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CONFAP E MAECI 
Chamada para PESQUISA conjunta entre instituições Brasileiras e Italianas 

 
 
A FAPESP, através do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), e o Ministério 
das Relações Exteriores e de Cooperação Internacional da Itália (MAECI) assinaram um Memorando de 
Entendimentos visando estimular a colaboração científica entre PESQUISADORES da Itália e do Estado de São 
Paulo. 
 
Esta oportunidade é aberta aos PESQUISADORES interessados, vinculados a Instituições de Ensino Superior ou de 
Pesquisa do Estado de São Paulo, que deverão seguir as orientações do CONFAP e do MAECI. 
 
Prazo para envio da pesquisa: 24/01/2020 até às 13:00h (horário de Brasília) 
 
Áreas do conhecimento cobertas nesta Chamada: 
1. Inteligência Artificial 
2. Ciências Básicas (Química, Física e Matemática) 
3. Doenças contagiosas 
4. Produção distribuída de fontes de energias renováveis 
5. Nutrição e doenças metabólicas 
6. Agricultura de precisão 
7. Ciência Espacial 
8. Produção sustentável e uso de minerais estratégicos 
 
Divulgação de resultados: 
Os resultados serão anunciados na página da FAPESP (www.fapesp.br) até o dia 30 de junho de 2020. 
 
Modalidade de Apoio: 
Na FAPESP, as propostas tramitarão segundo as normas e orientações da modalidade Auxílio à Pesquisa Regular 
(www.fapesp.br/apr), devendo ser consideradas as condições e excepcionalidades descritas nesta Chamada. 
 
Pesquisadores elegíveis: 
São considerados elegíveis pela FAPESP para submeter proposta nesta Chamada pesquisadores que atendam aos 
requisitos para submissão de Propostas de Auxílio à Pesquisa Regular, descritos em www.fapesp.br/apr. 
 
Mais informações: 

a. FAPESP: Todas as questões relacionadas à presente Chamada de propostas devem ser enviadas pelos 
pesquisadores do Estado de São Paulo à FAPESP para Carolina Costa e-mail: chamada-maeci@fapesp.br. 

b. MAECI: As perguntas e pedidos de esclarecimento devem ser enviadas pelo pesquisador responsável na 
Itália para o e-mail dgsp-09bandi2@esteri.it. 

c. Confap: http://confap.org.br/news/confap-e-maeci-lancam-chamada-para-pesquisa-conjunta-entre-
instituicoes-brasileiras-e-italianas/  

d. FAPESP: http://www.fapesp.br/13760  
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