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Starting Grant

2 doutorandos

2 pós-docs
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Apoio institucional

• Laboratório em construção para o 

desenvolvimento de TOPOQDot

• Melhora da infra-estrutura de 

nano-fabricação

Exemplo: LMU - Munique



Comentários sobre o processo de aplicação 

Projeto deve deixar claro que o pesquisador em questão é a melhor 
pessoa para realizá-lo.

Processo de preparação e 
entrevista

Pedir a opinião de pessoas de 
perfis diferentes.

Os avaliadores não 
necessariamente tem o mesmo 

perfil!
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Executar projetos em áreas na fronteira do 
conhecimento

ERC Starting Grant proporciona a oportunidade para 
jovens pesquisadores de 

• Recursos necessários para estabelecer um grupo de 
pesquisa

• Objetivos "high risk/high gain": 5 anos para 
execução. 

Adquirir independência científica 

Obter estabilidade



Obrigado pela atenção!


