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EURAXESS é uma iniciativa da Direção geral para a 
pesquisa e a inovação da Comissão Europeia
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EURAXESS: apoio à mobilidade de 
pesquisadores

Ações Marie Sklodowska Curie (MSCA)

European Research Council (ERC)



Sobre EURAXESS

Fornece GRATUITAMENTE informações e serviços, inclu
sive sobre fomentos.

A rede está em 40 países europeus, no Brasil além de outr
os 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 encontrar 
oportunidades de trabalho e financiamento



JOBS & FUNDING

Jobs database



Como EURAXESS pode ajuda-lo?

INFORMATION & ASSISTANCE: mais de 600 
pessoas em 40 países para ajuda-lo e suas famílias

JOBS & FUNDING: ajuda você encontrar 
oportunidades de trabalho e financiamento



INFORMATION & ASSISTANCE
Portais nacionais EURAXESS



Como EURAXESS pode ajuda-lo?

INFORMATION & ASSISTANCE: mais de 600 
pessoas em 40 países para ajuda-lo e suas famílias

PARTNERING: encontre parceiros e instituições de 
acolhimento (host)

WORLDWIDE: conecta pesquisadores de todas 
as nacionalidades no mundo

JOBS & FUNDING: ajuda você encontrar 
oportunidades de trabalho e financiamento



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


Fomentos da mobilidade pela Comissão Europeia

2. Marie Sklodowska Curie Actio
ns (MSCA)



Ações Marie Skłodowska-Curie - MSCA

Objetivos
“Assegurar o melhor desenvolvimento do capital intelectual 

da Europa e usa-lo de maneira a criar novas habilidade
s, conhecimento e inovação” 

Aberto a todos os pesquisadores

Bottom-up

Inovação

Orçamento 2014-2020: 

6,162 bilhões €

Mobilidade

CarreiraCapacitação



MSCA para os pesquisadores sediados no Brasil

 Pesquisadores Brasileiros ou sediados no Brasil são 
elegíveis às MSCA para:

Realizar um DOUTORAMENTO na Europa (ITN 
& Cofund)



Doutoramento na Europa (ITN/Cofund)
=> anunciados no portal EURAXESS Jobs 

jobs.euraxess.org            



MSCA para os pesquisadores sediados no Brasil

 Pesquisadores Brasileiros ou sediados no Brasil são 
elegíveis às MSCA para:

Realizar um DOUTORAMENTO na Europa (ITN 
& Cofund)

Realizar um pós-doc (IF)
Candidatura com uma instituição de acolhiment
o, do setor acadêmico ou não
Chamadas anuais (abril-setembro 2018)
Bolsas generosas, prestigiosas e competitivas



MSCA para instituições brasileiras

 Instituições brasileiras (públicas, privadas, do setor 
acadêmico ou não) podem participar de: 

• rede inovadora de formação com parc
eiros europeus (ITN)

• projetos conjuntos de pesquisa e inov
ação implementados graças à mobilid
ade curta do seu staff (RISE)

=> ITN&RISE: parte brasileira traz co-fomento

• receber gratuitamente um pesquisador 
sediado na Europa, para até 2 anos (IF)



MSCA para os Brasileiros – Recursos adicionais

Ponto focal no Brasil (MSCA NCP) : 
Elisa Natola, CONFAP: elisa.confap@gmail.com
Pontos focais MSCA na Europa: bit.ly/Horizon_NCP
Associação de alumni brasileiros:
https://www.mariecuriealumni.eu

Video MSCA in a nutshell

Focus MSCA  - What’s in it for Brazil? 
http://bit.ly/FocusMSCA

MSCA IF Guide for applicants 
aqui (2017)

mailto:elisa.confap@gmail.com
http://bit.ly/Horizon_NCP
http://bit.ly/Horizon_NCP
http://bit.ly/Horizon_NCP
https://www.mariecuriealumni.eu/
https://www.mariecuriealumni.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=S-fDoxerKeA&index=4&list=PLn0cX1TR3cuRTYsLG3BrwUj-5v8JKdaCi
https://www.youtube.com/watch?v=S-fDoxerKeA&index=4&list=PLn0cX1TR3cuRTYsLG3BrwUj-5v8JKdaCi
http://bit.ly/FocusMSCA
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if_en.pdf


Fomentos da mobilidade pela Comissão Europeia

3. European Research Council

ERC

(Conselho europeu de pesquisa)



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



Oportunidades do ERC para os Brasileiros

 “Bolsas” do ERC:
Starting, Consolidator, Advanced grants: a partir de 
PhD+2, aprox. 6 a 10 milhões reais, 5 anos 
Synergy: 2-4 Pis, aprox. 40 mi reais, 6 anos

 PhD ou Pós-doc nas equipes financiadas pelo 
ERC

 vagas anunciadas no portal EURAXESS Jobs

 Mobilidade pós doctoral curta nas equipes 
financiadas pelo ERC
(acordo de implementação EC-CONFAP)

 chamadas para manifestão de interesse
são abertas pelo CONFAP



 Ponto de contato no Brasil:

 Prof Moacyr Martucci, USP
 Pontos focais ERC na Europa: bit.ly/Horizon_NCP

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

 Entrevistas de PI e membros Brasileiros de equipes co
m fomento ERC

http://brazil.euraxess.org

ERC para os Brasileiros-Recursos adicionais

mailto:cecilia.yamanaka@usp.br
http://bit.ly/Horizon_NCP
http://bit.ly/Horizon_NCP
http://bit.ly/FocusERC
http://bit.ly/FocusERC
http://bit.ly/FocusERC
http://brazil.euraxess.org/


brazil.euraxess.org

facebook.com/EuraxessBrasil

brazil@euraxess.net 

Charlotte Grawitz, representante nacional

file:///Users/danielafreiredelima/Desktop/euraxess.ec.europa.eu
https://www.facebook.com/EuraxessBrasil
mailto:brazil@euraxess.net
mailto:brazil@euraxess.net
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