
Chamada CONFAP – MSCA RISE 2020 



PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NOS PROGRAMAS DE FOMENTO
A MOBILIDADE DA COMISSÃO EUROPEIA:

MSCA RISE -RESEARCH & INNOVATION STAFF EXCHANGE
INTERCÂMBIO PARA PESQUISA & INOVAÇÃO

q O Programa Europeu MSCA RISE financia 
a mobilidade de curto/médio prazo com o 
objetivo de promover a colaboração 
internacional e intersetorial por meio do 
intercâmbio de equipes de pesquisa e 
inovação

q O CONFAP, por meio das suas FAPs, apoia 
a participação de instituições e 
pesquisadores do Brasil em projetos 
apresentados no contexto da chamada 
Horizonte 2020 – MSCA – RISE 2020



FOCO DO PROGRAMA EUROPEU MSCA
MARIE SKLODOWSKA CURIE ACTIONS

vFormação de excelência em 
Pesquisa e Inovação

vOportunidades de carreira
vTroca de conhecimentos 

por meio da mobilidade
internacional e intersetorial



Ø Aberto para todas as áreas do conhecimento e inovação

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

Ø Abordagem bottom-up – cobre todos os domínios 
científicos

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: Aberto a qualquer nacionalidade

Mobilidade

CarreiraCapacitação

MSCA RISE – Características



MSCA - RISE

Projeto de Mobilidade + Pesquisa & Inovação

qCooperação Internacional e intersetorial através do intercâmbio de pessoal

qIntegra ações de pesquisa e inovação a nível internacional e/ou Inter setorial
qTemáticas: projetos definidos com abordagem Bottom-up

qFoco em Inovação e orientado para o mercado: através do intercâmbio de pessoal, 
compartilhando conhecimentos e ideias da pesquisa para o mercado (e vice versa)

qIntercâmbio de Pessoal: Pesquisadores de inicio carreira + Pesquisadores experientes + Pessoal 
técnico e administrativo 

qEmpreendedorismo: fortalece a interação entre organizações dos setores acadêmicos/não 
acadêmicos, entre Europa e países terceiros

qPremia a criatividade: transformar ideias criativas em produtos, serviços ou processos 
inovadores



RISE - Parcerias & Atividades

vComplementariedade de competencias dos participantes

vAtividades de networking 

vOrganização de workshops & conferências para facilitar o compartilhamento do 
conhecimento

vCriação de novas competências & desenvolvimento da carreira

vMobilidade para Países Membros da União Europeia ou Associados*

*http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-
annex-a-countries-rules_en.pdf

Atividades de Pesquisa e Inovação devem promover:



Chamada 2020 aberta

O que oferece?
Intercâmbios de funcionários envolvidos em pesquisa e inovação, 
para desenvolver projetos de colaboração sustentáveis 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: detalhes devem ser consultados com as FAPs

participantes



Regras de Partipação

§ Acima desse
minimo, a 
participação de 
instituições de 
parceiros de 
qualquer pais é 
possivel, 
seguindo as 
regras gerais de 
elegibilidade do 
H2020.

Participantes localisados em
minimo três países diferentes da 

União Europeia ou Associados

Projeto Internacional: minimo
uma Instituição fora da Europa e

minimo dois localisados em Paises
Membros ou Associados

Projeto Intersetorial: minimo um
participante dos dois setores, 

localisados em minimo dois Paises
Membros ou Associados



Tríplice "i"
Dentro do 

Triângulo do 
Conhecimento:

Pesquisa

Inovação Educação

Elementos-chave:



• Qualquer entidade jurídica estabelecida num Estado Membro da
UE ou País Associado, ou num País terceiro:
• Instituições de Pesquisa (publicas ou privadas)
• Industria (incl. PMEs)
• Organizações, Associações, Agencias
• Entidades Governamentais e non-governamentais
• …..
ØPara Países Industrializados e Países Emergentes – incluído o

Brasil - a participação é elegível mas com co-financiamento –
regras de elegibilidade devem ser verificadas com as FAPs
participantes

Elegíbilidade para Participação: 



Onde encontrar
Informações & 
Documentos da 

chamada europeia
H2020 MSCA RISE



https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2020

Funding & tender opportunities Portal



https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Para participar nos projetos, todas as organizações devem se cadastrar no Portal ECAS: 
Participant Identification Code (PIC).

Registro ECAS



Elaboração
de 

Projetos



Projeto Parte A 

üSeção 1: Informações gerais (incluindo resumo) 

üSeção 2: Informações sobre o consórcio

üSeção 3: Orçamento e planinla da mobilidade

üSeção 4: Assuntos de ética



Projeto Parte B 

LISTA DE PARTICIPANTES (incluindo informações dos parceiros não acadêmicos)

1. Sumário
2. Excelência
3. Impacto
4. Implementação

1. Referências
2. Capacidades das Instituições participantes
3. Questões de Etica
4. Cartas de apoido das Instituições parceiras

Limite 30 páginas

Inicio contagem de páginas

Fim contagem de páginas

Parceiros Brasileiros
devem assinar



RISE Critérios de Avaliação

50% 30% 20%



Busca de parceiros

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



Apoio



Net4Mobility+

https://www.net4mobilityplus.eu

vDocumentos de apoio
vBusca de parceiros

MSCA NCPs



EURAXESS

https://euraxess.ec.europa.eu
/worldwide/brazil/research-
and-innovation-projects-
through-mobility-msca-rise-
call
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Chamada CONFAP – MSCA RISE 2020

Acesse a chamada 
completa no site do 
CONFAP:

https://confap.org.br/ne
ws/disponivel-chamada-
confap-msca-rise-2020-
para-mobilidade-
internacional-de-
pesquisadores/



Apoio das FAPs

• Paraná – Fundação Araucária
• Federal District – FAPDF
• Alagoas – FAPEAL
• Amazonas – FAPEAM
• Goiás – FAPEG
• Minas Gerais – FAPEMIG
• Rio Grande do Sul – FAPERGS
• Rio de Janeiro – FAPERJ
• Santa Catarina – FAPESC
• Paraíba – FAPESQ
• Tocantins – FAPT
• Ceará – FUNCAP
• Rondônia – FAPERO

Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) participantes:

Critérios de elegibilidade 
devem ser consultadas 

previamente com as FAPs



Apresentação de projetos e prazos

vO projeto deve ser apresentado no portal europeu da chamada 
no prazo: 28 de abril 2020

vParticipantes do Brasil devem em seguida apresentar o projeto 
também para a FAP envolvida na proposta, no prazo 21 de maio 
2020, seguindo as orientações detalhadas na chamada CONFAP 
MSCA RISE 2020

vProjetos podem ser aprovados pelas FAPs so se aprovados no 
processo de avaliação do H2020 



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

http://gmail.com

