Newton Fund no Brasil
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O fundo cobre três grandes pilares de atividade:
British Council Brasil

• Pessoas: capacitação, intercâmbio de pessoas, centros de
articulação;
• Programas: pesquisas colaborativas em tópicos de
desenvolvimento; e
• Tradução: Pesquisa aplicada e inovação

Operadores do
Fundo Newton

British Council + UUK’s International Unit
Innovate UK + Met Office
Research Councils UK
The Academies

ODA – Official Development Assistence
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“O caminho para o desenvolvimento econômico e o bem-estar
social’’
•

A proposta deve trazer um benefício social para o Brasil, ou seja, demonstrar impacto
direto ou indireto em populações vulneráveis ou de baixa renda e no
desenvolvimento social do país.

•

Todos os projetos financiados pelo Fundo Newton seguem os critérios da OECD
(organisation for economic cooperation and development) para investimento tipo ODA
(official development assistance, ou assistência oficial para o desenvolvimento).

•

Mais informações no site global do Newton Fund
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•

Promoção de desenvolvimento econômico –Assistência Oficial ao
Desenvolvimento (ODA) através de ciência e tecnologia

•

Projetos voltados para a região: refletir as necessidades locais

•

Os projetos podem acontecer tanto no Brasil como no Reino Unido (UK)

•

Financiamento aberto e transparente: Processo de concorrência/ chamada
publica

Newton Fund no Brasil

Newton Fund

UK

Brazil
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Co-financiamento

R$

£
Programas

Desafio: Parceiros
correspondentes
A International Unit (IU) é
responsável por coordenar
os potenciais parceiros
correspondentes

Chamada Aberta

Propostas de projetos
Parte do UK

Pesquisadores/instituições

Parceiro do cofinanciamento/
contra-partida

- Órgãos Públicos
- Bancos de Desenvolvimen
- Fundações privadas

BC Brasil
Procura por parceiros
Elabora/adapta os programas
Dissemina a chamada
Seleciona propostas com parceiros
Monitoramento & Avaliação

Parte do Brasil

Pesquisadores/instituições

Institutional Links
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- Concessões de até 2 anos para iniciar novas pesquisas e parcerias entre grupos,
departamentos e instituições de países parceiros e o Reino Unido
- Desenvolve parcerias no nível de grupos, departamentos e instituições
- Propostas apresentadas em parceria - pesquisadores sênior britânicos e locais.

O propósito das concessões :
• apoiar o intercâmbio de experiências e conhecimentos de pesquisa
• estabelecer centros locais (pesquisa e innovaçao)
•Transformar a pesquisa em soluções aplicáveis

Lançamento global da chamada – 11 de Julho de 2016
Prazo de inscrição: até às 10h do 19/09/ 2016 (horário de Brasília)
Para apoio na busca de parceiros britânico: newton@international.ac.uk

Pesquisa Ecológica de Longa Duração - PELD

Chamada CNPq/Capes/FAPs/British Council -Fundo Newton/PELD nº
15/2016 - Pesquisa Ecológica de Longa Duração

Data limite para envio das propostas: 15/09/2016, no site CNPQ e 19-09/2016 no site
do BC (componente Newton)

A chamada (componente NEWTON) financiará até 6 propostas – com orçamento
mínimo de £ 35.000 e máximo de até £ 70.000.

Chamada CNPq/Newton: Pesquisa
Ecológica de Longa Duração
£210,000 para geração de capacidades locais e resiliência
•

Contribuir para a geração de conhecimento, metodologias, protocolos, plataformas e
redes para fortalecer capacidades e o trabalho com a sociedade no âmbito de
pesquisas ecológicas e de ecossistemas.

AREAS DE INTERESSE:
• Impactos sociais e ambientais das mudanças climáticas
• Perda, fragmentação e degradação de ambientes naturais
• Capacitação, resiliência e engajamento comunitário
• Gestão ambiental, manejo e preservação de ecossistemas
• Capacitação e resiliência de comunidades locais
• Migração rural e urbana
• Sistemas de avaliação de alterações sociais/espaciais/urbanoclimáticas
• Sistemas de avaliação e medidores de impacto social/ambiental
• Economia verde/sustentável e biodiversidade
• Segurança alimentar
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Requisitos Específicos:
Proponente brasileiro responsável pela apresentação da proposta deve:
a) ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para
submissão da proposta;
b) possuir o título de Doutor;
c) ser proponente de um Sítio PELD;
d) ter vínculo celetista ou estatutário com uma Instituição Científica, Tecnológica e de
Inovação (ICT) cadastrada no Diretório de Instituições do CNPq;
e) possuir experiência prévia como coordenador de projetos de pesquisa.
É obrigatório que os membros da equipe tenham seus currículos cadastrados na
Plataforma Lattes (exigência só para pesquisadores residentes no Brasil).
Proponentes britânicos, responsáveis pela apresentação da proposta no Reino
Unido, devem ser pesquisadores seniores de instituições de ensino superior ou
organizações de pesquisa sem fins lucrativos ou Catapult Centres, demonstrando
também a relevância de seu trabalho nos temas do escopo desta chamada.

Chamada CNPq/Newton: Pesquisa
Ecológica de Longa Duração

Itens financiáveis








Passagens Internacionais;
Passagens domésticas;
Transporte local;
Custos com acomodação e alimentação de participantes;
Custos administrativos;
Custos com eventos;
Horas técnicas

 Os recursos serão transferidos ao parceiro britânico para execuçao no Brasil
 Alguns componentes também poderão ser executados no Reino Unido.
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PRODUCTOS ESPERADOS
Metodologias, tecnologias e protocolos para engajamento da comunidade e gestão
ambiental
Publicações acadêmicas e conteúdo digital
Plataformas de conhecimento aberto/
Workshops científicos
Redes académicas e comunitárias
Outras inovações e tecnologias sociais
• Os projetos deverão gerar os produtos esperados no prazo entre 18 e 24
meses.

Chamada CNPq/Newton: Pesquisa
Ecológica de Longa Duração

• Busca do parceiro britânico:
International Unit - entrar em contato
• Apoio do BC via International Unit - ESRC
• Motores de busca e pontos de contato UK:
Research Gateway
• Vinculação de instituições Britânicas:
O Pesquisador deve estar vinculado (pode ser fellow) a uma
instituição britânica
A apresentação de proposta e aprovação institucional deve
vir do Reino Unido
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Duvidas/esclarecimentos:
Newton Fund- British Council:
newton@britishcouncil.org.br / UK-InstitutionalLinks@britishcouncil.org
CNPQ:
atendimento@cnpq.br
(61) 3211-4000

