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Perguntas que surgiram antes da postulação
Elegibilidade por nacionalidade :

Todas as nacionalidades podem apresentar
proposta.

A possibilidade de incluir um trabalho de
campo extenso no projeto :

O programa possibilita e promove o trabalho de
campo além da estadia na instituição parceira

Modalidades e duração:

Mínimo de 12 meses, máximo 24 meses na
Universidade parceira (Global Fellowship).

O processo de
postulação

Link

-

Informação sobre o processo. Leitura dos documentos
explicativos referenciados no site da Comissão Europeia: sobre
condições para a postulação, os prazos, os detalhes da bolsa, os
requerimentos necessários para escrever o projeto, a questão do
estabelecimento de vínculos entre laboratórios, etc.

-

O estabelecimento de contatos e vínculos entre laboratórios:
Necessidade de dialogar prévia e frequentemente com os
colegas, apresentar o projeto para os uns e os outros, explicar os
requerimentos da Comissão Europeia; as
implicações dos
acordos a serem assinados, no caso de obter a bolsa ser obtida.

-

Tempo para o projeto prévio ser aprovado pelos supervisores
escolhidos, mas também pelos laboratórios e inclusive pelos
conselhos acadêmicos das Universidades (a depender da
instituição).

-

(Registo das instituições PIC).

Etapa de
redação do
projeto

-

Ter claros os objetivos do projeto e se ele
responde aos requerimentos da Comissão
Europeia. Modelo de base : template

-

Incluir documentos que precisam ser enviados:
assinaturas das Instituições.

-

Cronograma
atividades.

de

desenvolvimento

das

*Projeto inovador e colaborativo:
Além dos objetivos científicos, mostrar a importância
atribuída ao estabelecimento de redes entre laboratórios
e instituições. Como através das atividades a serem
realizadas, se espera reforçar essas redes e incluir novas
que venham a enriquecer tanto a experiência do
pesquisador
como
dos
diferentes laboratórios
envolvidos, além de mostrar como isso também
beneficiará aos sujeitos da sua pesquisa.

Outros aspetos importantes:
- O programa da Comissão Europeia não só estão focados na pesquisa, mas tem como
componente central o desenvolvimento “integral”, do pesquisador. Mostrar no projeto como as
atividades e as Instituições envolvidas facilitarão esse desenvolvimento: treinamento nos
laboratórios, networking, treinamento inclusive em línguas estrangeiras, etc.
- As universidades também devem incluir como se pretende receber ao pesquisador, as
estruturas existentes, os espaços que estão disponíveis para acolher ao pesquisador.

Importância da bolsa:
-

A abertura para desenvolver seu projeto de pesquisa num quadro colaborativo com outras
instituições e com todas as condições materiais necessárias.

-

Uma bolsa que permite ter essa estabilidade não só financeira para desenvolver as nossas
pesquisas com tranquilidade ; mas também tranquilidade emocional sabendo que se tem
esse apoio institucional em todo momento e através de vários canais abertos para a
interlocução.

Obrigada!
Contato:
sofiacevallosv@gmail.com
nora-sofia.cevallos-vivar@univ-paris8.fr
Site do projeto de pesquisa: Aware Forest

