
Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA SE 
Staff Exchanges



MSCA no
Horizon Europe (2021-2027)

Orçamento MSCA no Horizon Europe: 6.6 bilhões €

Orçamento 
Horizon Europe
95.5 billhões €



Ações MSCA



MSCA: Caracteristicas

Impacto na
P&I

Impacto nas 
Carreiras de 

pesquisadores e 
funcionários de P&I

Impacto nas 
instituições

Excelência
Abordagem 
Bottom-up

Capacitação
Transferência de 
Conhecimentos

Desenvolvimento 
da Carreira 

Forte dimensão 
internacional

Intersetorial
Interdisciplinar



Doctoral 
Networks

Networks training PhD 
candidates

Doctoral programmes (including 
academic and non)

Postdoctoral 
Fellowships
Supporting postdoctoral 

researchers 

Staff 
Exchanges

Supporting exchanges of any 
type of R&I staff 

COFUND
Co-funding for training 

programmes 
Doctoral and postdoctoral

MSCA and 
Citizens

Public outreach events

Ações MSCA



Ø Aberto para todas as áreas do conhecimento e inovação

Ø Abordagem bottom-up

Ø Desde pesquisa básica até aplicada – orientada ao 
mercado + serviços de inovação

Ø Participação do setor não-acadêmico  fortemente 
encorajado, especialmente indústria e PMEs – Promove a 
colaboração academia - indústria

Ø Mobilidade elemento chave – financiamento ligado ao 
intercâmbio - aproximar grupos de pesquisa; transferência 
de conhecimentos

Ø Dimensão Internacional- projetos / redes colaborativas, 
envolvendo mínimo 3 países

CarreiraCapacitação

MSCA Staff Exchanges – Características 

Mobilidade



Intercâmbio de pessoal de P&I (“secondments”)
internacional, intersetorial e interdisciplinar

Transfêrencia de conhecimentos entre as organizações 
parcipantes

Colaboração entre setor acadêmico e não-acadêmico
(incluindo PMEs)

Cooperação ao redor do mundo

MSCA SE: Objetivos



Chamada MSCA SE 2022

O que oferece?

Intercâmbios de pessoal envolvido em pesquisa e inovação, para desenvolver 
projetos de colaboração e transferência de conhecimentos

Quem pode submeter projetos?

Redes internacionais de organizações de pesquisa dos setores acadêmicos e 
não-acadêmicos

Quem é financiado?

ü Pelo lado Europeu: pesquisadores em todos os níveis de carreira, pessoal 
administrativo e técnico  

ü Pelo Brasil: dependendo da modalidade do apoio – devem ser consultadas 
as FAPs ou CNPq



MSCA SE - Parcerias & Atividades

vComplementariedade de competências dos participantes 

vAtividades de networking

vOrganização de workshops & conferências para facilitar o compartilhamento de 

conhecimento

vCriação de novas competências & desenvolvimento da carreira 

vMobilidade para Países Membros da União Europeia ou Associados ao Horizon Europe

Atividades de Pesquisa e Inovação previstas nas propostas devem promover:



Pessoal 
envolvido

Troca de 
conhecimento 
e habilidades 

Visibilidade
internacional

Empregabilidade
& perspectivas 

de carreira

Networking & 
comunicação

Ideias 
inovadoras –

novos 
produtos, 

processos ou 
serviços

Transferência 
de 

conhecimentos

Redes
Colaborativas 

de P&I
Capacidades 

de P&I

Organizações 
envolvidas

Beneficios



Consórcio de min. 3
entidades de 3 países, 

sendo 2 de Estados 
Membros da UE ou 

associados ao H EU. Se as entidades são do 
mesmo setor, precisa ter 
pelo menos 1 parceiro 

de um país terceiro, não 
associado ao H EU*

* Intercâmbios entre Países Membros da UE ou Associados ao Horizon Europe devem ser entre diferentes setores 
(entre acadêmicos e não académicos), com exceção dos intercâmbios interdisciplinares, que devem ser limitados a 
um máximo de 1/3 do total de meses de duração do projeto.

Setor acadêmico

Setor não-acadêmico

Quem participa - Instituições



Intercâmbios elegiveis



Depois da mobilidade 
– retorno para sua  

instituição de origem

Qualquer tipologia de pessoal 
envolvido em atividades de 

Pesquisa e Inovação 
(pesquisadores, 

administrativos, de gestão)

Pesquisadores em diversos 
níves de carreira (doutorandos 

ou postdocs)

Para o Brasil: depende da 
tipologia de fomento usada 

para o co-financiamento

Mobilidade de 1 a 12
meses

(pode ser dividido 
em vários 

intercâmbios)

Durante a mobilidade –
dedicação exclusivaPessoal envolvido no 

intercâmbio

Quem participa - Pessoal



Fomento

Para entidades elegiveis a receber automáticamente recursos do Horizon
Europe:
Orçamento calculado com base em custos unitários, para cada mês de mobilidade do
pessoal envolvido:
• Staff Unit Cost: 2.300 EUR / mês
• Pesquisa, Capacitação & Networking: 1.300 EUR / mês
• Gestão: 1.000 EUR / mês
Total do custo unitário / mês: 4.600 EUR a ser multiplicado pelo número total de
meses de mobilidade (max. 360 meses/pessoa - max. 4 anos)

Para entidades do Brasil
• Arranjo Administrativo entre Comissão Europeia, CONFAP, CNPq e FINEP
• Possiblidade de solicitar co-financiamento às agências brasileiras, por meio dos

mecanismos já existentes ou chamadas regulares das FAPs ou do CNPq
• Contrapartida pode também ser de outra natureza ou de projetos já existentes
• Consultar as agências para verificar as possíveis modalidades do apoio



MSCA SE – Sumbissão das propostas

Chamada publicada no Portal: Funding and Tender Opportunities:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/

• Buscar a chamada: HORIZON-MSCA-2022-SE-01-01

• Instituições participantes precisam ser registradas – ter o número PIC 

• Participantes do Brasil não podem ser coordenadores, não sendo automáticamente elegiveis 
a receber recursos do Horizon Europe, mas podem participar como parceioros

• A proposta é apresentada pelo coordenador da proposta, incliuindo as informações e 
contribuições de todos os parceiros que integram o consórcio

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/


MSCA SE –
Estrutura dos 
Projetos

Parte B1 – Estrutura do formulário 
reflete os Critérios de Avaliação Peso

Prioridade
(ex.aequo)

Excelência 50% 1

Impacto 30% 2

Implementação 20% 3

Parte A  
Aspectos

administrativos

Parte B  
Parte Técnica

• Envío eletrônico
• Parte A se preenche no portal
• Parte B se descarrega do portal para editar



MSCA SE – Critérios de Avaliação

Excellence Impact Quality and efficiency
of the implementation

Quality and pertinence of the project’s
research and innovation objectives
(and the extent to which they are
ambitious, and go beyond the state of
the art)

Developing new and lasting research
collaborations, achieving transfer of knowledge
between participating organisations and contributing to
improving research and innovation potential at the
European and global level

Quality and effectiveness of the
work plan, assessment of risks,
and appropriateness of the effort
assigned to work packages

Soundness of the proposed
methodology (including i3
approaches, consideration of the gender
dimension and other diversity aspects,
and the quality of open science
practices)

Credibility of the measures to enhance the career
perspectives of staff members and contribution to
their skills development

Quality, capacity and role of each
participant, including hosting
arrangements and extent to
which the consortium as a whole
brings together the necessary
expertise

Quality of the proposed interaction
between the participating
organisations in light of the research
and innovation objectives

Suitability and quality of the measures to maximise
expected outcomes and impacts, as set out in the
dissemination and exploitation plan, including
communication activities

The magnitude and importance of the project’s
contribution to the expected scientific, societal and 
economic impacts

50% 30% 20%



MSCA
Work 

Programme  
& annexes

Guide for 
Applicants

Proposal
templates

Model 
Grant 

Agreement

Frequently  
Asked 

Questions

Online 
manual on 

how to 
submit an 
application

MSCA SE – Documentos Principais



Chamada Staff Exchanges 2022
Abre 06/10/2022

Encerra 08/03/2023

MSCA SE –
Cronograma



Plataformas para encontrar parceiros

https://msca.b2match.io/



Plataformas para encontrar parceiros

https://bit.ly/HE_Partners



MSCA PF – Mais Informações

Marie Curie Actions Website
http://ec.europa.eu/mariecurieactions

MSCA-NET Project
https://msca-net.eu/

Euraxess Portal (vagas, mais informações)
https://euraxess.ec.europa.eu/

marie.curie.actions @MSCActions

http://ec.europa.eu/mariecurieactions
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://www.facebook.com/Marie.Curie.Actions
https://twitter.com/mscactions


Elisa Natola
Assessora para Cooperação Internacional
Ponto de Contato Nacional MSCA Brasil 
elisa.confap@gmail.com

Obrigada!       

“Nothing in life is to be 
feared, it is  only to be 

understood. 
Now is the  time to 

understand more, so that  
we may fear less”
Marie Skłodowska-Curie


