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1.Brasil: Financiamento 
de pesquisas



Ciência sem Fronteiras 

 Lançado em 2011

 Finalizado em 2015

 101 mil bolsas de estudo no exterior

 Foram gastos cerca de R$ 12 bilhões



Áreas Beneficiadas 

BiologiaEngenharia Ciências da 
Saúde

Indústria 
Criativa



Destinos mais visitados 

Austrália

França

Alemanha
Canadá

EUA



2. Conselho Nacional de
Desenvolvimento
Científico e Tecnológico
(CNPQ)



Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPQ)

 Criado em 1951

 Desempenha papel primordial na 
formulação e condução das políticas de 
ciência, tecnologia e inovação. 

 Uma das principais competências do órgão é 
promover e fomentar a inovação tecnológica



Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPQ)

Modalidade Finalidade Benefícios Duração Mensalidade

Mestrado Apoiar a formação de 
recursos humanos em nível 
de pós-graduação.

Mensalidade Até 24 meses ao 
estudante, 
improrrogáveis; por 
tempo 
indeterminado ao 
curso de pós-
graduação.

R$ 1.500,00

Doutorado Apoiar a formação de 
recursos humanos em nível 
de pós-graduação.

Mensalidade Até 48 meses ao 
estudante, 
improrrogáveis; por 
tempo 
indeterminado ao 
curso de pós-
graduação.

R$ 2.200,00

Doutorado 
Sanduíche no 
país

Apoiar aluno formalmente 
matriculado em curso de 
doutorado para o 
desenvolvimento de sua 
tese junto a outro grupo de 
pesquisa.

Mensalidade; 
auxílio 
deslocamento, 
destinado à 
aquisição de 
passagem aérea

De 2 a 6 meses ao 
estudante, 
improrrogáveis.

R$ 2.200,00



AUXÍLIOS (CNPQ)
Modalidade Finalidade Itens Financiáveis Duração

Projeto 
Individual de 
Pesquisa

Apoiar atividades de pesquisa 
científica, tecnológica e/ou de 
inovação, mediante o apoio 
financeiro a projetos que visem 
contribuir significativamente para 
o desenvolvimento científico e 
tecnológico do País, em todas as 
áreas do conhecimento.

Poderão ser contempladas 
despesas de capital, custeio e 
bolsas, conforme estabelecido 
na chamada específica.

A duração do 
projeto 
individual de 
pesquisa será 
estabelecida na 
chamada 
específica.

Auxílio 
Promoção de 
Eventos 
Científicos, 
Tecnológicos 
e/ou de 
Inovação – ARC

Apoiar a realização no País, de 
congressos, simpósios, 
seminários, ciclos de 
conferências e outros eventos 
similares de abrangência 
nacional ou internacional, 
relacionados à ciência, tecnologia 
e/ou inovação.

Despesas de custeio, de acordo 
com o estabelecido na chamada 
específica selecionada pelo 
pesquisador para a 
apresentação de sua proposta 
de financiamento.

12 (doze) meses 
para utilização 
do auxílio.



AUXÍLIOS  (CNPQ)

Modalidade Finalidade Itens Financiáveis Duração

Participação 
em Eventos 
Científicos –
AVG

Apoiar a participação de 
pesquisador, com desempenho 
destacado em sua área de 
atuação, em eventos científicos 
no exterior, tais como: 
Congressos e similares; 
Intercâmbio científico ou 
tecnológico.

Passagem aérea internacional; 
Diárias no exterior, conforme 
valores estabelecidos em 
Resolução Normativa 
específica. 

Congressos e 
similares: Em 
função da 
quantidade de 
eventos e suas 
respectivas 
durações; 
Visitas e 
intercâmbio: até 
30 (trinta) dias.

Editoração –
AED

Apoiar e incentivar a editoração e 
publicação de periódicos 
científicos brasileiros, altamente 
especializados, em todas as 
áreas do conhecimento. 

Material de consumo; Correio; 
Pagamento de pessoal 
especializado em editoração e 
tradução, serviços gráficos de 
arte-final e de impressão; 
Serviços para a preparação, 
geração e manutenção da 
página que hospeda a 
publicação eletrônica.

O período de 
aplicação dos 
recursos é de 
12 (doze) 
meses, a contar 
da data da 
assinatura do 
Termo de 
Aceitação.



AUXÍLIOS (CNPQ)
Modalidade Finalidade Itens Financiáveis Duração

Pesquisador 
Visitante – APV

Possibilitar a pesquisador 
brasileiro ou estrangeiro, de 
reconhecida competência, a 
colaboração com grupos de 
pesquisa nacionais para o 
desenvolvimento de 
projetos/planos de trabalho de 
natureza científica, tecnológica 
e/ou de inovação.

Passagens nacionais ou 
internacionais; Diárias no País, 
conforme valor estabelecido na 
Tabela de Valores de Diárias 
para Auxílios Individuais e 
Bolsas de Curta Duração.

Por um período 
máximo de 30 
(trinta) dias.

Fonte: CNPq, 2017



Big concept
Bring the attention of your audience over a key 
concept using icons or illustrations



Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPQ)

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica – PIBIC

Para a concessão do benefício, o bolsista 
deverá:

 Estar matriculado em curso de graduação.

 Não ter vínculo empregatício e dedicar-se às 
atividades acadêmicas e de pesquisa. 



Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPQ)

 Estar recebendo apenas esta modalidade de 
bolsa.

 Ser selecionado e indicado pelo orientador.

R$: 400,00



2. Coordenação de
aperfeiçoamento de
pessoal de nível superior



Coordenação de aperfeiçoamento de 
pessoal de nível superior (CAPES)

 Promover e consolidar a pós-graduação stricto 
sensu

 Bolsas de estudo e pesquisa em instituições 
brasileiras e estrangeiras. 

 Avaliação de programas de pós-graduação.

 Divulgação da produção científica.



Áreas Beneficiadas 

Ciências 
AgráriasEngenharia

Ciências da 
Saúde Odontologia

Biodiversidade AdministraçãoEducação



Coordenação de aperfeiçoamento de 
pessoal de nível superior (CAPES)





5. Fundações de Amparo 
à Pesquisa - FAPS



Maps

Principal Objetivo:
Induzir e fomentar a pesquisa, 
inovação científica e tecnológica 
em cada estado.

FAPS

NÂO POSSUI 
FAPS

FAPESP

FAPERJ

FAPEMIG



FAPESP
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

Orçamento anual correspondente a 1% do total da
receita tributária do estado.

Em números, a Fapesp financiou R$ 448.954.976,55 em 
bolsas no país e no exterior no ano de 2016. 

O total geral do desembolso da Fapesp em 2016 para o
fomento à pesquisa no Estado de São Paulo foi de
R$ 1.137.355.628,05.



FAPESP
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

Financiamentos para projetos de pesquisa individuais.

Sob responsabilidade de um Pesquisador Responsável 
com título de doutor ou equivalente.

Possuir vínculo a IES pública ou privada do Estado de 
São Paulo.



Bolsas FAPESP
Iniciação Científica

 Alunos de graduação

 Vigência: 1 ano

 Dedicação exclusiva 
(12 horas semanais)

 Não possuir vínculo 
empregatício

Mestrado

 Alunos matriculados 
em  programas de pós-
graduação stricto 
sensu

 Vigência  máxima: 24 
meses

 Permitido interrupção 
de até 6 meses em 
casos de participação 
em programas de bolsa 
no exterior.

 Relatórios: 12 e 24 
meses

Doutorado

 Alunos matriculados 
em  programas de pós-
graduação stricto 
sensu

 Vigência máxima: 36 
meses

 Permitido interrupção 
de até 12 meses em 
casos de participação 
em programas de bolsa 
no exterior.

 Relatórios: anual



Documentos necessários
• Resumo do Projeto de Pesquisa (máximo 20 linhas);

• Súmula Curricular (SC) do Pesquisador Responsável

• Comprovantes de graduação e pós-graduação

• Comprovante de matrícula como aluno regular na pós-

graduação.

• Comprovante de afastamento ou de demissão para

candidatos com vínculo empregatício.

▷ Solicitações de reconsideração



Conversão de Bolsas de Mestrado 
em Bolsas de Doutorado Direto 

• Os bolsistas de Mestrado da FAPESP poderão ter suas

bolsas convertidas em bolsas de Doutorado Direto se

tiverem sido aceitos em programas de Doutorado, após

avaliação da FAPESP.

• A conversão poderá ser solicitada a qualquer momento.



Bolsas regulares FAPESP
Valores vigentes a 

partir de 
01/08/2017

Iniciação Científica (IC) R$ 676,80

Mestrado I (MS-I) e Doutorado Direto I (DD I) R$ 1.988,10

Mestrado II (MS-II) e Doutorado Direto II (DD II) R$ 2.110,20

Doutorado I (DR-I) e Doutorado Direto III (DD III) R$ 2.929,80

Doutorado II (DR-II) e Doutorado Direto IV (DD-IV) R$ 3.626,10

Pós-Doutorado (PD-BR) R$ 7.174,80

Bolsas FAPESP



Licença
Paternidade

Auxílio 
Instalação

Auxílios ao bolsista

Licença 
Maternidade

• Uma mensalidade 
adicional a ser paga 
juntamente com a 
primeira 
mensalidade da 
bolsa.

• Despesas de 
transporte 
(distância superior a 
350 km).

• O bolsista poderá 
se ausentar da 
instituição por até 5 
dias corridos, a 
partir da data de 
nascimento da 
criança.

• Prorrogação da 
bolsa por até 4 
meses.

• Não haverá 
interrupção de 
pagamento durante 
o afastamento.

• Após o término da 
bolsa serão 
acrescidos até 4 
meses na sua 
vigência.



 O bolsista não poderá ter vínculo empregatício simultaneamente ao
recebimento da bolsa (exceto nas condições previstas na Portaria PR
nº 05/2012):

Artigo 2º - Os Bolsistas de Mestrado, Doutorado, Doutorado-Direto, Pós-
Doutorado, Jovem Pesquisador em Centros Emergentes e Pesquisa em
Pequena Empresa poderão ser autorizados pela FAPESP a dedicar um
máximo de 8 horas semanais à realização de atividades científicas e
profissionais, remuneradas ou não, que contribuam para a sua formação
acadêmica e profissional, e que sejam compatíveis com seu projeto de
bolsa na FAPESP, bem como a prestação serviços voluntários à
comunidade.

Parágrafo Primeiro – No caso de haver atividades didáticas, o Bolsista
poderá ministrar, no máximo, 4 horas-aula semanais.

Norma Geral



Reserva técnica

• Material essencial para a realização do projeto;
• Reparo ou up-grade de equipamentos;
• Despesas de transporte e hospedagem para participação de

eventos;

• Visto consular; dentre outros.

Modalidade da Bolsa Valor

Iniciação Científica 10% do valor anual da Bolsa

Mestrado 10% do valor anual da Bolsa

Doutorado e Doutorado Direto 30% do valor anual da Bolsa

Pós-Doutorado 15% do valor anual da Bolsa



Reparo de 
equipamentos

• Período de solicitação: em qualquer época
do ano.

• Pesquisador individual: solicitação na forma
de suplementação de recursos ao projeto
vinculado.

• Reparo de equipamento compartilhado:
apresentar justificativa com respectivos
resumos e números do processo.

• Laudo técnico com orçamento para reparo.



6. Financiadora de Estudos 
e Projetos - FINEP



FINEP
Financiadora de Estudos e Projetos

Criada para o Fundo de Financiamento de Estudos de
Projetos e Programas. Posteriormente substituiu o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social e seu Fundo de Desenvolvimento Técnico-
Científico.

Empresa pública ligada ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Investimento 2015: 2,6 milhões
Investimento 2016: 2,4 milhões



Plano 
Inova 

Empresa
BNDES

Inova Agro

Inova
Energia

Inova
Petro

Inova
Saúde



7. Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 

e Social - BNDES



BNDES
Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social

Principal instrumento do país de financiamento a longo
prazo para investimentos em todos os setores da
economia.

Incentivo para micro, pequenas e médias empresas.



Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico 

Funtec

Financiamento de 90% do valor total do projeto de
pesquisa.
Destinado à Instituições Tecnológicas, Instituições de
Apoio ou Empresas Parceiras.



8. Programa Inova Talentos 



Programa Inova Talentos

Capacitação de estudantes de graduação, recém-
graduados e pós-graduandos para exercer atividades
em empresas e institutos privados de pesquisa e
desenvolvimento.

Conta com a parceria do CNPq, que disponibiliza bolsas 
aos melhores projetos de inovação.



9. Leis de Incentivo Fiscal e 
Fomento à Inovação



Leis de Incentivo Fiscal e 
Fomento à Inovação

O Brasil conta com diversas leis federais e estaduais,
que incentivam o desenvolvimento da ciência,
tecnologia e inovação no país. Muitas delas são
derivadas da Lei de Inovação de 2004, que criou
medidas de incentivo à pesquisa e à inovação no
ambiente produtivo, para estimular a autonomia
tecnológica e o desenvolvimento industrial no Brasil.



Obrigada!


