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A EURAXESS Brazil e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa
– CONFAP informam que estão abertas oportunidades oferecidas às instituições e aos
pesquisadores brasileiros, no contexto da chamada para Bolsas Individuais (Individual
Fellowships - IF) 
das Ações Marie Sklodowska-Curie (MSCA). 
EURAXESS Brazil
é uma iniciativa da Comissão Europeia com o objetivo de promover a mobilidade internacional
de pesquisadores.

  

EURAXESS Brazil  é uma iniciativa da Comissão Europeia com o objetivo de promover a
mobilidade internacional de pesquisadores. Entre outras atividades, realizam a promoção e a
divulgação dos fomentos da Comissão Europeia para esta mobilidade. O C
ONFAP
foi indicado como Ponto de Contato Nacional (NCP) para o Brasil, no contexto do programa da
Comissão Europeia, Horizonte 2020, Ações Marie Sklodowska-Curie (MSCA), voltado para o
fomento da mobilidade de pesquisadores de excelência, em nível internacional, por meio de
intercâmbios com a União Europeia.

  

Por emio dessa iniciativa, há a possibilidade de trazer pesquisadores baseados na Europa
a fim de realizar um pós-doc de até 2 anos nos laboratórios, integralmente financiados
pela UE . As Ações Marie Sklodowska-Curie (MSCA) financiam,
entre outras coisas, a mobilidade de pesquisadores experientes (pós-doc), por meio de suas
Bolsas Individuais (IF). Há duas modalidades de IF:

    
    -  Do Brasil (ou outro país) para a Europa (MSCA Individual Fellowship / European
Fellowship)   
    -  Ou da Europa para o Brasil (MSCA Individual Fellowship / Global Fellowship).  

  

Você encontrará um guia para os pesquisadores e instituições brasileiras explicando como
podem se beneficiar em: http://bit.ly/FocusMSCA .

  

A chamada MSCA IF 2018 abriu no dia 12 de abril e tem seu prazo final em 12 de setembro
de 2018. Mais detalhes em: 
http://bit.ly/MSCAIF2018
.
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https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil
http://bit.ly/FocusMSCA
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/marie-sk%C5%82odowska-curie-individual-fellowships-if-incomingoutgoing-open-call
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Assim, a primeira etapa seria entrar em contato com seus parceiros na Europa. Também é
possível expressar seu interesse em sediar um candidato à uma bolsa IF/GF, publicando uma
hosting offer no portal EURAXESS (consulte o passo a passo em http://bit.ly/HowtoPost_Hosti
ngOffers ).
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