OPORTUNIDADES
Apresentamos nova(s) oportunidade(s) na sua Área de atuação.

NIH - Research Project Grant (Parent R01)
Descrição
The National Institutes of Health (NIH), a part of the U.S. Department of Health and Human
Services, is the primary Federal agency for conducting and supporting medical research.
Composed of 27 Institutes and Centers, the NIH provides leadership and financial support to
researchers in every state and throughout the world.
The NIH Research Project Grant supports a discrete, specified, circumscribed project in areas
representing the specific interests and competencies of the investigator(s). The proposed project
must be related to the programmatic interests of one or more of the participating NIH Institutes
and Centers (ICs) based on their scientific missions.
Applicants can access the FOA here: Parent R01.

Data Limite
Letter of Intent Due Date: Not Applicable.
Parent R01: February 5, June 5 and October 5, 5:00 PM local time of applicant organization.
Expiration Date: May 8, 2019.

Elegibilidade
Non-domestic (non-U.S.) Entities (Foreign Institutions) are eligible to apply. Foreign (non-US)
institutions must follow policies described in the NIH Grants Policy Statement, and procedures
for foreign institutions described throughout the Application Guide.
Any individual(s) with the skills, knowledge, and resources necessary to carry out the proposed
research as the Program Director/Principal Investigator (PD/PI) is invited to work with his/her
organization to develop an application for support. Individuals from underrepresented racial and
ethnic groups as well as individuals with disabilities are always encouraged to apply for NIH
support.
Applicants must have a valid Dun and Bradstreet Universal Numbering System (DUNS) number
in order to begin each of the following registrations: Central Contractor Registration
(CCR), Grants.gov and eRA Commons.

OPORTUNIDADES
Valor Financiado
Application budgets are not limited but need to reflect the actual needs of the proposed project.
The maximum project period is five years.

Forma de Solicitação
Applicants must download the SF424 (R&R) application package associated with this funding
opportunity using the Apply for Grant Electronically or following the directions provided
at Grants.gov.
It is critical that applicants follow the instructions in the SF424 (R&R) Application Guide,
including Supplemental Grant Application Instructions except where instructed in this funding
opportunity announcement to do otherwise. Conformance to the requirements in the Application
Guide is required and strictly enforced. Applications that are out of compliance with these
instructions may be delayed or not accepted for review.
For information on Application Submission and Receipt, applicants must visit Frequently Asked
Questions - Application Guide, Electronic Submission of Grant Applications.

Contatos
Application
Submission
Grants.gov
Customer
GrantsInfo: GrantsInfo@nih.gov
eRA Commons Help Desk: Finding Help Online

Contacts:
Support: support@grants.gov

Scientific/Research
R01 IC-Specific Scientific Interests and Contact

Home Page
http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-16-160.html

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Contact:

OPORTUNIDADES
British Council/Newton Fund - Institutional Links Grants 2017: Inovação Social
Descrição
O Institutional Links, operacionalizado pelo British Council, aceita propostas para um conjunto
de atividades de cooperação entre instituições brasileiras e britânicas incluindo workshops,
missões, palestras e outras atividades de intercâmbio que podem ser realizadas por um período de
até dois anos.
O Programa é destinado a estabelecer conexões além do nível individual do pesquisador e do
agente de inovação, expandindo oportunidades para colaborações mais sustentáveis e orientadas à
solução de problemas entre grupos acadêmicos, setor privado e terceiro setor (ONGs, pequenas e
médias empresas, centros de transferência de tecnologia e outras organizações sem fins
lucrativos).

Data Limite
13 de junho de 2017.

Elegibilidade
A Chamada visa incentivar parcerias entre instituições localizadas nos estados elegíveis e
instituições britânicas de ensino superior e/ou pesquisa, dentro de inovação social, nas áreas de
Desenvolvimento Rural e Biodiversidade, a ser abordado de forma interdisciplinar, envolvendo
pesquisa aplicada e tendo como foco central o desenvolvimento de capacidades de alcance direto
a atores relevantes das áreas contempladas.
Poderão enviar propostas apenas as instituições brasileiras que estejam localizadas nos estados
participantes da Chamada.
Nota: As propostas devem ter duração entre dezoito e 24 meses e compreender os temas
elegíveis dos respectivos estados, descritas no item Orientações Temáticas.

Valor Financiado
As propostas serão financiadas com orçamento mínimo de £100.000,00 e máximo de
£140.000,00.

Forma de Solicitação
Cada proposta deve ter um proponente brasileiro e outro proponente do Reino Unido, e ser
submetida, totalmente em inglês, conjuntamente no Site Global do British Council.
Nota: Ambas as instituições, brasileira e britânica, devem ter capacidade de administrar a
concessão.

OPORTUNIDADES
Observações
A Univesities UK – UUKi ajuda organizações brasileiras a encontrar instituições com interesses
similares no Reino Unido para projetos do British Council financiados pelo Fundo Newton. Para
encontrar um parceiro britânico, os candidatos devem preencher o Formulário no Site da
UUKi (em inglês) e seu anúncio ficará disponível para a comunidade acadêmica do Reino Unido.

Contatos
newton@international.ac.uk

Home Page
https://www.britishcouncil.org.br/newton-fund/chamadas/institutional-links-desenvolvimentorural-biodiversidade-2017

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

British Council/Newton Fund - Researcher Links: Workshop Grants 2017/2018
Descrição
O Programa Researcher Links tem como objetivo apoiar a realização de workshops científicos
que sirvam como plataformas para a colaboração entre cientistas brasileiros e britânicos. Estes
workshops são coordenados por pesquisadores seniores de reconhecida competência nos seus
campos de atividades.
Os workshops devem abordar um dos seguintes temas:
1. Agricultura - especialmente voltada à pequena propriedade;
2. Clima e meio ambiente (mudança climática, tecnologia verde, desenvolvimento
sustentável, serviços de ecossistema, escassez de recursos);
3. Energia renovável e energia limpa;
4. Educação;
5. Crescimento econômico inclusivo;
6. Saúde (doenças negligenciadas);
7. Água e saneamento;
8. Alimentação e nutrição (incluindo segurança alimentar);
9. Mudança demográfica/migração/urbanização (foco em urbanização e direitos humanos e
transformação urbana);
10. Infraestrutura (infraestrutura para desenvolvimento – foco em comunidades remotas);

OPORTUNIDADES
11. Desastres humanitários e emergências;
12. Governança, sociedade e conflito (transparência, accountability, instituições eficientes,
direito a terra e recursos naturais com foco em populações indígenas, justiça criminal,
diminuição da pobreza, desenvolvimento social, desigualdades estruturais, processos de
pacificação [peace building], sociedade civil);
13. Coleta, análise de qualidade e acesso a dados relevantes aos índices de desenvolvimento
(incluindo informações administrativas e estatísticas macroeconômicas).
14. Zika vírus.
Nota: A proposta deve trazer um benefício social para o Brasil, ou seja, demonstrar impacto
direto ou indireto em populações vulneráveis ou de baixa renda.

Data Limite
13 de junho de 2017, às 10h (horário de Brasília).

Elegibilidade
Propostas devem ser submetidas conjuntamente por dois pesquisadores, um brasileiro dos estados
participantes e um britânico. Os proponentes devem ser pesquisadores seniores, ou seja, que
consigam demonstrar a relevância de seu trabalho em seu campo de conhecimento.
O proponente no Brasil deve estar filiado a uma universidade ou instituição/centros de pesquisa,
públicos ou privados sem fins lucrativos, nos estados mencionados anteriormente.
Nota: Os dois coordenadores (um pesquisador britânico e um brasileiro) poderão identificar
quatro outros pesquisadores líderes, dois de cada país, para participar como mentores, e os
demais participantes deverão ser pesquisadores em início de carreira de ambos os países (entre
doze a dezessete de cada país).

Benefícios
O valor disponível para o financiamento de cada workshop é de até £43,000.00.

Forma de Solicitação
Antes de Submeterem a proposta, os candidatos devem consultar o Guide to Starting the
Application and Registering on the Online Tool.

Observações
Os workshops deverão ser em inglês e com duração entre três a cinco dias.
Os workshops selecionados deverão ser realizados até 31 de agosto de 2018.

OPORTUNIDADES
Nota: A University UK - UUKi, instituição parceira, auxilia as organizações brasileiras a
encontrar instituições com interesses similares no Reino Unido para projetos do British Council
financiados pelo Fundo Newton. Para saber mais,os candidatos devem escrever
para newton@international.ac.uk, indicando o assunto “Researcher Links 2017/2018 – Brazil
call".

Contatos
newton@britishcouncil.org.br

Home Page
https://www.britishcouncil.org.br/newton-fund/chamadas/researcher-links-confap-2017-2018

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Ekhaga Foundation - Grants 2017
Descrição
The Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) was founded by Gösta Videgård as early as 1944. In
the first place it is the Foundations aim to support strategic and innovative projects in agriculture
and medicine.
The Grants have supported research in ecological agriculture and biological medicine:
1. Within Agriculture the Foundation supports research relating to improvement and further
development of ecological agriculture;
2. Within Medicine the Foundation supports research relating to the improvement and
further development of such methods of healing that are natural and suited to promote the
inherent human ability of self-healing.

Data Limite
May 20, 2017.

OPORTUNIDADES
Elegibilidade
1. Ekhagastiftelsen does not have any restrictions regarding from which country an
application can come;
2. For applications that do not come from Europe or North America it requires that
applicants have a cooperation with a swedish institution. The partner must be involved in
the research project;
3. The Foundation does not has any formal requirements that applications can only come
from institutions (universities, colleges, research institutions).

Valor Financiado
There is no maximum amount that can be applied for in the application. The largest amount ever
awarded has been SEK1,500,000.00.

Forma de Solicitação
An application has to have the following parts:
1.
2.
3.
4.
5.

Filled in Application Form;
Separate project description;
Detailed budget;
Qualifications and references of applicant and co-applicants;
Application Data Sheet.

Applications must be sent by mail to:
Ekhagastiftelsen
Box
SE-10026 Stockholm - Suécia

(Ekhaga

Note: Applications sent in by email or fax will not be considered.

Contatos
info@ekhagastiftelsen.se

Home Page
http://www.ekhagastiftelsen.se/eng/anslag.shtml

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

Foundation)
34012

