade Internacional

A FAPERJ e a Embaixada da França anunciaram na sexta-feira, 18 de novembro, em evento na Academia Brasileira

de Ciências (ABC), o lançamento de uma nova edição do Edital de Mobilidade Internacional Faperj-França 2023,

destinado a apoiar a mobilidade de pesquisadores �uminenses e franceses em projetos conjuntos de pesquisa.

Esta iniciativa é mais um fruto do […]
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Em 22/11/2022

Fapesq participa da Expotec 2022 com projetos de ideias inovadoras e
premiação do Concurso de Redação

A Fapesq-PB participará da Expotec 2022, que acontece de 23 a 25 de novembro, no Centro de Convenções de

João Pessoa. O estande da Fapesq estará com demonstrações de projetos e esclarecimentos de editais abertos,

�nanciados pelo Governo do Estado da Paraíba por meio da Fundação. Participarão da exposição projetos de ideias

inovadoras do Programa […]
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