CHAMADA CONFAP-CNPq-UK
ACADEMIES 2018
EDITAL FACEPE 26/2018

1) OBJETIVO
A Fundação de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco (FACEPE),
através do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), e o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) lançaram a chamada
CONFAP-CNPq-UK Academies 2018, realizada em conjunto com The Royal Society, The
Academy of Medical Sciences e British Academy, no escopo do Fundo Newton.
O objetivo é fomentar a vinda de pesquisadores britânicos para trabalhar em conjunto com
pesquisadores brasileiros, em Pernambuco.
2) ELEGIBILIDADE
São elegíveis pesquisadores britânicos das áreas de ciências naturais, engenharia, ciências
médicas, ciências sociais e humanidades. Os proponentes devem ser pesquisadores doutores
a pelo menos dois anos e máximo de sete anos (young researchers) ou acima de sete anos
(senior researchers) e ter vínculo com instituição do Reino Unido. Para participar é necessário
haver um pesquisador doutor colaborador no Brasil, vinculado a uma Instituição de Ensino
Superior (IES) no Estado de Pernambuco, como co-proponente (host researcher).
3) ITENS FINANCIÁVEIS
A participação da FACEPE na Chamada CONFAP-CNPq-UK Academies 2018 se dará apenas na
modalidade Research Mobility Grants (missões de 15 dias a até 3 meses), através dos seguintes
itens financiáveis:
a) Passagem aérea internacional de ida e volta, em classe econômica, para o trecho Reino
Unido – Brasil (Recife), para o pesquisador visitante do Reino Unido;
b) Diárias nacionais, de acordo com os valores da tabela da FACEPE:
https://agil.facepe.br/tabelas.php, para o pesquisador visitante do Reino Unido;
c) Seguro saúde para o pesquisador visitante do Reino Unido.
4) APOIO FINANCEIRO
A FACEPE irá financiar apenas 1 (uma) proposta com valor de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
5) CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
a) A contratação da proposta aprovada dar-se-á de acordo com a disponibilidade financeira da
FACEPE, por meio da assinatura de TO (Termo de Outorga), que será firmado entre a FACEPE
e o coordenador da proposta em Pernambuco.
b) A liberação dos recursos far-se-á na forma estabelecida no correspondente TO, devendo o
repasse financeiro se iniciar após a assinatura do citado TO.
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6) SUBMISSÃO DE PROPOSTA
A submissão de propostas por interessados de Pernambuco deverá ser feita ao CONFAP e à
FACEPE.
a) Para o CONFAP, as propostas devem ser encaminhadas pelo sistema SIGCONFAP
(https://sigconfap.ledes.net/), nos termos da CONFAP-CNPq-UK Academies 2018.
b) Para a FACEPE, as propostas devem ser encaminhadas pelo sistema AgilFAP, através dos
seguintes passos:
1. Acessar o AgilFAP com seu login e senha (http://agil.facepe.br/);
2. Escolher, na aba Formulários, o item “Bolsas e Auxílios”;
3. Indicar, na aba Auxílios, a modalidade “APQ – Projeto de Pesquisa”;
4. Selecionar, em Natureza da solicitação, a opção “Editais” e, em Editais vigentes,
a opção “Edital 26/2018 – UK Academies”.
No formulário online no AgilFAP deve ser incluído o plano de trabalho. O proponente deve
manter o seu CV Lattes atualizado. Não serão aceitas propostas submetidas a apenas uma das
plataformas, é obrigatória a submissão nas duas.
Para
acessar
a
chamada
na
íntegra,
acesse
http://confap.org.br/novo/pt/editais/23/confap-cnpq-the-uk-academies-2018

o

link:

7) JULGAMENTO
A FACEPE irá avaliar as propostas e comunicar sua decisão de financiamento através do seu
site: http://www.facepe.br/.
O julgamento da FACEPE compreenderá três etapas:
a) Enquadramento das propostas: as propostas submetidas serão analisadas pelo corpo
técnico da FACEPE para verificar se atendem aos critérios de elegibilidade.
b) Análise de Mérito: cada proposta enquadrada será analisada de acordo com os critérios
de seleção definidos na Chamada principal, e será classificada em ordem de prioridade.
c) Homologação: a proposta recomendada e classificada em primeiro lugar na etapa anterior
será homologada pela Diretoria de Inovação da FACEPE.
8) CONTATO E ORIENTAÇÃO
a) Para mais informações sobre a Chamada, os candidatos brasileiros deverão entrar em
contato com: fundonewton.confap@gmail.com;
b) Para mais informações sobre os critérios da FACEPE, os candidatos deverão entrar em
contato com a Gestora do Programa, Neildes Paiva, através do e-mail: neildes.paiva@facepe.br

