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Antes da aplicação
• Escolha o supervisor (host) – sua ajuda será fundamental para o sucesso da
aplicação
• Assista aos webinars disponíveis
• Entre em contato com NPCs
• Encontre comunidades na internet para troca de experiências sobre o processo de
aplicação
• Planeje-se – o processo é difícil e demorado (muitas correções e revisões)
• Atente-se ao projeto proposto (deve ser inovador, mas estar em linha com a sua
experiência prévia!)

Durante a escrita
• Atente-se a todas a partes da aplicação
• Parte 1 – Excelência é mais familiar para nós cientistas
• No entanto, Impacto (parte 2) e Implementação (parte 3) são mais complexas e
requerem ajuda do supervisor e/ou da instituição (escritório de pesquisas
internacionais)
• Implementação e Impacto são partes decisivas no sucesso da aplicação

1- Excelência
• Qualidade e pertinência do projeto de pesquisa e objetivos de inovação
• Fazer um boa revisão do estado da arte do tópico proposto
• Objetivos bem claros, e quantificáveis em cada etapa do processo
• Quão apropriada é a metodologia proposta
• Inovação
• Multidisciplinaridade
• Qualidade do supervisor, treinamento e transferência de conhecimento
entre pesquisador e host
• É preciso deixar claro como a experiência prévia do fellow irá beneficiar
o host, e como a experiência do host irá beneficiar a carreira do fellow
(ex: eu propus dar mini-curso para os alunos e pesquisadores do lab
host)
• A experiência prévia do pesquisador para desenvolver o projeto proposto
• CV

2- Impacto
• Como esta fellowship pode melhorar as perspectivas de carreria do
pesquisador
• Deve ser bem claro (aspectos técnicos, networking, etc...)
• Divulgação dos resultados
• Academia: papers, conferências...
• Comunidade: redes sociais, eventos culturais e científicos abertos à
comunidade em geral
• Impacto cientifico, social e econômico do projeto
• É preciso deixar claro como os resultados do projeto podem impactar a
sociedade como um todo (visão holística)

3- Implementação
• Qualidade e eficácia do plano de trabalho
• Não subestime o preparo do plano de trabalho. Defina bem os WPs
(task, deliverable, milestone)
• Tenha um Gantt Chart bem organizado e condizente com a tabela de
WPs proposta

• Avaliação dos riscos
• Identifique claramente os riscos associados a cada WP (o que poderia
causar a não execução deste? Como mitigar o problema caso isto
aconteça?)
• Qualidade e capacidade de acolhimento da instituição host
• Infraestrutura, time de gerenciamento do projeto, reuniões com
supervisor, avaliação do progresso do projeto, etc...

Obrigada!
Boa sorte nas
aplicações!

