
             
 

                                                                  
 

CONFAP-CNPq-UK ACADEMIES: 

Fellowships, Research Mobility, and 

Young Investigator Awards for UK 

researchers in Brazil 

 

Retificação nº. 2 
 

Devido a propagação do COVID-19, a FAPESP decidiu suspender o apoio para projetos 

que viagens são consideradas itens essenciais por meio do  

Comunicado FAPESP 27/05/2020 (disponível em http://www.fapesp.br/14256). 

Portanto nesta rodada da chamada CONFAP-CNPq-UK Academies 2019: Fellowships, 

Research Mobility, and Young Investigator Awards for UK researchers in Brazil, a 

FAPESP não apoiará as modalidades Fellowship e Reseach Mobility. 

 

2. Eligebilidade: 
 

h) Para submissões a FAPESP, os critérios de elegibilidade são de acordo com o tipo 

de apoio desejado:  

 

h.1) Research Fellowships: o pesquisador no Reino Unido deve estar associado a um PI 

da FAPESP (co-candidato) responsável ou principal investigador de um apoio em 

andamento dos seguintes tipos: Thematic, Young Investigator, Engineering Research 

Center, Public Policy Research, ou Research, Innovation, e Diffusion of Knowledge 

Centres. Gentileza observar que o apoio ocorrerá por meio do apoio ao Pesquisador 

Visitante da FAPESP (www.fapesp.br/147). 

h.2) Researcher Mobility, o apoio também será por meio do apoio ao Pesquisador 

Visitante (www.fapesp.br/147): é necessário um pesquisador anfitrião (co-candidato) no 

Estado de São Paulo, mas não necessariamente responsável por um apoio da FAPESP 

em andamento.   

h.3)Young Investigator Grants: o candidator deve possuir PhD ou titulação 

equivalente, um excelente histórico e tipicamente uma experiência de 2 a 5 anos de pós-

doutorado em um grupo de pesquisa no Reino Unido (www.fapesp.br/en/11315). 

 

Leia-se: 
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3.1 Fellowships  

 

3.1.1 Para pesquisadores do Reino Unido que desejam receber apoio das FAPs fora do 

Estado de São Paulo:  

 

O apoio fellowship é oferecido por meio de duas categorias para um período de 6 a 36 

meses:  

 

a) Para Jovens Pesquisadores:  

• Um bolsa de estudo mensal no valor de R$ 7,000.00  

• Passagem aérea (ida e retorno em classe econômica) e seguro viagem  

• Bolsa de estudo para um aluno de graduação auxiliar o pesquisador.  

• Apoio no valor de R$ 25.000,00 a cada seis meses  

 

b) Para Pesquisadores Sêniores  

• Um bolsa de estudo mensal no valor de R$ 10,000.00  

• Passagem aérea (ida e retorno em classe econômica) e seguro viagem  

• Bolsa de estudo para um aluno de graduação auxiliar o pesquisador.  

• Apoio no valor de R$ 25.000,00 a cada seis meses  

 

3.1.2 Para pesquisadores do Reino Unido que desejam receber o apoio da FAPESP para 

trabalhar em uma Universidade ou Instituto de Pesquisa no Estado de São Paulo  

 

No Estado de São Paulo o apoio fellowship é oferecido por meio do apoio FAPESP 

Pesquisador Visitante para um período único máximo de 12 meses. Como 

mencionado, o pesquisador do Reino Unido deve estar associado a um PI FAPESP (co-

candidato) responsável de um apoio em andamento dos seguintes tipos: Thematic, 

Young Investigator, Research, Innovation, e Diffusion of Knowledge Centres, 

Engineering Research Center ou Public Policy Research (mais detalhes em 

https://www.fapesp.br/en/visiting):   

 

• Uma bolsa de estudo mensal no valor que varia de R$ 10.830,00 (Jovem 

Pesquisador) a R$ 16.110,00 (Professor Titular) O valor da bolsa de estudos deverá 

ser sugerido pelo pesquisador anfitrião e confirmado pela FAPESP após revisão por 

mérito.  

• Uma passagem aérea (ida e retorno) e seguro viagem. 

• Bolsa de estudo para um aluno de graduação auxiliar o pesquisador.  

• Apoio ao PI anfitrião ao qual o pesquisador visitante estará associado: o PI anfitrião 

poderá solicitar à FAPESP como fundo suplementar até o valor de R$ 25.000,00 

para cada seis meses de estadia do visitante. O recurso de apoio é para ser utilizado 

com despesas relacionadas a pesquisa, como material de consumo, serviços e 

viagem.  

 

Leia-se: 
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3.1.1 Para pesquisadores do Reino Unido que desejam receber apoio das FAPs fora do 

Estado de São Paulo:  

 

O apoio fellowship é oferecido por meio de duas categorias para um período de 6 a 36 

meses:  

 

a) Para Jovens Pesquisadores:  

• Um bolsa de estudo mensal no valor de R$ 7,000.00  

• Passagem aérea (ida e retorno em classe econômica) e seguro viagem  

• Bolsa de estudo para um aluno de graduação auxiliar o pesquisador.  

• Apoio no valor de R$ 25.000,00 a cada seis meses  

 

b) Para Pesquisadores Sêniores  

• Um bolsa de estudo mensal no valor de R$ 10,000.00  

• Passagem aérea (ida e retorno em classe econômica) e seguro viagem  

• Bolsa de estudo para um aluno de graduação auxiliar o pesquisador.  

• Apoio no valor de R$ 25.000,00 a cada seis meses  

 

 

3.2 Apoio Research Mobility  

 

3.2.1 Para pesquisadores do Reino Unido que desejam receber apoio das FAPs fora do 

Estado de São Paulo: 

 

Dois tipos de missões podem ser considerados:  

 

a) Missões até quinze dias:  

• Passagem aérea (ida e retorno em classe econômica) e seguro viagem  

• Diárias definidas pelas FAPs ou CNPq. 

 

b) Mission from sixteen days to three months:  

• Passagem aérea (ida e retorno em classe econômica) e seguro viagem  

• Um bolsa de estudo mensal no valor de R$ 7,000.00. 

 

3.2.2 Para pesquisadores do Reino Unido que desejam receber o apoio da FAPESP 

para trabalhar em uma Universidade ou Instituto de Pesquisa no Estado de São 

Paulo:   

 

Gentileza observar que uma única missão é apoiada pela FAPESP, não múltiplas 

visitas. Três tipos de missões podem ser considerados:  

 

a) Uma única missão de cinco a quinze dias: 

• Uma passagem aérea (ida e retorno) e seguro viagem, OU; 

• Diária a ser paga de acordo com a tabela de valores diários da FAPESP 

 

 



             
 

                                                                  
b) Uma única missão de quinze dias a um mês:  

• Uma passagem aérea (ida e retorno) e seguro viagem, e; 

• Diária a ser paga de acordo com a tabela de valores diários da FAPESP 

 

c) Uma única missão de um a doze meses:  

• Uma passagem aérea (ida e retorno) e seguro viagem, e; 

• Uma bolsa de estudo mensal com valor que varia de R$ 10.680,00 (Jovem 

Pesquisador) a R$ 15.870,00 (Professor Titular). O valor da bolsa de estudos deverá 

ser sugerido pelo pesquisador anfitrião e confirmado pela FAPESP após revisão por 

mérito.  

 

Leia-se: 

 

3.2      Apoio Research Mobility  

 

3.2.1 Para pesquisadores do Reino Unido que desejam receber apoio das FAPs fora do 

Estado de São Paulo: 

 

Dois tipos de missões podem ser considerados:  

 

a) Missões até quinze dias:  

• Passagem aérea (ida e retorno em classe econômica) e seguro viagem  

• Diárias definidas pelas FAPs ou CNPq. 

 

b) Mission from sixteen days to three months:  

• Passagem aérea (ida e retorno em classe econômica) e seguro viagem  

• Um bolsa de estudo mensal no valor de R$ 7,000.00. 

Apoio Research Mobility  

 

3.2.1 Para pesquisadores do Reino Unido que desejam receber apoio das FAPs fora do 

Estado de São Paulo: 

 

Dois tipos de missões podem ser considerados:  

 

a) Missões até quinze dias:  

• Passagem aérea (ida e retorno em classe econômica) e seguro viagem  

• Diárias definidas pelas FAPs ou CNPq. 

 

b) Mission from sixteen days to three months:  

• Passagem aérea (ida e retorno em classe econômica) e seguro viagem  

• Um bolsa de estudo mensal no valor de R$ 7,000.00. 

 

Todos os outros termos e condições da chamada CONFAP-CNPq-UK Academies 2019: 

Fellowships, Research Mobility, and Young Investigator Awards for UK researchers in 

Brazil permanecem inalterados. 

 



             
 

                                                                  
Todas as modificações são partes integrantes da chamada CONFAP-CNPq-UK 

Academies 2019: Fellowships, Research Mobility, and Young Investigator Awards for 

UK researchers in Brazil. 

 

 

 

Brasília, 28 de maio de 2020. 


