Webinar - Perguntas e respostas sobre candidaturas MSCA IF

Elisa Natola & Charlotte Grawitz – FAQ legal
1. Elegibilidade

2. Finanças
3. Submissão
4. Parte A & Parte B
5. Avaliação
6. Supervisores
7. Recursos adicionais

Juliana Stropp – ponto de vista empírico

Webinars de introdução às MSCA IF dos 14 e 17/04
https://bit.ly/Webinar_MSCAIFparaBrasileiros

Quando? Cronograma da chamada MSCA IF 2020
Orçamento IF 2020: 328.00M€
Call ID
H2020-MSCA-IF-2020

Abre
8-ABRIL-2020

Fecha

Orçamento

9-setembro-2020

EF: 263.00M€
SE: 10.00M€
GF: 55.00M€

Agenda 2020-MSCA-IF-2020 Call (8 meses no total até assinar acordo)
Publicação
08/04/2020

Fecha
09/09/2020

Chamada aberta 5 meses

Avaliação de
propostas
10-12/2020

Resultados
da avaliação
02/2021

5 meses para avaliar

Assinatura
acordo
03-05/2021

3 meses para assinar

Possíveis datas de inicio de projetos MSCA IF:
1 Março 2021 – 1 setembro 2022

4

Q: Ainda dá tempo de fazer um projeto?
A: Não tem regra, alguns começam com meses de
antecedência, outros muito tarde.
A participação do(a) supervisor(a) e da instituição de
acolhimento (escritório de projetos europeus) é
essencial para o sucesso da proposta.
Leve em consideração as férias europeias e … corra!

Ações Marie Sklodowska Curie (MSCA)
Individual Fellowships – IF
O QUE? Bolsas pós-doutorais transnacionais
Para a (ou dentro da) Europa - European Fellowships
Da Europa para o mundo - Global Fellowships

Global Fellowships / Bolsas globais:
QUEM? cidadãos europeus ou residentes de longa duração
O QUE? Mobilidade da Europa para um país terceiro,
seguida de uma fase de retorno para a Europa

Q: Moro na Europa faz mais de 5 anos, mas entre o
doutorado, passei alguns meses nos EUA. Se tenho
que reportar os 5 anos consecutivos, seria desde Set
2015. De Fev 2015 - Fev 2016 fui pesquisadora
visitante nos EUA (6 meses fora nos 5 anos), pode?
A: A elegibilidade é calculada automaticamente
quando prencher a part A.
Regra: Elegibilidade para Global Fellowship: ser
Europeu ou residente de longa duração na Europa*
(cf Guide for applicants 2020 p. 59)

*Definição

Guide for applicants 2020, p. 3: Residência legal e contínua na
Europa de no mínimo 5 anos consecutivos. Ausências levadas em
consideração.
< 6 meses continuos e <10 meses no total.
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QUEM?
Pesquisadores experientes,
(PhD ou +4 anos exp.)
todas nacionalidades, todas as áreas

"Ter um diploma de doutor ou poder comprovar
4 anos de experiência em pesquisa”
Q: O que significa “experiência em pesquisa”?
Tempo que você passou realizando pesquisas em uma
posição de tempo integral após a conclusão do um
diploma universitário que lhe dá o direito de ingresar em
um doutorado. Na maioria dos países, é o mestrado. No
entanto, dependendo do país, também pode ser um
diploma de bacharel.
Você deve ser capaz de documentar que o trabalho que
você realizou foi de pesquisa, usando por exemplo,
contrato de trabalho, documento de bolsa, certificado,
resultados de laboratório, resultados de pesquisa.
=> completar uma tabela, Guide for applicants 2020, p. 43

Q: Sou brasileiro atualmente residindo nos EUA, teria
alguma implicação no processo seletivo?
A: A chamada é aberta aos pesquisadores de todas
as nacionalidades.
No seu caso, o fato de morar nos EUA só deve ser
levado em consideração se você pleitear a uma bolsa
Global (regra de mobilidade GF).
Q: Quem possui doutorado a 15 anos pode se
candidatar ?
A: Pode. Não tem limite de idade, nem de experiência.

Q: Não encontrei no "guide for applicants" uma
desrição clara sobre qual painel se encaixa melhor
uma candidatura para Postdoc ?
A: As bolsas individuais são projetos de pesquisa e
formação para pesquisadores com título de doutor ou
4 anos de experiência.
Nesse sentido, todos os painéis podem ser
considerados.
Quando temático, o painel indicado é somente o
principal,
mesmo
que
sua
proposta
seja
inter/multidisciplinar.

Q: Devo anexar os documentos justificando a minha
experiência como pesquisador.a?
A: Os documentos justificativos (contratos de trabalho,
bolsas,..) não devem ser enviados junto com a
candidatura.
Se a Comissão Europeia precisar, será pedido no
futuro
Q: É necessário enviar versão juramentada em inglês
dos documentos exigidos, tais como diplomas?
A: Não.
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Regra de mobilidade:
dependendo da modalidade, não pode ter
passado mais de:
> 12 meses nos últimos 3 anos
> 3 anos os últimos 5 anos (3 sub-paneis)
no país europeu.

Onde posso ir com uma MSCA IF EF?
27 Estados Membros (EEMM)

•

16 Países Associados ao H2020
(AC)

Austria, Belgium, Bulgaria,
Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Denmark, Estonia, Germany,
Greece, Finland, France,
Hungary, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxemburg, Malta,
Netherlands, Poland, Portugal,
Romania, Slovakia, Slovenia,
Spain, Sweden

•
•
•
•
•

Albania, Bosnia & Herzegovina,
Faroe Islands, FYROM, Iceland,
Israel, Moldova, Montenegro,
Norway, Serbia, Switzerland,
Tunesia, Turkey, Ukraine, Georgia,
Armenia

+ Reino Unido continua elegível en MSCA
IF 2020

Q: Universidades do Reino Unido são elegíveis como
beneficiaries/host organizations ?
A: Sim, as instituções britânicas continuam elegíveis
na chamada MSCA IF 2020.
Pesquisadores baseados no Reino Unido também
podem concorrer a uma EF para outro país europeu,
ou uma GF.
MSCA IF FAQ on Funding and Tenders portal

Q: Sou brasileira e portuguesa e minha host é a mesma
instituição portuguesa onde obtive o doutorado em 2015.
Tive em Portugal por breves períodos. Devo indicar estes
períodos curtos de mobilidade na Part A?
A: Se respeitar a regra de mobilidade não há impedimento de se
candidatar com a instituição que obteve seu doutorado. Os períodos de
curta duração não devem ser indicados na Part A.
Regras:
General Rule
Place of activity/place of residence: Indicate the period(s) and the country/countries in
which you have legally resided and/or had your main activity (work, studies, etc.) during
the last 5 years up until the deadline for the submission of the proposal. Please fill in this
section without gaps, until the call deadline. Short stays (see Definitions) should not be
listed – researchers should only indicate period(s) in which they have resided and/or had
their main activity (work, studies, etc.) in a given country.

Funding

Q: O projeto de pesquisa precisa incluir tabela de
gastos financeiros?

Q: Qual é valor da bolsa?
A: O orçamento do projeto é calculado
automaticamente, com base no número de meses de
mobilidade multiplicados pelos custos unitários:

Custos Unitários (mensais) – “Unit Costs”:

Q: Caso eu precise passar 6 meses em outra instituição
noutro país diferente do país da instituição acolhedora,
neste caso, sendo os custos diferentes para os dois
países, esta diferença seria contemplada na bolsa de
estudos?
A: Os custos da bolsa (componente living allowance) são
ajustados automaticamente pelo coeficiente de correção
de país (country correction coeficient). O living allowance,
atrelado ao coeficiente do país, não muda em caso de
“secondments” para outro MS ou AC.

Q: Já tenho financiamento para projeto. É possível
concorrer só pela bolsa?
A: Não, pois as MSCA IF tem finalidade não lucrativa
Cf. MSCA IF FAQ on Funding and Tenders portal

COMO submeter uma candidatura?

Candidaturas são submetidas com
uma instituição de acolhimento na Europa,
do setor acadêmico ou não

Q: Como e onde submeter a minha candidatura?
A: A candidatura deve ser preenchida online, no portal
Funding and Tenders da Comissão Europeia
Consulte o nosso guia passo-a-passo:
EURAXESS LAC – Step by step on how to submit a proposal.

Q: Quem preenche a candidatura? Eu posso fazer ou
precisa ser o supervisor?
A: “A proposta deve ser preparada pelo pesquisador
em cooperação com a organização anfitriã,
representada pelo supervisor principal da proposta.
No entanto, a submissão da proposta e outras ações
que seguem esse procedimento (como retirada) são
de responsabilidade final da organização anfitriã,
representada pelo supervisor”.
Guide for applicants 2020, p.5

“It is recommended that the main supervisor/contact
submits the proposal on the Funding&Tender
Opportunities Portal using the host organisation’s PIC
number. The applicant can be listed as main contact in
order to have access to the submission account.”
Net4Mobility+ MSCA IF Handbook 2020

Q: Quando precisarei do auxílio do supervisor para
preencher a inscrição além da carta de aceite, quais
outras coisas que devo pedir ao supervisor?
A: Não precisa de carta de aceite (EF) mas o apoio
do(a) supervisor(a)/instituição anfitriã é fundamental.
Q: Qual lingua devo preencher minha candidatura?
A: Em inglês.

Veja os outros conselhos sobre linguagem no
Net4Mobility+ MSCA IF Handbook 2020, p. 7

Parte A

Q: Gostaria de saber como descrever pausa na
carreira relacionada a licença maternidade.
A: Na contagem do período de pesquisa – para fins de
elegibilidade, precisa considerer a seguinte regra:
“Periods of inactivity in research (e.g. unemployment,
periods of employment outside research, parental or
long-term sick leave) do not count towards the time of
research experience.”
Se for o caso: voltar para atividade acadêmica após
de um período de inatividade (casos mencionados
acima), pode se escolher o Career Restart Panel.
Essa informação deve constar na parte A e B (ver
págine 12 do Guide for Applicants)

Q: Posso escolher mais de um "descriptor"?
A: Deve selecionar entre 3 e 5:
“Please select in order of importance the descriptors
(minimum 3, maximum 5), the first being the most
important and most relevant for the proposal.”
Guide for applicants 2020, p. 33

Ver Annex 4 – List of descriptors no Guide for
applicants, p. 63.

Q: Quão relacionados ao "descriptor" serão os
avaliadores?
A: Os avaliadores são da mesma área, mas não
necessariamente especialistas na sua.
“Special attention must be given to the choice of the scientific area and
descriptors (keywords) since this will guide the REA in the selection of
the most appropriate experts for the proposal evaluation. »« An
automatic preallocation of proposals to experts is done by the REA,
matching the keywords selected by experts and those selected by
applicants.”
Guide for applicants 2020, p. 33

Q: Quero saber como descrever a instituição sede.
A: As instituições europeias estão acostumadas a
fazer isso. Peça ajuda da sua host.
“Give a description of the main tasks and
commitments of the beneficiary. Describe the
infrastructure, logistics, facilities offered insofar as they
are necessary for the good implementation of the
action.”
Ver explicações e dicas nas partes 3.2 e 3.3 do Net4Mobility+ MSCA IF
Handbook 2020, p. 30

Projeto – Parte B

Q: Como apresentar meu CV?
A: A Comissão europeia fornece um modelo. Não é
obrigatório usá-lo
“The CV should include the standard academic and research record. The

indicative length of the CV is 5 pages. Any
research career gaps and/or unconventional paths
should be clearly explained so that this can be
fairly assessed by the independent evaluators.”
Guide for applicants 2020, p. 42

Q: Qual formato para a part B?
A: “Applicants must use the template of Part B,
available in the Funding & Tender Opportunities
Portal”.
Instructions for drafting the Part B following the template included in the guide
for applicants, p. 36

Q: As partes B1 e B2 devem ser 2 PDFs
differentes?
“Applicants must submit two separate PDF
documents in the Funding & Tender Opportunities
Portal as Part B of their proposal”
Guide for applicants 2020, p. 36

Q: Quais pontos são essenciais na apresentação da
proposta e qual o tamanho permitido?
A: Todos os pontos detalhados no Guide for
applicants são obrigatórios.
Toda página além das 10 permitidas será deletada.
“Part B-1: The maximum total length for this document is 10 pages.”
Guide for applicants 2020 , p. 36

Q: Meu objeto de pesquisa é o Brasil. Preciso
adicionar um estudo de caso na Europa para o projeto
ser aceito e bem avaliado?
A: Não, porém a dimensão europeia é essencial. Não
esqueça que este programa visa um aumento global
da ciência de excelência.

Q: É necessária ou importante a previsão de dar
aulas ou orientar alunos? E se isso não for possível
na instituição hospedeira?
A: É importante explicar e detalhar a transferência de
conhecimento e o benefício desse aspecto tanto para
a evolução de carreira, quanto para a instituição
anfitriã:
As modalidades em que essa transferência de
conhecimento, treinamentos, etc. vão ser organizados
devem constar na proposta. Esse aspecto deve
constar, sob diversas perspectivas, nas três seções –
Excêlencia, Implementação, Impacto.

Q: “Gender/women related issue” é uma vantagem ou
não na proposta?
Q: Mesmo não sendo da área de biológicas, onde
parece que a questão de gênero é essencial, devo
incluir algo nesse tópico?
A: Não há um critério específico de avaliação que
indica essa vantagem, porém a importância de
contemplar questões de equidade de gênero é uma
orientação geral do programa Horizon 2020, incluindo
o MSCA IF. O template da proposta indica em quais
campos onde destacar esses assuntos, se forem
pertinentes.
Detalhes/Exemplos: Video

Q: Como e onde incluir a proposta de criação de
Startup no formulário? Seria viável?
A: Esse pode ser um dos objetivos do projeto, a
proposta deve ser detalhada nos campos existentes,
seções de excêlencia, impacto e implementação,
evidenciando os aspectos relevantes nessas
diferentes perspectivas, sempre tendo como
orientação os critérios de avaliação e os sub-topicos
de cada seção.

Avaliação

Q: Quais são os elementos chave que devem conter
na aplicação para maximizar a pontuação?
A: Os elementos chave são destacados nos critérios
de avaliação, tendo em conderação a ponderação /
peso dos três critérios:
◦ Excelência: 50%
◦ Impacto: 30%
◦ Implementação: 20%

Excelência
◦ Quality and credibility of the research/innovation
project; level of novelty, appropriate consideration
of inter/multidisciplinary and gender aspects
◦ Quality and appropriateness of the training and
of the two-way transfer of knowledge between the
researcher and the host
◦ Quality of the supervision and of the integration in
the team/institution
◦ Potential of the researcher to reach or re-enforce
a position of professional maturity/independence
during the fellowship

Impacto
◦ Enhancing the future career prospects of the
researcher after the fellowship
◦ Quality of the proposed measures to exploit and
disseminate the project results
◦ Quality of the proposed measures to communicate the
project activities to different target audiences

Implementação
◦ Coherence and effectiveness of the work plan, including
appropriateness of the allocation of tasks and resources
◦ Appropriateness of the management structure and
procedures, including risk management
◦ Appropriateness of the institutional environment
(infrastructure)

Q: Como justificar o fato de
menos competitivo que dos
Precisamos justificar isso?
currículo é fundamental para
isso a minha preocupação.

que nosso currículo é
candidatos europeus?
Me disseram que o
conseguir a bolsa. Por

A: Não há definição de currículo mais ou menos
competitivo. O que importa é a excelência da
proposta,
assim
como
a
sua
organização/implementação e impacto, de acordo com
as diretrizes – critérios de avaliação.

Q: Será avaliada a rede de colaboradores em
outras instituições e/ou outros países?
A: Colaborações e redes existentes devem ser
evidenciadas nas diversas seções da proposta:
Excêlencia, Implementação, Impacto

Q: Quais temas vêm sendo preferenciais nas ciências
humanas? E, nessa chamada seria positivo relacionar
a
Covid-19
a
um
outro
tema?
Q: Ouvi falar (boate) que a prioridade para esse ano
sera sobre COVID, medicina. Seria certo?
A: Não existem temas preferencias ou prioritários, a
abordagem é sempre bottom-up e aberta a todas as
áreas do conhecimento. A relevância dos temas
abordados são aspectos que os avaliadores vão
considerar, portanto é possível relacionar a Covid-19,
sempre que seja em linha e coerente com os objetivos
do projeto.

Q: Quão alta tem que ser a nota pra ganhar a
bolsa?
A: Notas de corte EF

Supervisores

Q: Como sugerem o contato com possíveis
supervisores em outros países, quando não temos
nenhum conhecimento ou contato prévio junto aos
mesmos? Enviei alguns e-mails mas, não obtive
respostas
A: Ligue! Escreva de novo. Peça ajuda aos seus
supervisores.
Aprenda a fazer um pitch:

Q: Vou aplicar para o Global fellowship no Brasil com
retorno a Espanha. O supervisor da proposta no Brasil
é professor externo colaborador na Universidade
no Brasil porque na verdade seu vínculo empregatício
é nos Estados Unidos. É possível?
A: O supervisor precisa ter algum tipo de
função/cargo na instituição anfitriã no Brasil e será
o ponto focal que vai acompanhar o pesquisador
proponente ao longo da fellowship, esses detalhes
devem ser descritos na parte A.

Q: Posso ter mais de um supervisor na mesma instituição?
A: “No. There must be only one supervisor per host
organisation; this person is named in the table 'List of
Participants' in Part B of the proposal.”
The role of the supervisor(s) is to integrate the researcher
properly within his/her organisation in order that all parties
gain the maximum knowledge and skills from the
fellowship. This includes ensuring that the foreseen
training-through-research takes place, as well as providing
support and guidance for the personal and professional
development of the fellow.
“However, for Global Fellowships (MSCA-IF-GF), there are
two supervisors: one at the host organisation beneficiary of
the grant, and one at the partner organisation in a third
country.”
MSCA IF FAQ on Funding and Tenders portal

Recursos adicionais

Q: Há projetos de ciências humanas aprovados e
disponíveis para consulta?
A: Todos os projetos financiados pela Comissão
europeia estão no Cordis!
Como encontrá-los? Veja o tutorial de EURAXESS Brazil
https://bit.ly/HowToFindEUproj

Q: Gostaria de trocar informações com colegas em
ciências humanas.
A:
1) Entre em contato com a Associação brasileira de
alumni MSCA: brazil.chapter@mariecuriealumni.eu
2) Leia entrevistas feitas pela EURAXESS com
bolsistas brasileiros e latino-americanos para
inspiração: Amanda P. Alencar
Jacqueline E. Rutkowski
Ana Paula Bortoleto
Araceli Rojas Martínez Gracida
Daniele Salerno

Documentos de referência

◦ Guide for applicants 2020:
https://bit.ly/2Ao5oJ3
◦ Net4Mobility+ MSCA IF Handbook 2020:
https://www.net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload
/N4M__2020_IF_Handbook_Final.pdf
◦ MSCA IF Proposal Template :
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h20
20/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-msca-if-201820_en.pdf

Links importantes para MSCA IF en un único lugar

http://bit.ly/MSCAIF2020
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Webinar - Perguntas e respostas sobre candidaturas MSCA IF
1. Seção 1
Pontos essenciais para proposta

2. Seção 2
Cronograma de atividades

3. Seção 3
Objetivos e métodos

4. Seção 4
Transferência do conhecimento

5. Seção 5
Impacto, disseminação e comunicação

6. Seção 6
Perguntas diversas

1. Pontos essenciais da proposta
P: Quais pontos são essenciais na apresentação da
proposta?
P: Quais são os elementos chave que devem conter
na aplicação para maximizar a pontuação?
R: Inovação, credibilidade e clareza

1. Pontos essenciais para a proposta
Inovação:

- Qual é o problema ou desafio da pesquisa?
- É um problema relevante?
- Por que o problema não foi resolvido até agora?

- Qual nova idéia ou abordagem seu projeto sugere?

1. Pontos essenciais para a proposta: Inovação
Problema e sua relevância
Without taxonomy, ecological research is unthinkable. Key aspects of ecology, from
understanding biodiversity to identifying conservation targets, depend on how organisms are
classified. For ecologists, the importance of taxonomy is therefore undisputed. Yet most subdisciplines of ecology, including macroecology, treat the taxonomic classification of organisms
as static, while in reality it is dynamic and subject to periodic change. The inconsistency may
stem from the divergent focus of both disciplines: whereas taxonomy treats species as
hypotheses that can be rejected by scientific evidence, macroecology requires species
classifications as a solid reference to capture biodiversity patterns across spatial scales.

Por que não foi resolvido?
Bridging the divergence by a framework linking the dynamic nature of taxonomic classification
with macroecology has not been attempted in a systematic manner but would allow uncovering
the impact of taxonomic change on biodiversity patterns. Such framework, however, is still
missing because the necessary methods of data-intensive research became available only
recently

Objetivo
The scientific challenge of incorporating taxonomic change into macroecology is the focus of
TAXON-TIME.

1. Pontos essenciais para a proposta: Inovação
Exemplos de resumos
https://cordis.europa.eu/projects/en

1. Pontos essenciais para a proposta
Credibilidade:

- Quais atividades passadas mostram que você
pode realizar o projeto com sucesso?
- Indicar trabalhos passados que abordaram o
mesmo tema (e.g., artigos (tanto seus artigos
como artigos do orientador), apresentações em
congressos, etc)

1. Pontos essenciais para a proposta
Clareza:
- Parágrafos com mensagem clara
- Destacar uma ou duas frases de cada paragrafo
- Escrever frases simples

2. Cronograma de atividades
P: O projeto de pesquisa precisa oferecer um
cronograma detalhado das atividades a serem
desenvolvidas dentro da pesquisa?
R: SIM!!! SIM!!! SIM!!!!

P: Qual a melhor forma de apresentar um
cronograma? onde posso ver exemplos?

2. Cronograma de atividades: exemplos
http://www.tools4dev.org/

2. Cronograma de atividades: exemplos

2. Cronograma de atividades: exemplos
▪

Indicar: pesquisa, treinamento, Milestone & Deliverable

2. Cronograma de atividades: exemplos

▪ Deliverable: um produto final (e.g., artigo, banco de
dados)
▪ Incluir “Data Management Plan”

▪ Milestone: Passo essencial para produzir o
“deliverable” (compilação de dados terminada,
análise XY feita).

3. Objetivos e métodos
P: Minha dificuldade ao escrever o projeto é de como
juntar no texto da proposta objetivos puramente
científicos (hipóteses testes) com objetivos mais
operacionais, eg publicação de artigo, divulgação.
Ainda como adicionar a questão de ministrar
aulas/cursos.
R: Objetivos científicos: Tópico 1.1
Os objetivos “operacionais”: Tópico 1.1
Aulas e cursos: Tópico 1.2 (Trainning)

3. Objetivos e métodos
Tópico 1.1: Exemplo da minha proposta; não é
uma regra geral
▪ Introdução e estado da arte
▪ Objetivos gerais
▪ Objetivos específicos e métodos
▪ Os objetivos específicos podem estar divididos em “work
packages”
▪ Cada work package apresenta e explica brevemente 1)
objetivo especifico; 2) métodos; 3) indica os artigos que
serão produzidos.

3. Objetivos e métodos
WP1: XXXX
1. Breve descricao do obj.
específico e metodologia
2. Cont. metodologia

3. Resumo do
avanço científico
4. Indicação de
credibilidade & artigos
que serão produzidos
(Deliverables)

3. Objetivos e métodos
Como indicar credibilidade & mencionar artigos
que serão produzidos no tópico 1.1
NAO É REGRA; É UM EXEMPLO!
This WP draws on the experience of the ER[47,48,30] and the world-leadership of
xxx (Scientist-in-Charge) in yyy [49,50] and zzz [e.g.,3] .The expertise of jjj in hhh
[e.g.,51,52], will ensure completion of this WP [D3: paper submitted to VVV
(JIF201o= XXX), or BBB (JIF2018= XXX)].

3. Objetivos e métodos
P: Como o espaço é limitado devo me focar mais no
detalhamento dos métodos ou usar o espaço mais
para justificativas e deliverables?
R: Minha opinião é que deve ter um balanco entre a
justificativa e os métodos.
Seções (exemplo; NÃO É REGRA):
▪ 1.1: 4 páginas
▪ 1.2: 1.5 páginas
▪ 1.3 & 1.4: pouco mais que duas páginas

3. Objetivos e métodos
P: A parte técnica da minha proposta é baseada em
literatura científica O que significa que a mesma deve
ser citada na parte A do formulário? Isso ocupa
espaço. É obrigatório incluir referências?
R: Sim, é obrigatório.

3. Objetivos e métodos
▪ Exemplo:

No texto: Bla bla bla [17,18]

Refs: Nota de rodapé;
uma ao lado da outra:
[17] Oliveira 2019; [18] Stropp 2017

3. Objetivos e métodos
P: O quão específico deve ser o projeto nos objetivos
e metodologia? A banca será de especialistas ou
generalista?
R: Os objetivos devem ser específicos, concretos
e muito claros.
Evite o uso de jargões. Use linguagem simples
para explicar idéias que podem ser complexas.
A banca pode não conter especialistas no seu tópico
específico. Mas contém pesquisadores da sua área
de conhecimento (ver paineis).

4. Transferência de conhecimento
P: Explique melhor sobre a transferência de
conhecimento?
R: Tranferêcia de conhecimento:
▪ Qual conhecimento você vai trazer para a
instituição
▪ Qual conhecimento você vai ganhar na
instituição

4. Transferência de conhecimento
R: Tranferêcia de conhecimento:
▪ Indicar:
▪ Qual conhecimento ou técnica será transferido
▪ Qual a estratégia para transferir este
conhecimento (e.g. cursos, reuniões quinzenais,
orientação de alunos, etc.)
▪ Pessoas envolvidas (orientador, colaboradores
do projeto, alunos de um curso específico que
voce vai ministrar um workshop)

5. Disseminação e comunicação
P: Como melhorar o tópico "dissemination activities"?

P: Quão detalhista precisamos ser quando
abordamos o impacto? O que exatamente eles
querem ouvir? Ano passado apliquei e recebi 86%
Mas apenas os 7% mais bem classificados entraram.
A seleção está nos detalhes, além do projeto na
minha opiniao. Vocês tem dicas?
R: Seja concreto e objetivo.

5. Disseminação e comunicação
Exemplo: Disseminação
Output based on scientific deliverables

Key message and deliverables1

Targeted audience

Expected impact

1: Three articles published via golden
open access and promoted via social
media; data deposited in public
repositories ( GitHub or Zenodo) [D3, D3,
D4 & D5]
2: One oral presentation delivered in an
international scientific conference
focusing on global biodiversity data
repositories [D1]

- Answer to the question: What
drives xxx and how do these
shifts affect our understanding
of xxxx?

Taxonomists, botanists,
tropical ecologists,
macroecologists

i) TAXON-TIME results firmly disseminated
within the scientific community; ii)
paradigmatic change in macroecology

TAXON-TIME delivers an
automated workflow to xxx
[Dr1]

High visibility of project’s result and all
organizations involved in TAXON-TIME among
scientists and biodiversity data experts

3: Two oral presentations, one at the
European Commission and one at a
governmental body in Brazil (webinar)
[D1]
5: One oral presentation delivered in an
international scientific conference
focusing on botany and tropical
macroecology [D3 & D4]

Research revelas xx, yy, zz
[Dr2.1, Dr2.2]

Modelling communities
(e.g. ISIMIP) and
biodiversity data experts,
operators of biodiversity
data infrastructure2
Policy-makers and donors
(JRC; EC, and MCTIC;
Brazil)
Senior and early career
taxonomists, botanists,
tropical ecologists, and
macroecologists

ii) TAXON-TIME at the forefront of ecological
informatics; ii) paradigmatic shift in
taxonomy and macroecology

1 Deliverables

A probabilistic approach to
taxonomic classifications
advances macroecological
models [Dr4]

Increased awareness of governmental bodies
in Europe and Brazil about the importance of
funding for taxonomic research

are specified in the Gantt Chart; 2 e.g., GBIF, iDigBio, LifeWatch, SiBBr and CRIA (Brazil)

3. Perguntas variadas
P: Posso justificar ser de grupo minoritario, como por
exemplo, mulher fazendo ciencia, para justificar
pontuação adicional?
R: Na minha opinião isto não adicionaria pontos.
Lembre-se de destacar o seu potencial como
pesquisador/a. Destaque: como sua pesquisa vai
avançar o conhecimento científico e porque voce é a
pessoa ideal para conduzir o projeto.

3. Perguntas variadas
P: Gostaria de obter algumas dicas sobre como definir
o acrônimo do projeto. Ele deve ser derivado do título
do projeto?
R: Google: “acronym generator” (seja crítico e criativo)
R: Exemplos de projetos aprovados pela Comissão
europeia; nao somente MSCA:
https://cordis.europa.eu/projects/en

Exemplos de projetos aprovados: Acrónimos,
títulos e resumos
Exemplos:
https://cordis.europa.eu/projects/en

