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Horizon 2020

Marie Sklodowska
Curie Actions

European Research 
Council

6.2 bln EUR 13 bln EUR

1-
Excellent 
science

€24.4 billion

2- Industrial 
leadership

€17 billion

3-
Societal 

challenges
€31 billion

Mobilidade no Horizonte 2020



Definições (no âmbito do Horizonte 2020)
28 Países membros da 
União Europeia
+
16 países associados ao 
H2020

Brasil = país terceiro

Pesquisadores individuais 
brasileiros são elegíveis ao 
fomento das MSCA e do 
ERC
Instituições brasileiras 
podem participar, trazendo 
seu própio fomento

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf


Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)
Mobilidade geográfica, intersetorial, interdisciplinar
A partir de pré-PhD. Todas as áreas.
Incoming / outgoing
http://bit.ly/FocusMSCA

European Research Council (ERC)
Todas as áreas. Todas as nacionalidades. 
Pesquisa de ponta. Bolsas individuais.
5 anos. Não precisa abandonar laboratório
http://bit.ly/FocusERC

Erasmus+ 
Mobilidade estudante + professores e staff
http://bit.ly/FocusErasmus

Viabilize a sua estadia de pesquisa na Europa
Bolsas europeias de mobilidade

http://bit.ly/FocusMSCA
http://bit.ly/FocusERC
http://bit.ly/FocusErasmus


Fomentos da mobilidade pela Comissão Europeia

1. Ações Marie Sklodowska Curie 
(MSCA) 

para pesquisadores e 
instituições brasileiras 



Fomentos da mobilidade pela Comissão Europeia

2. Conselho Europeu de Pesquisa
European Research Council (ERC) 

para pesquisadores brasileiros 



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



Atrair pesquisadores sediados for a da Europa

Flexibilidade

• Fomento adicional "start-up” para pesquisadores
mudando para a Europa (EUR 500 000 para StG, EUR
750 000 para CoG e EUR 1 milhão para AdG)

• “Bolsistas” podem manter afiliações com suas
instituições fora da Europa (”parte significativa" do tempo
de trabalho na Europa, mínimo 50%)

• Colaboradores (Team members) podem ser sediados
fora da Europa

• “Bolsistas” podem se deslocar na Europa com a bolsa



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 nas equipes 
financiadas pelo ERC
(acordo de implementação EC-CONFAP)

 chamadas para manifestão de interesse
são abertas pelo CONFAP e CNPq



Chamada ERC Orçamento Lançamento
chamada

Data limite para 
candidatura

Starting Grants
ERC-2018-StG 583 M€

18 Jul 2017 17 Oct 2017

Consolidator 
Grants
ERC-2018-CoG

553 M€
24 Oct 2017 17 Feb 2018

Advanced Grants
ERC-2018-AdG

452 M€ 18 May 2018 30 Aug 2018

Synergy Grants
ERC-2018-SyG 250 M€ 19 July 2017 14 Nov 2017

Proof of Concept
ERC-2018-PoC 20 M€ 18 Jul 2017

DL: 16 Jan 2018
DL2: 18 Apr 2018
DL3: 11 Sept 2018

Chamadas 2018



 Website do ERC: https://erc.europa.eu/
◦ Chamada Confap e CNPq para participação de 

pesquisadores nos projetos do ERC aqui
◦ 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 
com fomento ERC http://brazil.euraxess.org

ERC para os Brasileiros-Recursos adicionais

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


3. 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 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
Apoio dos 250 centros EURAXESS em 40 países na Europa



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
https://www.facebook.com/EuraxessLinksBrasil


EURAXESS Science Slam 
Fomentando a criatividade na comunicação científica

Desafio: apresentar sua pesquisa de forma 
CRIATIVA, em 6 minutos para um público de 
leigos
◦ Concurso aberto a todos os pesquisadores 

ativos no Brasil (mestrando e acima); todas as 
áreas de pesquisa

◦ Inscrições até 15 de setembro

◦ PREMIO: uma viagem à Europa, para visitar 
um instituto de pesquisa

◦ Treinamento: coaching individual, workshop de 
comunicação científica

scienceslambrasil.com 

https://scienceslambrasil.splashthat.com/


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

euraxess.ec.europa.eu


brazil@euraxess.net 
brazil.euraxess.org

facebook.com/EuraxessBrasil
Inscrição: http://bit.ly/ListaEURAXESSBrazil

Charlotte Grawitz, representante no Brasil

euraxess.ec.europa.eu
https://www.facebook.com/EuraxessBrasil
http://bit.ly/ListaEURAXESSBrazil


Flyers e outros documentos úteis

Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)
What’s in it for Brazilian researchers and institutions

http://bit.ly/FocusMSCA

European Research Council (ERC)
What’s in it for Brazilian researchers?

http://bit.ly/Focus_ERC

Flyer Come to Europe (Erasmus+, 
MSCA, ERC, EURAXESS)
http://bit.ly/CometoEUROPE

http://bit.ly/MSCA_Brazil
http://bit.ly/FocusMSCA
http://bit.ly/Focus_ERC
http://bit.ly/CometoEUROPE


brazil@euraxess.net
brazil.euraxess.org

facebook.com/EuraxessBrasil
Inscrição: http://bit.ly/ListaEURAXESSBrazil

Charlotte Grawitz, representante no Brasil

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

