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FOCO DO PROGRAMA EUROPEU MSCA
MARIE SKLODOWSKA CURIE ACTIONS

Formação de excelência em 
Pesquisa e Inovação

Oportunidades de carreira
Troca de conhecimentos 

por meio da mobilidade
internacional e intersetorial



 Aberto para todas as áreas do conhecimento e inovação

 Desde pesquisa básica até aplicada – orientada ao 

mercado + serviços de inovação

 Abordagem bottom-up – cobre todos os domínios 

científicos

 Participação do setor não-acadêmico  fortemente 

encorajado, especialmente indústria e PMEs – Promove a

colaboração academia - indústria

 Mobilidade elemento chave – financiamento ligado ao 

intercâmbio - aproximar grupos de pesquisa; transferência de 

conhecimentos

 Dimensão Internacional: Aberto a qualquer nacionalidade

Mobilidade

CarreiraCapacitação

MSCA – Características 



Individual Fellowships (IF)
Bolsas Individuais

Objetivo:

 Oferecer oportunidades para pesquisadores em nível de PhD ou 
equivalente

 Gerar novos conhecimentos, trabalhar em projetos num contexto 
europeu ou internacional 

Tipo de Bolsas: 

 Bolsas individuais – entre um pesquisador e uma instituição anfitriã

Elementos chave:

 Potencializar os pesquisadores mais promissores para 
desenvolvimento de carreira – nos setores acadêmicos e não 
acadêmicos

 Fortalecer a interdisciplinaridade na pesquisa

 Mono-beneficiário



Bolsas Individuais

• Para Pesquisadores Experientes
• Post-PhD ou equivalente
• Sem limites max de idade

• Bolsas Financiadas Plenamente
• Salário, verba para pesquisa,  etc.

• Duração mínima 1 ano
• Pesquisadores Brasileiros são ElegÍveis

1 Pesquisador + 1 Instituição Anfitriã, com 1 Supervisor



Global Fellowships 
Bolsas Globais

12 a 24 meses EM/AC 

12 a 24 meses TC 

12 meses mandatório EM/AC 

IF: 1 pesquisador + instituição 
(universidade, empresa, PME, centro de ipesquisa) – desde que desenvolvam 

atividades de P&DT 

Tipo de IF 



Tipo de IF 

Marie 
Skłodowska-
Curie Actions



European Fellowships: Mobilidade para…

• 27 Países Membros da UE (MS)

Áustria, Bélgica, Bulgária,
Croácia, Chipre, República Checa,
Dinamarca, Estónia, Alemanha,
Grécia, Finlândia, França,
Hungria, Irlanda, Itália, Letónia,
Lituânia, Luxemburgo, Malta,
Países Baixos, Polónia, Portugal,
Roménia, Eslováquia, Eslovénia,
Espanha, Suécia

* Reino Unido – ainda elegível no 
H2020

• 16 Países Associados (AC) ao 
MSCA*

• Albânia, Bósnia-Herzegovina,
Ilhas Faroé, Macedónia, 
Geórgia, Islândia, Israel, 
Moldávia, Montenegro, 
Noruega, Sérvia, Suíça, Turquia, 
Tunísia, Ucrânia, Armenia



- Todas as àreas do conhecimento*
- 8 Paineis de avaliação

* Não incluídas as àreas:
 Cobertas pelo tratado EURATOM 

 Atividades não permitidas na UE, exemplos: clonação humana, mutação 
genética, etc.

IF – Áreas de Pesquisa



IF - Orçamento

Custos Unitarios (mensais):

Researcher unit costs in EUR
Person/month

Institutional unit costs in EUR
Person/month

Living 
allowance

Mobility 
allowance

Family 
allowance

Research, training 
and network costs

Management and 
institutional costs

Individual Fellowship 4 880 600 500 800 650



Elaboração 

de 

Projetos



Projeto Parte A 



Parceiros Brasileiros 
devem assinar

Table of Contents, + List of 
Participating Organisations –

Max 3 pag.

Projeto Parte B 
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EXCELLENCE (50%)

Quality and credibility of the research/innovation project; level of 
novelty, appropriate consideration of inter/multidisciplinary and gender 

aspects 

Quality and appropriateness of the training and of the two way transfer 
of knowledge between the researcher and the host 

Quality of the supervision and of the integration in the team/institution 

Potential of the researcher to reach or re-enforce a position of 
professional maturity/independence during the fellowship 

Seção Excelência

Critérios de Avaliação
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IMPACT (30%)

Enhancing the future career prospects of the 
researcher after the fellowship

Quality of the proposed measures to exploit and 

disseminate the project results 

Quality of the proposed measures to communicate the 

project activities to different target audiences

Seção Impacto

Critérios de Avaliação
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QUALITY AND EFFICIENTY OF THE IMPLEMENTATION 

(20%)

Coherence and effectiveness of the work plan, including
appropriateness of the allocation of tasks and resources 

Appropriateness of the management structure and 
procedures, including risk management

Appropriateness of the institutional environment 
(infrastructure)

Seção Implementação

Critérios de Avaliação



Onde 

encontrar 

Informações 

& 

Documentos



Funding & tender opportunities Portal

https://ec.europa.eu/in
fo/funding-
tenders/opportunities/
portal/screen/opportun
ities/topic-details/msca-
if-2020



https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

ECAS Account



Apoio



Net4Mobility+

https://www.net4mobilityplus.eu

Documentos de apoio
Busca de parceiros

MSCA NCPs 



Busca de parceiros

http://www.net4mobility.eu/eoi.html



Obrigada!       

Elisa Natola
Assessora para a Cooperação internacional Brasil-Europa
Ponto de Contato Nacional Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)
elisa.confap@gmail.com

mailto:elisa.confap@gmail.com

