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Contato

Português

Diálogo com o público

A sociedade incentiva a colaboração internacional, a mobilidade dos pesquisadores, bem como a internacionalização
das instituições de ensino superior da Alemanha. Além
disso, a DFG participa de diversas organizações e entidades
internacionais.
Através de seus escritórios de contato em Washington,
Nova York, Moscou, Nova Deli, Tóquio e São Paulo, e com
o Centro Sino-Germânico para o Incentivo à Pesquisa em
Pequim, há vários anos, a DFG sedimenta sua presença em
outras regiões de pesquisa do mundo. Dessa forma, a sociedade aprofunda a colaboração com cientistas e sua relação
com as respectivas organizações nacionais de fomento à
pesquisa.
Para a DFG, é de fundamental importância a ampliação das
redes de pesquisa na Europa. A entidade, por meio de sua
atuação nas áreas de política de fomento e de incentivo à
pesquisa, age de forma a intensificar a colaboração bi- e
multilateral e a abrir espaços europeus de pesquisa. A DFG
financia o Escritório de Coordenação na UE das Organizações Alemãs de Pesquisa (KoWi) em Bruxelas e é membro
de importantes fóruns europeus.

Na qualidade de instituição que distribui verbas
públicas para o fomento à pesquisa, a DFG divulga,
de várias maneiras, informações sobre sua atuação e
sobre temas e resultados científicos relevantes. Além
disso, a fundação posiciona-se a respeito de questões
político-científicas fundamentais, tais como a engenharia genética e a pesquisa com células-tronco.
Por meio de sua revista “german research”, de conferências e
de exposições, a DFG divulga com regularidade os projetos de
pesquisa que financia. Com esse objetivo, a fundação também participa anualmente do “Verão Científico” e coopera
com canais de TV.
Em colaboração com a Associação de Doadores para o Incentivo à Ciência Alemã, a DFG concede o Prêmio Communicator
aos cientistas que se destacaram nos esforços para divulgar o
resultado de suas pesquisas junto ao público.
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Perfil

O que é a DFG?

Programas sob medida

Jovens cientistas em foco

A DFG desenvolveu um amplo espectro de programas
de fomento sob medida com o objetivo de antender
às diferentes necessidades de cada área científica.

A DFG oferece para cada fase da carreira científica o
fomento adequado. O incentivo aos jovens pesquisadores é um objetivo prioritário.

A entidade apoia projetos de pesquisa de todas as áreas
das ciências humanas e sociais, bem como das ciências
exatas e de áreas da engenharia e das ciências da vida.

Com programas de fomento individual flexíveis e adaptáveis aos casos específicos, a fundação oferece aos jovens
cientistas a chance de realizar projetos de pesquisa em
todas as áreas do conhecimento científico e de obter, logo
cedo, autonomia científica.

O financiamento individual de projetos específicos compõe
o núcleo do fomento à pesquisa. Na forma de custeio material, a DFG arca com as despesas advindas da contratação de pessoal, da utilização de aparelhos e materiais e da
realização de viagens.
A Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG (Sociedade
Alemã de Amparo à Pesquisa) é a principal organização com autonomia administrativa na área científica
alemã. A entidade serve aos interesses das ciências
em todas as suas ramificações por meio do fomento
a projetos de pesquisas em instituições de ensino
superior e em outros órgãos de pesquisa.
A sociedade incentiva a excelência e qualidade científicas
por meio da escolha, em processos seletivos, dos melhores
projetos apresentados e oferece impulso à cooperação
científica internacional. A entidade dedica atenção especial aos pesquisadores jovens e à questão da igualdade
de oportunidades para cientistas dos sexos masculino e
feminino. Além disso, a DFG aconselha órgãos dos Poderes
Executivo e Legislativo a respeito de questões científicas.
Do ponto de vista organizacional, a DFG é uma associação de direito privado. Seus integrantes são universidades
alemãs, institutos de pesquisa sediados fora das universidades, associações científicas e as academias de ciências.
Para realizar suas atividades, a entidade dispõe anualmente
aprox. 2,5 bilhões de euros, verba recebida principalmente
do governo federal da Alemanha (67,1 %) e de governos
estaduais do país (32,7 %), bem como da UE ou de doadores particulares.

Com Programas Prioritários, Grupos de Pesquisadores,
Centros de Pesquisas Especiais, Centros de Pesquisa da
DFG e Grupos Interdisciplinares de doutorandos, a DFG
incentiva a cooperação e a estruturação mediante a colaboração transregional (e também internacional) em áreas
de pesquisa particularmente atuais e também por meio da
concentração do potencial científico em uma determinada sede universitária. Desde 2008, projetos arrojados (no
sentido positivo do termo) conseguem financiamento por
meio do Programa Reinhart Koselleck.

Pesquisadores doutores que trabalham em universidades
alemãs ou – no caso de cooperação com uma universidade
– em institutos de pesquisa sediados fora da universidade
podem apresentar junto à DFG pedidos de verba para
projetos de pesquisa à sua escolha. Um processo de avaliação transparente e competitivo, realizado em várias fases,
determina a distribuição das verbas e garante que apenas
os melhores projetos recebam fomento.
Além disso, a DFG realiza junto com o Conselho Alemão de Ciências a chamada Iniciativa de Excelência dos
governos federal e estaduais. Seu objetivo é incentivar,
igualmente, a pesquisa de ponta e o melhoramento dos
estabelecimentos universitários e científicos da Alemanha
como um todo e, dessa forma, aumentar sua competitividade internacional. A Iniciativa de Excelência desenvolve-se em três linhas de fomento: Escolas Interdisciplinares
de Doutorandos para incentivar os jovens pesquisadores,
Clusters de Excelência para o incentivo da pesquisa de
ponta, e planos de desenvolvimento a longo prazo para a
pesquisa de ponta nas universidades.
A DFG concede, ainda, prêmios de fomento para pesquisadores responsáveis por avanços científicos de grande
destaque, entre eles o de maior prêmiação, no valor de
2,5 milhões de euros, chamado Gottfried Wilhelm Leibniz
Preis, considerado o prêmio científico mais importante da
Alemanha.

Pertencem aos programas para jovens pesquisadores as
bolsas individuais de pesquisa, as bolsas de doutorado ou
pós-doutorado concedidas dentro do âmbito dos Grupos
Interdisciplinares de Doutorandos, dos Centros de Pesquisas Especiais e dos Grupos de Pesquisadores, o Programa
Emmy Noether, bem como a bolsa Heisenberg e a Cátedra
Heisenberg.
Além disso, é possível financiar, por tempo determinado, o
próprio cargo universitário no programa de fomento individual e assim qualificar-se para a condução independente
de um projeto de pesquisa. Regularmente, a DFG concede
o Prêmio Heinz Maier Leibnitz a jovens pesquisadores de
todas as áreas que tenham obtido resultados de destaque.

