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O que é o ERC?

▪ Um orgão de fomento autonomo

criado pela UE em 2007 e dirigido

por cientistas

▪ Financia excelente pesquisadores 

de todas as nacionalidades

▪ Para realizar pesquisa de fronteira, 

em todas as áreas, inclusive 

humanidades

▪ 1 pesquisador, 1 instituição de 

acolhimento, 1 projeto, 1 critério

de seleção

▪ Peer-review internacional de alto 

nível



“Bolsas” do European Research Council

Starting Grants

starters 

(2-7 years after PhD) 

up to € 1.5 Mio 

for 5 years

Advanced Grants 
track-record of

significant research

achievements in the

last 10 years

up to € 2.5 Mio 

for 5 years

Consolidator Grants

consolidators 

(7-12 years after PhD) 

up to € 2.0 Mio 

for 5 years

Synergy Grants
2 – 4 Principal Investigators
up to € 10 Mio for 6 years



Outras oportunidades do ERC para os Brasileiros

▪ Trabalho nas equipes financiadas pelo ERC (PhD 

ou Pós-doc) 

 vagas anunciadas no portal EURAXESS Jobs

▪ Mobilidade pós doctoral curta (6-12 meses) nas 

equipes financiadas pelo ERC

(acordo de implementação EC-CONFAP)

 chamada para manifestão de interesse

pelo CONFAP e CNPq



Chamada ERC Orçamento
Lançamento

chamada
Data limite para 

candidatura

Starting Grants
ERC-2019-StG

580 M€ (390)
Sept 2018 17 Oct 2018

Consolidator 
Grants
ERC-2019-CoG

602 M€ (314)
24 Oct 2018 7 Feb 2019

Advanced Grants
ERC-2019-AdG 390 M€ (166) 21 May 2019 29 Aug 2019

Synergy Grants
ERC-2019-SyG

400 M€ (48) Sept 2018 8 Nov 2018

Chamadas 2019



▪ Website do ERC: https://erc.europa.eu/

▪ Focus ERC - What’s in it for Brazil? http://bit.ly/FocusERC

▪ Ponto de contato no Brasil:  Prof Moacyr Martucci, USP

▪ Pontos focais ERC na Europa: bit.ly/Horizon_NCP

▪ Chamada Confap e CNPq para participação de 

pesquisadores nos projetos do ERC aqui

▪ Entrevistas de PI e membros Brasileiros de equipes 

com fomento ERC http://brazil.euraxess.org/Meet the

researcher

ERC para os Brasileiros-Recursos adicionais

https://erc.europa.eu/
http://bit.ly/FocusERC
mailto:cecilia.yamanaka@usp.br
http://bit.ly/Horizon_NCP
http://confap.org.br/news/confap-e-cnpq-lancam-chamada-para-participacao-de-pesquisadores-nos-projetos-do-conselho-europeu-de-pesquisa-erc/
http://brazil.euraxess.org


Como EURAXESS pode ajuda-l@s?

EURAXESS é uma iniciativa da Direção geral para a 

pesquisa e a inovação da Comissão Europeia



Sobre EURAXESS

Fornece GRATUITAMENTE informações e serviços, 

inclusive sobre fomentos.

A rede está em 40 países europeus, no Brasil além de 

outros 9 não-Europeus.

euraxess.ec.europa.eu

EURAXESS é uma iniciativa da

Comissão Europeia, apoiando a

mobilidade de pesquisadores desde

2003.



Como EURAXESS pode ajuda-lo?

JOBS & FUNDING: ajuda você a encontrar oportunidades de 

trabalho e financiamento



JOBS & FUNDING

Jobs database
jobs.euraxess.org



Como EURAXESS pode ajuda-lo?

JOBS & FUNDING: ajuda você a encontrar oportunidades de 

trabalho e financiamento

INFORMATION & ASSISTANCE: mais de 600 pessoas em 
40 países para ajudar você e sua família



INFORMATION & ASSISTANCE
Apoio dos 250 centros EURAXESS em 40 países na Europa



INFORMATION & ASSISTANCE

Portais nacionais EURAXESS



Como EURAXESS pode ajuda-lo?

JOBS & FUNDING: ajuda você a encontrar oportunidades de 

trabalho e financiamento

INFORMATION & ASSISTANCE: mais de 600 pessoas em 
40 países para ajudar você e sua família

CAREER DEVELOPMENT: auxílio para desenvolver sua 

carreira científica, com treinamentos online



CAREER DEVLOPMENT

Aprenda e se desenvolva



Como EURAXESS pode ajuda-lo?

PARTNERING: encontre parceiros e instituições de 

acolhimento (host)

WORLDWIDE: conecta pesquisadores de todas as 
nacionalidades no mundo inteiro

JOBS & FUNDING: ajuda você a encontrar oportunidades de 

trabalho e financiamento

CAREER DEVELOPMENT: auxílio para desenvolver sua 

carreira científica, com treinamentos online

INFORMATION & ASSISTANCE: mais de 600 pessoas em 
40 países para ajudar você e sua família



EURAXESS Brazil – Como trabalhamos? 

Website e Facebook

Flashnotes regulares
& Publicações

Apresentações e 
Eventos

1. Fornecemos informações

2. Apoio aos pesquisadores individuais

e instituções

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/eurRes/brazil
https://www.facebook.com/EuraxessLinksBrasil


EURAXESS BRAZIL/LAC

brazil.euraxess.org



EURAXESS BRAZIL/LAC

Lista de difusão

http://bit.ly/ListaEURAXESSBrazil



Inscreva-se e beneficie de todas as funcionalidades
euraxess.ec.europa.eu

euraxess.ec.europa.eu


brazil.euraxess.org

facebook.com/EuraxessBrasil

brazil@euraxess.net

Inscrição na lista de difusão: http://bit.ly/ListaEURAXESSBrazil

Charlotte Grawitz, representante nacional

http://brazil.euraxess.org
https://www.facebook.com/EuraxessBrasil
mailto:brazil@euraxess.net
http://bit.ly/ListaEURAXESSBrazil

