
Bolsas de Pesquisa para Pós-Graduação da RUFORUM Aliança
Global de Pesquisa

Chamada de Propostas de Bolsas de Iniciação Científica

Identificação da chamada: RU/2023/2nd call for proposals GRA-RUF/0001

O Fórum Regional de Universidades para Capacitação em Agricultura (RUFORUM;
www.ruforum.org) e a Aliança Global de Pesquisa sobre Gases de Efeito Estufa Agrícolas
(GRA; https://globalresearchalliance.org/) convidam inscrições de Universidades Membros
do RUFORUM para a segunda Pesquisa Global Chamada de bolsas de pesquisa para pós-
graduação da Aliança (GRA-GRG). O GRA-GRG visa desenvolver a capacidade de
estudantes de pós-graduação e cientistas de pós-graduação na África para conduzir pesquisas
aplicadas sobre gases de efeito estufa agrícolas em países não incluídos no Anexo I na África.

O GRA-GRG será gerido através do RUFORUM Sistema de Subsídios Competitivos, cujo
objectivo comum é apoiar o desenvolvimento de capacidades nas universidades membros do
RUFORUM para permitir que a África responda aos objectivos estabelecidos pelo Acordo de
Paris sobre Mudanças Climáticas, a Agenda 2030 para Desenvolvimento, bem como as
prioridades nacionais e regionais dos Estados africanos.

A pecuária da África representa um terço da população pecuária global e fornece cerca de
40% do PIB agrícola da África. A pecuária será cada vez mais importante no futuro na África
Subsaariana (SSA) porque a demanda por alimentos de origem animal deverá aumentar
devido ao crescimento populacional, aumento de renda e urbanização.

Esta segunda rodada do GRA-GRG apoiará pesquisa participativa e treinamento em tópicos
relacionados à medição e gestão de emissões e remoções de gases de efeito estufa em
sistemas de pecuária pastoril e agropastoril na África Subsaariana.

O financiamento do GRA-GRG é fornecido pelo Governo da Nova Zelândia por meio do
Ministério das Indústrias Primárias, em apoio ao GRA.

Esta Solicitação de Proposta (RFP) busca estender as actividades da universidade para
trabalhar mais de perto com as comunidades rurais por meio de parcerias multidisciplinares e
multiinstitucionais envolvendo as principais partes interessadas, como agências de pesquisa,
extensão e desenvolvimento, formuladores de políticas e sector privado.

Esta chamada apoiará oito bolsas de pesquisa que apoiarão o treinamento em nível de
mestrado com um financiamento máximo de 80.000 USD por um período não superior a dois
anos.



Temas prioritários de pesquisa
Os temas prioritários de pesquisa e áreas de foco para as oito propostas de pesquisa de
mestrado apoiadas por esta chamada incluem o seguinte:

i) Melhorar os inventários de GEE da pecuária africana
• Optimização de protocolos para colecta e uso de dados de actividades.
• Colecta de dados de productividade e maneio de animais ao nível do productor na África
Subsaariana para determinar os parâmetros de produção e verificar se certas prácticas de
maneio levam a diferenças na produção agrícola.

ii) Quantificação de CH4, N2O e CO2
• Estimativa das emissões de metano entérico de ruminantes.
• Estimativa dos parâmetros demográficos da pecuária (por exemplo, números e estrutura do
rebanho/rebanho) e identificação de estratégias de mitigação.
• Quantificação das emissões de GEE (CO2, CH4 e N2O) dos solos.

iii) Composição da dieta
• Quantificação dos níveis de consumo de ração, descrição da dieta e impacto no desempenho
animal em sistemas agropastoris.
• Avaliação do balanço forrageiro sazonal a nível local ou nacional.

iv) Gestão de estrume
• Avaliar os efeitos das dietas nas emissões de CH4 e N2O do maneio de esterco de diferentes
espécies pecuárias.
• Quantificar as emissões de GEE do maneio de esterco em sistemas pastoris com foco em
cercados de gado
• Desenvolvimento de factores de emissão para maneio de esterco em diferentes sistemas
pecuários.
• Avaliar o potencial de mitigação de melhores prácticas de gestão de estrume.
• Avaliação do ciclo de vida e optimização da produção de biogás e reciclagem de nutrientes
de estercos de gado em ambientes de pequenos proprietários para aumentar a aceitação de
biodigestores entre os agricultores.

v) Estoques de Carbono Orgânico do Solo
• Avaliação dos estoques de carbono do solo em diferentes sistemas de maneio para subsidiar
a tomada de decisão. Avaliação de reservatórios e fluxos ligados à ciclagem e
armazenamento de carbono no solo para entender melhor os processos subjacentes.

vi) Sistemas agrícolas tradicionais/indígenas
• Quantificar o impacto nas emissões de técnicas agrícolas indígenas.
• Incorporação de técnicas agrícolas indígenas com potencial para aumentar a produção ou
reduzir as emissões em sistemas alimentares modernos de grande escala.

vii) Extensão do conhecimento de mitigação aos agricultores
• Integrar a gestão e mitigação das emissões de GEE da pecuária em programas nacionais de
extensão e actividades em nível do productor.
• Oportunidades e desafios para a adopção de acções agrícolas específicas de contexto que
reduzam as emissões.

Elegibilidade e Conformidade
1. O Candidato deverá ser doutoramento numa área académica ou profissional relevante, a
tempo inteiro em qualquer uma das Universidades Membro do RUFORUM. A pesquisa deve



ser realizada na África e treinar 2 estudantes de mestrado. A equipe deve fornecer uma
declaração de capacidade de 250 palavras em termos de experiência em pesquisa.
2. O Investigador Principal só deverá candidatar-se a uma bolsa de cada vez.
3. Os pesquisadores colaboradores podem ser de departamentos governamentais, centros de
pesquisa locais e internacionais, ONGs, sector privado ou outras instituições relevantes.
4. As equipes de pesquisa devem ter representação igual de mulheres e homens.
5. Os candidatos não devem ter contas pendentes de fundos ou projectos do RUFORUM. Os
candidatos que actualmente não possuem uma bolsa RUFORUM podem ser considerados
com prioridade.
6. A pesquisa deve ser participativa e demonstrar sua pertinência e/ou resposta à demanda.
Deve ter uma componente de monitorização e avaliação e uma estratégia de divulgação dos
resultados da investigação. Tudo isso deve ser específico para as questões particulares que
estão sendo pesquisadas pelos dois estudantes. As actividades de pesquisa para cada um dos
dois estudantes devem ser especificadas separadamente e claramente.
7. Deve haver parcerias com outras instituições, faculdades e/ou departamentos, sejam locais,
regionais ou internacionais. Os parceiros podem incluir universidades privadas,
departamentos governamentais, centros de pesquisa locais e internacionais, ONGs,
organizações comunitárias ou de agricultores, sector privado e agências de desenvolvimento
ou outras instituições relevantes. Devem ser enviadas cartas de cada sócio, indicando a sua
função.
8. Só serão consideradas as propostas que respeitem o limite orçamentário e a duração do
projecto e sejam realizáveis dentro do prazo.
9. Todas as candidaturas devem ser encaminhadas através dos respectivos escritórios da
Universidade (normalmente os Reitores ou Reitores). O reitor/diretor é obrigado a fornecer
uma carta de apresentação assinada (cópia digitalizada) indicando que as propostas passaram
por revisão interna e receberam aprovação em suas respectivas instituições
10. A proposta não deve ter mais de 10 páginas (A4, fonte Times New Roman 12,
espaçamento simples com margens de 1 polegada (2,54 cm) em ambos os lados) e seguir as
directrizes de redação da proposta contidas no Manual CGS.

Envio de candidaturas
a) As inscrições devem ser feitas através do RUFORUM Sistema de Gestão de

Informação (RIMS) http://rims2.ruforum.org/
b) Antes da submissão, prepare os seguintes itens:

(i) Registre-se no RIMS conforme descrito na secção abaixo. Apenas o Pesquisador
Principal é obrigado a se registrar
(a) Documento da proposta em arquivo pdf
(b) Currículos do Pesquisador Principal e Co-pesquisadores em um único arquivo pdf
(c) Declaração de capacidade da Equipe em termos de experiências de pesquisa
(d) Carta de apresentação comprovando a solicitação do escritório administrativo
autorizado.

(ii) Orçamento e justificativa orçamentária em modelo Microsoft Excel fornecido.
As despesas elegíveis incluem honorários mensais para Investigadores, bolsa de
estudos e mensalidades, material de pesquisa (materiais, equipamentos, software,
computador; e participação em conferências, viagens relacionadas ao projecto) e
despesas de campo. Despesas institucionais à taxa máxima de 5% do valor total
solicitado.

Prazo
O prazo previsto para o processo de adjudicação é o seguinte:



i. O prazo para recebimento de candidaturas na Secretaria do RUFORUM é 10 de Abril de
2023.
ii. Verificação administrativa / Revisão de conformidade e o retorno aos candidatos até 15 de
Abril de 2023.
iii. Revisão das propostas concluída até 05 de Junho de 2023.
4. Comunicação aos candidatos aprovados até 10 de June de 2023.
v. O Secretariado do RUFORUM envia cartas de concessão de subsídios até 20 de Julho de
2023
vi. Adiantamentos de subsídios desembolsados até 10 de Agosto de 2023
vii. Início oficial da implementação do projecto em 10 de Agosto de 2023

1. Por favor, preencha o formulário online.
1. Abra o ligação deste local: http://rims2.ruforum.org/
2. Se você não tiver uma conta, será solicitado que você se registre aqui:
http://rims2.ruforum.org/contacts/register/
3. Depois de se registar com sucesso, você será levado ao seu painel. O que você vê em seu
painel depende das permissões que lhe foram atribuídas pelo administrador do RIMS.
4. Para a maioria dos membros da rede RUFORUM, capturamos seus e-mails no RIMS.
Portanto, o sistema pode informar que sua conta já existe. Se for esse o caso, siga as etapas
relacionadas à redefinição de sua senha ou senha esquecida

O que fazer se você esqueceu sua senha ou precisa redefinir sua senha
1. Abra o ligação deste local: http://rims2.ruforum.org/
2. Em vez de fazer login, clique em "Esqueci a senha"
3. Você será solicitado a inserir seu endereço de e-mail e clicar em redefinir senha
4. A ligação para permitir que você redefina sua senha será enviado para seu endereço de e-
mail. Por favor, verifique também este ligação em sua pasta de spam, caso ele tenha sido
enviado para sua caixa de spam. Siga as instruções para redefinir sua senha
5. Use seu e-mail e a nova senha para entrar no RIMS
6. Depois de fazer logon com sucesso, você será levado ao seu painel. O que você vê em seu
painel depende das permissões que lhe foram atribuídas pelo administrador do RIMS

Como fazer logon se você tiver uma conta existente

1. Abra a ligação deste local: http://rims2.ruforum.org/
2. Clique para fazer login no RIMS inserindo seu e-mail como nome de usuário e sua

senha
3. Depois de fazer logon com sucesso, você será levado ao seu painel. O que você vê

em seu painel depende das permissões que lhe foram atribuídas pelo administrador
do RIMS.

Como enviar um pedido de bolsa de estudos via RIMS
1. Depois de fazer logon com sucesso, clique em 'Candidatar-se a um Subsídio'
2. Escolha o ID de chamada correto, que é: ID de chamada: RU/2023/2nd call for
proposals GRA-RUF/0001
3. Preencha o formulário de inscrição online.

Para mais informação

Escreva para m.majaliwa@ruforum.org ou s.nghituwamhata@ruforum.org com uma cópia
para cgs@ruforum.org. Para mais detalhes, visite o local do projeccto em:



RUFORUM: https://www.ruforum.org

Os potenciais candidatos são convidados a usar este modelo de candidatura, modelo de CV e
modelo de orçamento para o concurso.

Para obter mais informações sobre o GRG e o processo de inscrição para a segunda rodada de
financiamento, consulte o Manual do Sistema de bolsas Competitivas e o Guia de Pesquisa

Agrícola e Ambiental de Pós-Graduação (GEAR).

BOA SORTE COM SUA APLICAÇÃO!


