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INSUMOS BÁSICOS DA PESQUISA

1. Cérebro
2. Infraestrutura física
3. Recursos financeiros



INSUMOS BÁSICOS DA PESQUISA

Recursos financeiros: fontes
a) Públicas: governos
b) Privadas: empresas ou fundações



INSUMOS BÁSICOS DA PESQUISA

Fontes Públicas
a) Governo Federal
b) Governos Estaduais



INSUMOS BÁSICOS DA PESQUISA

Fontes Públicas
a) Governo Federal

- Ministérios
- Empresas (BNDES, Telebras, etc)
- Agências de fomento (CNPq, Capes, Finep)



Especificidades das Agências Federais
CNPq – financia o pesquisador (pessoa física)

‘O CNPq é a casa do pesquisador’
Capes – financia a pós-graduação (o elemento 

de conexão com a comunidade acadêmica é 
a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação)

Finep – financia instituições (universidades), 
articulando-se com reitorias com apoio das 
pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação



Especificidades das Agências Federais
CNPq – financia o pesquisador (pessoa física)

‘O CNPq é a casa do pesquisador’
Capes – financia a pós-graduação (o elemento 

de conexão com a comunidade acadêmica é 
a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação)

Finep – financia instituições (universidades), 
articulando-se com reitorias com apoio das 
pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação

FAPs – têm linhas de apoio que cobrem, em 
geral, as 2 primeiras modalidades



INSUMOS BÁSICOS DA PESQUISA

Fontes Públicas
a) Governo Federal

- Ministérios
- Empresas (BNDES, Telebras, etc)
- Agências de fomento (CNPq, Capes, Finep)

b) Governos Estaduais
- Secretarias
- Agências de fomento (sistema FAPs) - Fapes



Modos Principais de Concessão de 
Financiamentos à Pesquisa pelas Agências de 

Fomento

1. Balcão
2. Editais
3. Encomendas



Modos Principais de Concessão de 
Financiamentos à Pesquisa

Balcão: funciona na modalidade de fluxo 
contínuo, ou seja, o pedido pode ser 
encaminhado a qualquer tempo ou dentro de 
um calendário pré-estabelecido.

Exemplos: auxílios para participação em 
eventos (Capes, CNPq e Fapes).



Modos Principais de Concessão de 

Financiamentos à Pesquisa

Editais:

a) Universal - o pesquisador propõe o tema

- via de acesso mais fácil ao 

jovem

pesquisador

- se é por faixa, escolha 

adequada.

Exemplo: Universal CNPq (faixa C) – doutores 

há mais de 10 anos, R$ 100 milhões, até R$ 200 

mil por projeto: Olhe para os seus pares!!!



Modos Principais de Concessão de 
Financiamentos à Pesquisa

Editais:
a) Universal

- valor médio por projeto: ~R$ 160 mil
- R$ 100 milhões/R$ 160 mil

625 Projetos:
60 na área de CB I

Candidatos potenciais~1200



Modos Principais de Concessão de 
Financiamentos à Pesquisa

1. Editais
Universais
Temáticos



Modos Principais de Concessão de Financiamentos 
à Pesquisa

1. Editais
Universais
Temáticos - o tema é proposto pela agência

- deve ser apresentado por coor-
denador de Grupo de Pesquisa
- avaliar quantos grupos de pes-
quisa podem ser contemplados



Modos Principais de Concessão de 
Financiamentos à Pesquisa

1. Balcão
2. Editais
3. Encomendas: o pesquisador pode propor um 

projeto aos agentes de financiamento 
(geralmente ministérios, empresas, etc) ou o 
agente, sentindo, a necessidade, busca 
indentificar primeiro grupos para então 
lançar a encomenda. 



Plano de Ações Estratégicas 
para o Enfrentamento das 

Doenças Crônicas não 
Transmissíveis no Brasil    

2011 a 2022



Respira-
tórias

Crônicas

DiabetesCâncer

Doenças
cardiovas
-culares

DCNT Tabagismo

Alimentação 
inadequada

Uso nocivo do 
álcool

Atividade Física 
Insuficiente

4 principais DCNT x 4 fatores de risco

• Vigilância, informação, 
avaliação e monitoramentoEixo I

• Promoção da SaúdeEixo II

• Cuidado IntegralEixo III



Submissão das Propostas
1. Ler e reler o edital ou encomenda.
2. Tenho projeto que se enquadra dentro dos 

pressupostos do edital ou da encomenda?
3. Quais meus pontos fortes e fracos em relação 

à proposta apresentada?
- Curriculum vitae adequado
- Trabalhos prévios na área
- Infraestrutura já disponível



Análise das Propostas
1. Análise por ad hocs (em geral 2):

- mérito científico
- domínio do tema
- justificativa (mostrar por que a pesquisa é 
importante)
- calibração entre o que se pretende fazer e 
os recursos disponíveis e solicitados 
(pontuação).



Análise das Propostas
1. Análise por ad hocs (em geral 2):
2. Julgamento por um Comitê

- parecer dos revisores ad hocs
- enquadramento dentro do perfil do edital 
ou encomenda
- disponibildade de recursos financeiros

1. Propostas aprovadas e financiadas
2. Propostas aprovadas
3. Propostas não aprovadas



O que é um bom projeto
1. Enquadra-se dentro do tema do edital ou 

encomenda
2. Está bem redigido (linguagem clara, concisa e 

precisa)
3. Tem boa justificativa (por que a pesquisa é 

importante)
4. Dá continuidade a uma linha de pesquisa do 

proponente ou do grupo onde atua
5. É realista em relação aos recursos solicitados


