
 
 

ORIENTAÇÕES PRELIMINARES PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS À 
DIRETRIZ FAPEMIG 503/2020 - APOIO À CHAMADA ERC/CONFAP/CNPQ 

2020 
 

 
1. Objetivo: Apoiar pesquisadores do Estado de Minas Gerais a buscarem 
colaborações de pesquisa com pesquisadores europeus coordenadores de projetos 
apoiados financeiramente pela União Europeia por meio do European Research Council 
– ERC (Conselho de Pesquisa Europeu). 
 
2. A FAPEMIG destinará até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para apoio à 
Chamada ERC/CONFAP/CNPq 2020 e a(s) proposta(s) a ser(em) apoiada(s) deve(m) 
observar os seguintes requisitos gerais: 
 

2.1. Ser coordenada por pesquisador de Minas Gerais que possua título de doutor, 
que desenvolva atividades de pesquisa e que tenha vínculo empregatício ou funcional 
com Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação no Estado de Minas 
Gerais/ICTMG; 
2.2. Ser aceita por pesquisador coordenador europeu de projeto financiado pelo 
European Research Council; 
2.3. Prever o início das colaborações a partir do segundo semestre de 2021. 
 
3. Serão financiáveis as seguintes despesas previstas no item 4.11.1 do Manual da 
FAPEMIG: 
 
3.1. Passagens aéreas internacionais de ida e volta, em classe econômica; 
3.2. Diárias internacionais, de acordo com os valores da Tabela de Diárias da 
FAPEMIG no exterior; 
3.3. Seguro-saúde para viagens internacionais; 
3.4. Despesas operacionais e administrativas, limitadas ao percentual máximo de 6% 
(seis por cento) do valor total da proposta, conforme Deliberação do Conselho Curador 
da FAPEMIG n. 147, de 26 de novembro de 2019. 
 
4. O valor máximo a ser apoiado por proposta será de até R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais). 
 
5. O número de propostas a ser contratado está condicionado ao limite de recursos 
alocados. 
 
6. Informações adicionais sobre a adesão de Fundações de Amparo Estaduais à 
Chamada ERC/CONFAP/CNPq 2020 estão disponíveis no sítio eletrônico do CONFAP 
em https://confap.org.br/pt/editais/47/chamada-erc-confap-cnpq-2020. 
 

7. A diretriz completa e os anexos obrigatórios para solicitação de apoio à 
FAPEMIG serão divulgados em breve. 

https://confap.org.br/pt/editais/47/chamada-erc-confap-cnpq-2020

