
  
 

 
 

CONFAP – THE UK ACADEMIES 

Fellowships, Research Mobility, and 

Young Investigator Awards for UK 

researchers in Brazil 
 

 

The third round opens on August 15th, 2016 for applications and will close on October 24rd, 2016 

at 12.00 midday Brasília Time.  

 

Brazilian State Funding Agencies, articulated by its National Council (CONFAP), are launching 

a call for proposal offering support to researchers based in UK Universities and Research 

Institutions, who are willing to working in research in Brazil, in collaboration with local 

colleagues.  

 

The call offers support for researchers in the UK through:  

 

a) Fellowships;  

b) Research Mobility Grants, and,  

c) In the case of UK young researchers aiming at working in universities and research 

institutes in the State of São Paulo, Brazil, this call also offer the opportunity of Young 

Investigator Grants comprising a scholarship plus a research funding grant.  

 

These activities are under the auspice of the Newton Fund, an initiative that aims to develop the 

long-term sustainable growth and welfare of partner countries through building research, 

innovation capacities, and is part of the UK’s Official Development Assistance commitment.  

 

These awards offer an opportunity for the UK researcher to develop the strengths and capabilities 

of their research groups through training, collaboration and reciprocal visits with a partner in some 

of the best research groups in the Brazil.  

 

For further information, please contact fundonewton@confap.org.br. For researchers aiming at 

developing activities in the State of São Paulo, Brazil, please contact 

chamada_ukacademies@fapesp.br.  
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a) How to apply  
 
a) For researchers outside the State of São Paulo applications are available at: 

http://sigconfap.ledes.net (available from 1st of September 2016).  

b) Researchers from the State of São Paulo, or Young Investigators from the UK aiming at 

receiving funds from FAPESP to work in a university or research institute in the state of São 

Paulo, Brazil, must send proposals directly to FAPESP. Please follow the specific guidelines 

for FAPESP at http://www.fapesp.br/en/8951.  

 

2. Eligibility  
 
a)  The applicants must hold a PhD degree:  

a.1) Young researchers are considered to hold a PhD degree from 2 years to 7 years.  

a.2) Senior researchers must hold a PhD degree for over 7 years.  

b) The applicants must have a Brazilian-based collaborator as their co-applicant (host 
researcher).  

c) The applicants must hold a permanent academic post or postdoctoral fellowship/position in 

the UK which extends beyond the period of the requested grant;  

d) UK researchers from the natural sciences, engineering, medical sciences (including clinical 

or patient-oriented research), social sciences and humanities fields, are eligible to apply for 
support.  

e) For submissions to FAPESP the additional criteria hold, according to the type of support 

aimed at:  

 

e.1) Research Fellowships: the UK researcher must be associated to a FAPESP PI (co-applicant) 

in charge of an ongoing grant of the following types: Thematic, Young Investigator, or Research, 

Innovation, and Diffusion of Knowledge Centres. Please note that support will be through 

FAPESP Visiting Researcher Grants (http://www.fapesp.br/en/visiting) 

e.2) Researcher Mobility, support will also be through Visiting Researcher Grants 

(http://www.fapesp.br/en/visiting): there must be a host researcher (co-applicant) in the State of 

São Paulo, but not necessarily in charge of an ongoing FAPESP grant.  

 
e.3) Young Investigator Awards: the UK applicant must have a PhD or equivalent title, an 

outstanding research track record, and typically 2-5 years post-doctoral experience in a research 

group in the UK.  

 

3. Types of grants  
 
3.1 Fellowships  
 
3.1.1 For UK researchers aiming at receiving support from FAPs outside the state of 

São Paulo  
 
Fellowship support is offered through two categories:  

http://sigconfap.ledes.net/
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a) For Young Researchers:  

 A monthly scholarship of R$ 7,000.00  

 Airline ticket (round trip and economic class) and health insurance  

 Scholarship for one undergraduate student to assist the researcher  

 Grant in the amount of R$ 25,000.00 each six months  

b) For Senior Researchers:  

 A monthly scholarship of R$ 10,000.00  

 Airline ticket (round trip and economic class) and health insurance  

 Scholarship for one undergraduate student to assist the researcher  

 Grant in the amount of R$ 25,000.00 each six months  

 

3.1.2 For UK researchers aiming to receive support from FAPESP, to work in a 
University or Research Institute in the State of São Paulo  

 
In the state of São Paulo fellowship support is offered through FAPESP Visiting Researcher 

Grant and as mentioned, the UK researcher must be associated to a FAPESP PI (co-applicant) in 

charge of an ongoing grant of the following types: Thematic, Young Investigator, or Research, 

Innovation, and Diffusion of Knowledge Centres (more details at 

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

 
 A monthly scholarship with value ranging from R$ 10.360,20 (Young Researcher) to R$ 

15.400,50 (Full Professor). The level of payment is to be suggested by the host investigator 
and confirmed by FAPESP upon merit review.  

 Airline ticket and health insurance.  

 Scholarship for one undergraduate student to assist the researcher.  

 Grant to the host PI with whom the visitor will be associated: the host PI may request FAPESP 

supplementary funds up to R$ 25.000 for every six months of stay of the visitor. These funds 

are to be used for research related expenses with to consumables, services, and travel.  

 
3.2 Research Mobility support  
 
3.2.1 For UK researchers aiming at receiving support from FAPs outside the state of 

São Paulo  
 
Two types of mission can be considered:  

 

http://www.fapesp.br/en/visiting


  
 
a) Mission up to fifteen days:  

 Airline ticket (round trip and economic class) and health insurance.  

 Daily support in a value defined by the State Funding Agencies (FAPs)  

b) Mission from sixteen days to three months:  

 Airline ticket (round trip and economic class) and health insurance.  

 A monthly scholarship in the amount of R$ 7.000 monthly.  

 

3.2.2 For UK researchers aiming to receive support from FAPESP, to work in a 
University or Research Institute in the State of São Paulo  
 

Two types of mission can be considered:  

 
a) Mission from seven days to up to one month: 

 Airline ticket and health insurance.  

 Daily support to be paid according to FAPESP´s per diem table of values.  

b) Mission from one month to twelve months 

 Airline ticket and health insurance.  

 A monthly scholarship with value ranging from R$ 10.360,20 (Young Researcher) to R$ 

15.400,50 (Full Professor). The level is to be suggested by the host investigator and confirmed 

by FAPESP upon merit review.  

 

3.3 Young Investigator Award (only for FAPESP applicants) 
 
In addition to the above, for young investigators from the UK to start a research career in a 

university or research institution in the State of São Paulo, FAPESP offers, as part of the State of 

São Paulo side matching funds, an opportunity through its Young Investigator Awards. A 

FAPESP Young Investigator Award, a 4-year grant, comprises funds for (more details at 

http://www.fapesp.br/en/4479):  

 

 Equipment, consumables, services, and travel necessary to the 4-year research project.  

 A monthly scholarship for the Young Investigator of R$ R$ 7.748,40 (tax-free) to be paid for 

up to four years or until he/she obtains a permanent position in a university or research 

institution in the State of São Paulo. 

  

 A quota of scholarships for undergraduate students who will work in parts of the research 

project (Scientific Initiation) and a quota of MSc and Direct Doctorate scholarships for 

graduate students, to be selected and supervised by the Young Investigator.  

 

http://www.fapesp.br/en/4479


  
 
 In addition to the approved budget for the discriminated items mentioned above FAPESP 

includes a value equal to 15% as an overhead to be used in direct research infrastructure or 

non-anticipated expenses (e.g. travel, visitors,..) necessary for the project, and another 10% 

that is awarded as an institutional overhead.  

 

 
4. Selection criteria  
 
All applications will be assessed through a peer review process based on the following criteria:  

 

a) The quality of the proposed research project.  

b) The record of accomplishment of the applicants, and the host organization in the area of 

proposed research.  

c) The expected benefits for the career development of the Applicant.  

d) The record of accomplishment and suitability of the Brazilian-based co-applicant and Brazilian 

host organization in the area of proposed research.  

e) The additional benefits for the Brazilian based Co-applicant and host organization.  

f) Evidence that the support will lead to a long-term collaboration beyond the tenure of the award.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CONFAP- UK ACADEMIES 

Fellowship, Research Mobility,  

Young Investigator Award para  

pesquisadores do Reino Unido no Brasil 
 

A terceira rodada será aberta no dia 15 de agosto de 2016 para envio de propostas e 

encerrará no dia 24 de outubro de 2016, às 12 horas (horário de Brasília). 

As Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa Brasileiras (FAPs), articuladas pelo seu 

Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), estão 

lançando uma chamada de propostas direcionado a pesquisadores vinculados a 

Universidades e Institutos de Pesquisa do Reino Unido, que estejam dispostos a realizar 

atividades de pesquisa no Brasil, em colaboração com pesquisadores locais.  

Essa chamada de proposta oferece apoio para pesquisadores no Reino Unido por meio 

de: 

a) Fellowships;  

b) Apoio a Research Mobility, e; 
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c) No caso de jovens pesquisadores do Reino Unido que desejam trabalhar em 

Universidades e Institutos de Pesquisa no Estado de São Paulo, Brasil, essa 

chamada também oferece a oportunidade do apoio ao Young Investigator 

correspondendo a uma bolsa de estudo mais apoio financeiro a pesquisa.  

Essas atividades estão sob os auspícios do Fundo Newton, que é uma iniciativa que visa 

desenvolver o crescimento sustentável e bem-estar de longo prazo dos países parceiros, 

por meio da construção de pesquisa, inovação e capacitação, e é parte do compromisso 

de Ajuda Oficial ao Desenvolvimento do Reino Unido. 

Esses apoios oferecem uma oportunidade aos pesquisadores do Reino Unido de 

desenvolver as potências e capacidades dos seus grupos de pesquisa, por meio de 

capacitação, colaborações e visitas recíprocas com um parceiro dentre os melhores grupos 

de pesquisa do Brasil. 

Para mais informações sobre esta chamada, gentileza contatar 

fundonewton@confap.org.br. Para pesquisadores do Estado de São Paulo, Brasil, 

gentileza contatar ou chamada_ukacademies@fapesp.br.  

A. COMO SE CANDIDATAR 

a) Para candidatos fora do Estado de São Paulo, as candidaturas estão disponíveis 

em: http://sigconfap.ledes.net (disponível a partir de 1º de setembro de 2016). 

b) Para pesquisadores do Estado de São Paulo ou Young Investigators do Reino 

Unido que estão dispostos a receber apoio da FAPEMIG para trabalhar em uma 

Universidade ou Instituto de Pesquisa no Estado de São Paulo, Brasil, devem 

encaminhar a proposta diretamente a FAPESP. Gentileza seguir as instruções 

específicas do Manual da FAPESP disponível em: http://fapesp.br/en/8951. 

 

2. Eligibilidade 

a) Os candidatos devem possuir o título de PhD: 

a.1) Considera-se jovem pesquisador aquele que tenha titulação de PhD de 2 a 7 anos.  

a.2) Pesquisador sênior deve possuir a titulação de PhD há mais de sete anos. 

b) Os candidatos devem possuir um colaborador no Brasil como seu co-candidato 

(pesquisador anfitrião). 

c) Os candidatos devem possuir um vínculo acadêmico permanente ou 

posição/fellowship de Pós-doutorado no Reino Unido que se estenda além do 

período do apoio solicitado.  

d) Pesquisadores do Reino Unido dos campos das ciências naturais, incluindo 

engenharias, ciências médicas (incluindo pesquisa clínica e orientada ao 

paciente), ciências sociais e humanidades são elegíveis para solicitarem o apoio. 

e) Para submissões a FAPESP os critérios de elegibilidade são de acordo com o 

tipo de apoio que deseja: 

e.1) Research Fellowships: o pesquisador do Reino Unido deve estar associado a um PI 

da FAPESP (co-candidato) responsável por um apoio financeiro em andamento dos 

seguintes tipos: Thematic, Young Investigator, ou Research, Innovation, e  Diffusion of 

mailto:fundonewton@confap.org.br
mailto:chamada_ukacademies@fapesp.br
http://sigconfap.ledes.net/
http://fapesp.br/en/8951
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Knowledge Centres. Gentileza observar que o apoio ocorrerá por meio do apoio ao 

Pesquisador Visitante da FAPESP  (http://www.fapesp.br/en/visiting). 

e.2) Researcher Mobility, também será apoiado por meio do apoio a Professor Visitante 

(http://www.fapesp.br/en/visiting): é necessário um pesquisador anfitrião (co-candidato) 

no Estado de São Paulo, mas não necessariamente responsável por um apoio financeiro 

da FAPEMIG em andamento.  

 

e.3) Young Investigator Awards: o candidato do Reino Unido deve possuir o título de 

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. 

3. Tipos de Apoio Financeiro 

 

3.1 Fellowship 

 

3.1.1 Para pesquisadores do Reino Unido que desejam receber apoio das 

FAPs fora do Estado de São Paulo:  

Fellowship é apoiado por meio de duas categorias: 

a) Para Jovens Pesquisadores 

 Um bolsa de estudo mensal no valor de R$ 7.000,00; 

 Passagem aérea (ida e volta em classe econômica) e seguro 

viagem; 

 Bolsa de estudos para um aluno de graduação auxiliar o 

pesquisador; 

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

 

b) Pesquisadores Sêniores 

 Uma bolsa de estudos mensal no valor de R$ 10.000,00; 

 Passagem aérea (ida e volta em classe econômica) e seguro 

viagem; 

 Bolsa de estudos 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 apoio da 

FAPESP para trabalhar em uma Universidade ou Instituto de Pesquisa 

do Estado de São Paulo: 

 

A modalide Fellowship do Estado de São Paulo é oferecido por 

meio do Apoio ao Professor Visitante da FAPESP e como 

mencionado, o pesquisador do Reino Unido deve estar associado a 

um PI da FAPESP (co-candidato) responsável por um apoio 

financeiro em andamento dos seguintes tipos: Thematic, Young 

Investigator, ou Research, Innovation, e Diffusion of Knowledge 

http://www.fapesp.br/en/visiting
http://www.fapesp.br/en/visiting
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Centres. Gentileza observar que o apoio será por meio do apoio ao 

Pesquisador Visitante FAPESP (http://www.fapesp.br/en/visiting). 

 

 Um bolsa de estudo com valores variando de R$ 9.148,80 a 

R$ 13.653,60 (o nível deverá ser sugerido pelo pesquisador 

anfitrião e confirmado pela FAPESP após revisão por mérito).  

 Passagem aérea e seguro viagem. 

 Bolsa de estudos para um aluno de graduação auxiliar o 

pesquisador.  

 Apoio ao Investigador Principal 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 desse apoio é destinado aquisição de materiais de 

consumo, serviço e viagem relacionados à pesquisa. 

 

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 poderão ser considerados: 

a) Missão até quinze dias: 

 Passagens aéreas (ida e volta em classe econômica) e 

seguro viagem; 

 Diárias definidas pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

(FAP) correspondente. 

 

b) Missão de dezesseis dias a três meses:  

 Passagens aéreas (ida e volta em classe econômica) e 

seguro viagem; 

 Uma bolsa de estudos mensal no valor de R$ 7.000,00. 

 

3.2.2 Para pesquisadores do Reino Unido que desejarem receber apoio da 

FAPESP para trabalhar em uma Universidade ou Instituto de Pesquisa 

do Estado de São Paulo: 

 

Dois tipos de missões poderão ser considerados: 

a) Missão de sete dias a até um mês: 

 Passagem aérea e seguro-saúde; 

 Diárias definidas pela FAPESP de acordo com a tabela 

de diárias dessa Instituição. 

 

b) Missão de um mês a doze meses: 

 Passagem aérea e seguro-viagem; 

http://www.fapesp.br/en/visiting
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 Uma bolsa de estudos com valores variando de R$ 

9.148,80 a R$ 13.653,60 (o valor da bolsa de estudos 

deverá ser sugerido pelo pesquisador anfitrião e 

confirmado pela FAPESP após revisão por mérito). 

 

 

3.3 Young Investigator Award (somente para candidatos da FAPESP):  

 

Em adição as modalidades acima, para jovens pesquisadores do Reino Unido 

iniciarem sua carreira de pesquisa em uma Universidade ou Instituto de 

Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, oferece, como parte da 

contrapartida do Estado de São Paulo, um oportunidade por meio do apoio 

Young Investigator. O apoio Young Investigator da FAPESP, de apoio 

financeiro de 4 anos, compreende recursos para (mais detalhe disponíveis em 

http://www.fapesp.br/en/4479): 

  

 Equipamentos, materiais de consumo, serviços e viagens para 4 anos 

de projeto de pesquisa; 

 Uma bolsa de estudo mensal para o Young Investigator de R$ 

6.980,40 (sem taxa) que será pago por até quatro anos ou até que 

ele/ela obtenha uma posição permanente em uma Universidade ou 

Instituto de Pesquisa no Estado de São Paulo;  

 Uma cota de bolsas de estudos destinado a estudantes de graduação 

que trabalharão em partes do projeto de pesquisa (iniciação científica) 

e uma cota de bolsas de estudos para mestrado e doutorado direto para 

estudantes pós-graduados, que serão selecionados e supervisionados 

pelo Young Investigator;  

 Em adição ao orçamento aprovado para os itens discriminados e 

mencionados acima, a FAPESP inclui um valor igual a 15% como 

despesas gerais para ser utilizado diretamente na infraestrutura da 

pesquisa ou despesas não antecipadas (como viagens, visitantes, etc) 

necessárias ao projeto, e outro 10% que é destinado a despesas gerais 

institucionais.  

 

4. Critérios de Seleção 

 

Todas as candidaturas serão avaliadas por um painel de seleção nos seguintes 

critérios: 

a) A qualidade do projeto de pesquisa proposto; 

b) O histórico do candidato e da instituição anfitriã do exterior na área da 

pesquisa proposta; 

c) Os benefícios esperados para o desenvolvimento da carreira do candidato; 

d) O histórico e adequação do co-candidato baseado no Brasil e da 

organização anfitriã brasileira na área da pesquisa proposta; 

e) Os benefícios adicionais para o co-candidato baseado no Brasil e a 

organização anfitriã; 

http://www.fapesp.br/en/4479
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f) Evidência de que o apoio levará a uma colaboração de longo prazo além 

do prazo do apoio. 


