


Fundação Getulio Vargas (FGV), fundada em 1944 no Rio de Janeiro,

Brasil, tem a missão de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil através

da realização de estudos inovadores e de alto impacto social.

Em 2018, a FGV foi considerada uma das 6 mais importantes think tanks. A FGV

também foi classificada como a melhor instituição nessa categoria na América do

Sul e Central e a 10ª instituição líder mundial com foco na produção de

pesquisa aplicada com impacto na implementação de políticas públicas. Na área relacionada

às políticas sociais, a FGV ocupa o quinto lugar no mundo.
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REDE DE PESQUISA

As escolas e centros de pesquisa da FGV têm completa independência acadêmica e operacional. A cada ano, essas unidades, com seus

716 pesquisadores, são responsáveis por produzir centenas de artigos e outros textos acadêmicos que servem 

como base para discussões públicas entre pesquisadores e representantes dos setores público e privado.

Nos últimos dois anos:

• Os pesquisadores participaram de mais de

250 congressos, seminários e outros

eventos no exterior para apresentar artigos

e pôsteres.

• A FGV patrocinou mais de 400

congressos, seminários e outros

eventos, com forte participação de

pesquisadores nacionais e estrangeiros.



CHAMADAS DA UNIÃO EUROPEIA COM PRIORIDADE 
PARA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Environment

Innovative nature-based solutions for carbon neutral cities and improved air quality
Prazo: 13/02/2020 (LC-CLA-11-2020)

Understanding the transition to a circular economy and its implications on the environment, 
economy and society
Prazo: 13/02/2020 (CE-SC5-25-2020)

Develop and pilot circular systems in plastics, textiles and furniture sectors 
Prazo: 13/02/2020 (CE-SC5-28-2020)

Transport

Network and traffic management for future mobility 
Prazo: 09/01/2020 (MG-2-11-2020)

Improving road safety by effectively monitoring working patterns and overall 
fitness of drivers  
Prazo: 09/01/2020 (MG-2-12-2020)



CHAMADAS DA UNIÃO EUROPEIA COM PRIORIDADE 
PARA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Governance for the future 

New forms of delivering public goods and inclusive public services
Prazo: 12/03/2020(DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020)

Addressing low vaccine uptake
Prazo: 04/07/2020 (SC1-BHC-33-2020)

Health

Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution

Transformative impact of disruptive technologies in public services 
Prazo: 12/03/2020 (DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020 )
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