
MANUAL DO PESQUISADOR – FEA-RP / USP 
 

Prof. Dr. Sílvio Hiroshi Nakao 
 
SUMÁRIO 
 

1. Aspectos Gerais .............................................................................................................. 3 
1.1. Objetivo .................................................................................................................. 3 
1.2. Bolsas de Auxílio à Pesquisa .................................................................................. 3 
1.3. A quem se Destina .................................................................................................. 3 
1.4. Órgão de Fomento .................................................................................................. 3 
1.5. Requisitos e Obrigações do Bolsista ...................................................................... 3 
1.6. Requisitos, Compromissos e Direitos do Orientador ............................................. 4 
1.7. Duração ................................................................................................................... 4 
1.8. Prazos ..................................................................................................................... 4 
1.9. Cancelamento ou Substituição ............................................................................... 4 
1.10. Formulários Exigidos ......................................................................................... 5 
1.11. Documentos Exigidos ......................................................................................... 5 
1.12. Relatórios ............................................................................................................ 5 
1.13. Formatação ......................................................................................................... 5 
1.14. Processo de Seleção dos Candidatos .................................................................. 5 

2. Instituições ...................................................................................................................... 6 
2.1. CNPq ...................................................................................................................... 6 
2.2. Fapesp ..................................................................................................................... 6 
2.3. Finep ....................................................................................................................... 6 
2.4. USP ......................................................................................................................... 7 
2.5. RCC e RAD ............................................................................................................ 7 
2.6. Capes ...................................................................................................................... 7 

3. Auxílios .......................................................................................................................... 8 
3.1. Graduação ............................................................................................................... 8 

3.1.1. Cnpq - Iniciação Científica (IC) ..................................................................... 8 
3.1.2. CNPq - Iniciação Científica (PIBIC) .............................................................. 8 
3.1.3. Fapesp - Bolsa de Iniciação Científica ........................................................... 8 
3.1.4. USP - Programa de Bolsa Especial para Estudantes de Graduação (BEEG) . 8 
3.1.5. RCC e RAD - Bolsa de Estágio para Auxílio à Pesquisa Docente................. 9 

3.2. Pós-graduação ......................................................................................................... 9 
3.2.1. CNPq - Doutorado-Sanduíche no País (SWP) ............................................... 9 
3.2.2. CNPq - Doutorado-Sanduíche Empresarial (SWI) ......................................... 9 
3.2.3. CNPq - Doutorado pleno (GDE) .................................................................... 9 
3.2.4. CNPq - Doutorado Sandwich (SWE) ........................................................... 10 
3.2.5. CNPq - Pós-Graduação Integrada/Doutorado Direto Doutorado(GD) 
Mestrado (GM) ............................................................................................................. 10 
3.2.6. Fapesp – Bolsa de Mestrado ......................................................................... 10 
3.2.7. Fapesp – Bolsa de Doutorado ....................................................................... 10 
3.2.8. Fapesp – Bolsa de Doutorado Direto ............................................................ 11 
3.2.9. CNPq – Pós-Doutorado Júnior (PDJ) ........................................................... 11 



3.2.10. CNPq – Pós-Doutorado Sênior (PDS) .......................................................... 11 
3.2.11. CNPq – Pós-Doutorado Empresarial (PDI) .................................................. 11 
3.2.12. CNPq – Pós-Doutorado (PDE) ..................................................................... 11 

3.3. Pesquisadores ....................................................................................................... 12 
3.3.1. CNPq – Produtividade em Pesquisa (PQ) .................................................... 12 
3.3.2. CNPq- Pesquisador Visitante (PV) .............................................................. 12 
3.3.3. CNPq – Pesquisador Visitante Especial (PVE) ............................................ 12 
3.3.4. CNPq – Estágio Sênior (ESN) ...................................................................... 13 
3.3.5. CNPq – Estágio Junior (EJr) ........................................................................ 13 
3.3.6. CNPq – Pesquisador Visitante (APV) .......................................................... 13 
3.3.7. Fapesp – Bolsa de Pós-Doutorado ................................................................ 13 
3.3.8. Fapesp – Auxílio a Pesquisa ......................................................................... 13 
3.3.9. Fapesp – Vinda de Pesquisador Visitante..................................................... 14 
3.3.10. Fapesp – Bolsa de Pesquisa no Exterior (Pq-EX) ........................................ 14 

3.4. Projetos de pesquisa ............................................................................................. 14 
3.4.1. CNPq - Bolsa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e 
Extensão Inovadora (DT) ............................................................................................. 14 
3.4.2. CNPq – Apoio Técnico (AT). ...................................................................... 14 
3.4.3. CNPq – Estágio/Treinamento no país (BEP), no exterior (BSP) e 
Especialista Visitante (BEV) ........................................................................................ 15 
3.4.4. CNPq – Iniciação Tecnológica Industrial (ITI) ............................................ 15 
3.4.5. CNPq – Extensão no País (EXP) .................................................................. 15 
3.4.6. CNPq – Desenvolvimento Tecnológico Industrial (DTI)............................. 15 
3.4.7. CNPq – Especialista Visitante (EV) ............................................................. 16 
3.4.8. CNPq – Treinamento no exterior (SPE) ....................................................... 16 
3.4.9. CNPq – Apoio Técnico em Extensão no País (ATP) ................................... 16 
3.4.10. CNPq – Projeto de Pesquisa (APQ) ............................................................. 16 
3.4.11. Fapesp – Projeto Temático ........................................................................... 17 

3.5. Outros auxílios ...................................................................................................... 17 
3.5.1. CNPq – Desenvolvimento Científico Regional (DCR) ................................ 17 
3.5.2. CNPq – Participação em Eventos Científicos (AVG) .................................. 17 
3.5.3. CNPq – Promoção de Eventos Científicos (ARC) ....................................... 17 
3.5.4. CNPq – Programa de Apoio às Publicações Científicas (AED) .................. 18 
3.5.5. Fapesp – Participação em Reunião Científica e/ou Tecnológica ................. 18 
3.5.6. Fapesp – Auxílio a Publicação ..................................................................... 18 
3.5.7. Finep – PAE-IN – Programa de Apoio a Eventos Internacionais e Nacionais
 18 
3.5.8. Finep – PAE-RL - Programa de Apoio a Eventos Regionais e Locais ........ 18 

 



 

1. ASPECTOS GERAIS 
 

1.1. Objetivo 
O objetivo do manual do pesquisador é auxiliar alunos e professores da FEA-RP, 

quanto às diversas modalidades de bolsa, auxílio, entre outros, e requisitos particulares de 

cada um. 

 
1.2. Bolsas de Auxílio à Pesquisa 

Bolsas de auxílio à pesquisa é uma forma de assistência e apoio à pesquisa 

acadêmica, contribuindo para a formação de pesquisadores e para o engajamento dos 

alunos em projetos de pesquisa. 

A pessoa que deseja solicitar uma bolsa precisa identificar a opção de bolsa que 

melhor defina seu perfil (graduando, mestrando, doutorando, mestre ou doutor) e as 

características da mesma. 

 
1.3. A quem se Destina 

De uma forma geral, as bolsas são destinadas aos alunos de graduação, alunos de 

pós-graduação (mestrado e doutorado), mestres e doutores. Em determinados casos, a bolsa 

é direcionada ao orientador. 

 
1.4. Órgão de Fomento 

È importante estar atento às características das bolsas de cada órgão de fomento, 

pois cada um possui números de bolsas diferentes, direcionadas a alunos e com algumas 

especificidades próprias. 

 
1.5. Requisitos e Obrigações do Bolsista 

As instituições de fomento definem, entre outras coisas, alguns requisitos e 

obrigações.  

Por exemplo: Um aluno de graduação precisa estar regularmente matriculado em 

seu curso, não ter vínculo empregatício, não acumular bolsas, deve enviar relatórios para 

acompanhamento do andamento da pesquisa ao órgão de fomento etc. 



Os requisitos e obrigações dos bolsistas podem ser diferentes entre uma instituição 

de fomento e outra, como, por exemplo, existem instituições que permitem ao bolsista ter 

algum tipo de vínculo empregatício, contanto que cumpra as definidas horas no estudo da 

pesquisa. 

 
1.6. Requisitos, Compromissos e Direitos do Orientador 

Além das exigências voltadas para o bolsista, os orientadores também deverão 

cumprir com alguns requisitos e obrigações para com a instituição de fomento. Por 

exemplo: O orientador precisa ser pesquisador com título de doutor, possuir uma produção 

científica significante, não é autorizado que orientador repasse a orientação de seu bolsista 

a outro orientador etc. 

As instituições de fomento podem exigir critérios semelhantes ou mais específicos, 

de acordo com suas regras. Dessa forma, é preciso estar atento às exigências de cada uma. 

 
1.7. Duração 

Há bolsas com diferentes períodos de duração. Pode-se encontrar bolsas com 

duração de 12 (doze) meses as quais podem ser renovadas ao ano, dependendo dos 

resultados da pesquisa. Outras possuem duração de 6 (seis) meses, sendo necessário ficar 

atento á data de início e fim do período. 

 
1.8. Prazos 

Algumas instituições possuem prazos para análise e resultado do projeto de 

concessão de bolsas. Além delas, o bolsista precisa cumprir alguns prazos perante a 

instituição que fomenta sua bolsa, como, por exemplo, o envio re relatório parciais sobre a 

pesquisa, a data de envio de relatório final etc. 

 
1.9. Cancelamento ou Substituição 

A bolsa já concedida pode ser cancelada ou pode ocorrer a substituição de um 

bolsista por outro. Cada instituição de fomento possui observações específicas para esses 

casos. Um exemplo de substituição é quando o bolsista atual, por algum motivo, passa a 

não poder mais dar continuidade à pesquisa. Seu orientador pode substituí-lo por outro 

aluno. 

 



1.10. Formulários Exigidos 
Para conceber uma bolsa, o interessado deverá entregar à instituição alguns 

formulários preenchidos. Os mesmos, normalmente, são conseguidos no site da própria 

instituição. A título de exemplo, pode-se citar os formulários de cadastro do orientador, do 

interessado etc. 

 
1.11. Documentos Exigidos 

Além de formulários, o bolsista e o orientador precisam estar atentos aos 

documentos exigidos pela instituição que possui a bolsa de interesse. Entre outros, cita-se 

alguns documentos normalmente ordenados: currículo do pesquisador, histórico escolar, 

documento tornando evidente algumas informações sobre a proposta de pesquisa etc. 

 
1.12. Relatórios 

As instituições de fomento exigem que os bolsistas enviem, periodicamente, 

relatórios descrevendo o andamento do trabalho e a finalização do mesmo. Exemplo: Sendo 

o prazo da bolsa maior que 8 (oito) meses, é exigido um relatório parcial. Bolsas de duração 

menor podem requerer apenas o relatório final da pesquisa. 

 
1.13. Formatação 

O interessado na bolsa precisa ficar atento às exigências, do seu tipo de bolsa ou 

auxílio, quanto à formatação para apresentação da proposta e dos relatórios. 

 

1.14. Processo de Seleção dos Candidatos 
Algumas bolsas são concedidas por meio da análise da proposta de pesquisa do 

interessado, as quais devem satisfazer os pré-requisitos estabelecidos pelo seu órgão de 

fomento correspondente. 

 



2.  INSTITUIÇÕES  
 

2.1. CNPq 
O Cnpq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico- é uma 

Fundação vinculada ao MCT- Ministério da Ciência e Tecnologia. O objetivo desse órgão 

de fomento é apoiar, financeiramente, as pesquisas no país, de forma a contribuir para a 

produção científica. 

As bolsas e auxílios oferecidos pelo CNPq são separados por modalidades, sendo 

necessário ficar atento às especificações de cada uma. 

As modalidades podem ser encontradas no site da instituição: http://www.cnpq.br, 

no link “Bolsas e Auxílio”, ou direto pelo endereço: 

  http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/modalidades/modalidades.htm. 

 
2.2. Fapesp 

A Fapesp - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - é um órgão 

de fomento ligado à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e 

Turismo. 

As bolsas oferecidas pela FAPESP podem ser encontradas, de acordo com a 

situação do bolsista, seja ele graduando, mestrando, doutorando, doutorando direto e pós-

doutorando. Além disso, ressalta-se que esse órgão oferece bolsas para áreas do 

conhecimento como: Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Ciências Biológicas 

etc. 

Maiores informações sobre a instituição e seus auxílios podem ser encontradas no 

site: http://www.fapesp.br/. 

 
2.3. Finep 

A Finep - Financiadora de Estudos e Projetos - é uma empresa pública, vinculada ao 

MCT - Ministério da Ciência e Tecnologia, que financia pesquisa científica e tecnológica 

em empresas, universidades, centro de pesquisas etc. 

Outras informações estão disponíveis no site: http://www.finep.gov.br/. 

 



2.4. USP 
A USP - Universidade de São Paulo - possui um programa de bolsa para estudantes 

de graduação com o intuito de engajá-los em projetos de pesquisa. Informações sobre a 

universidade e sobre o projeto podem ser encontradas, respectivamente nos seguintes 

endereços: http://www.usp.br e http://www.usp.br/prp/projeto4/Edital2005-2Sem.htm.  

 
2.5. RCC e RAD 

O departamento de Contabilidade (RCC) e o departamento de Administração 

(RAD), ambos da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão 

Preto concedem bolsas de auxílios aos docentes. Maiores informações podem ser 

adquiridas no departamento, de acordo com o curso no qual o professor e o aluno são 

referentes. 

 
 
2.6. Capes 

A Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –entre 

outras coisas, promove a cooperação em pesquisas, oferecendo bolsas, auxílios e apoios. 

Todas as informações sobre a instituição podem ser vistas no site: http://www.capes.gov.br. 

 
 



3. AUXÍLIOS 
 

3.1. Graduação 
 

3.1.1. Cnpq - Iniciação Científica (IC) 
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is1405.htm#anexo1. Essa 

modalidade de bolsa é voltada para alunos de graduação e que não possuam vínculos 

empregatícios. Pode ter uma duração máxima de 36 meses. O candidato deverá entregar 

alguns documentos ficar atento aos critérios de seleção. Essas e outras informações estão 

dispostas no site. 

 

3.1.2. CNPq - Iniciação Científica (PIBIC)  
Site: http://www.cnpq.br/areas/pibic/. A bolsa de pesquisa oferecida pelo CNPq é 

por cota e oferecida à Instituição. As cotas são destinadas aos pesquisadores de Instituições 

que atendem aos termos do Edital publicado anualmente pelo CNPq. Depois de concedida 

as bolsas á instituição a mesma fica encarregada de destinar o número de bolsas a ser 

destinada a cada orientador. No caso da Universidade de São Paulo- USP, as instruções 

podem ser encontradas disponibilizadas no seguinte endereço: 

http://www.usp.br/prp/pibic/InstrUSPPIBIC2005.doc. Essa bolsa tem prazo de 12 (doze) 

meses, sendo permitido renovações, exige a entrega de relatórios parciais de acordo com as 

especificações do CNPq. O valor da bolsa é determinado pela Diretoria Executiva do 

CNPq. As informações sobre objetivos da bolsa, forma de concessão, compromissos, 

requisitos, cancelamento entre outras, podem ser encontradas no site: 

http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/rn1504.htm. 

 
3.1.3. Fapesp - Bolsa de Iniciação Científica 
Essa bolsa é destinada a alunos da graduação, que precisa ter um orientador com 

título de doutor ou qualificação equivalente. Maiores informações podem ser obtidas por 

meio do site: http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=248.  

 

3.1.4. USP - Programa de Bolsa Especial para Estudantes de Graduação 
(BEEG) 

Essa bolsa é concedida aos alunos de graduação por meio da Universidade de São 

Paulo - USP. Um dos requisitos importantes é que o aluno tenha um alto desempenho 



acadêmico e sejam associados a grupos de pesquisas com algumas características 

especificadas pelo edital, entre outros. Mais característicos desse programa podem ser 

encontradas no site: http://www.usp.br/prp/projeto4/Edital2005-2Sem.htm. 

 

3.1.5. RCC e RAD - Bolsa de Estágio para Auxílio à Pesquisa Docente 
O objetivo dessa bolsa é engajar os alunos na iniciação científica e auxiliar os 

professores em trabalhos de cunho científico. A bolsa tem duração de 6 meses, sendo 

possível a renovação. A pesquisa deve estar sob orientação e responsabilidade de um 

docente autorizado, sendo que a cada 6 meses é necessário a entrega de um relatório sob 

informações da pesquisa. É importante ficar atento às especificações de cada departamento, 

dessa forma, para maiores informações, contatar o departamento de Contabilidade ou de 

Administração, de acordo com o curso no qual o professor e o aluno são referentes. 

 
 

3.2. Pós-graduação 
 

3.2.1. CNPq - Doutorado-Sanduíche no País (SWP) 
 Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is2004.htm#4. O foco é no aluno 

matriculado no curso de doutorado há no mínimo 12 (doze) meses, sendo o curso 

recomendado pelo CAPES. A bolsa tem duração mínima de 2 (dois) meses e máxima de 6 

(seis) meses. Os documentos para inscrição, os critérios de seleção dos candidatos etc. estão 

disponíveis no site. 

 
3.2.2. CNPq - Doutorado-Sanduíche Empresarial (SWI) 
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is2004.htm#6. È uma bolsa 

voltada aos alunos matriculados no doutorado cujo curso é aprovado pelo CAPES, tem 

duração de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses. Alguns benefícios são 

concedidos, os quais juntamente com os documentos necessários e outros critérios estão 

disponíveis no site. 

 
3.2.3.  CNPq - Doutorado pleno (GDE)  
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is0405anexo5.htm. Essa bolsa é 

voltada para a formação de doutores no exterior. O candidato deverá ter proficiência no 

idioma que o curso requer sendo o comprovante deverá ser de testes realizados nos últimos 



24 meses. O site apresenta os tipos de línguas e os testes que comprova proficiência em 

cada uma.  A duração poderá ser de até 48 meses e poderá ser renovada. Para maiores 

informações sobre a renovação, documentos necessários, critérios de seleção, documentos 

complementares entre outras, estão disponíveis no site. 

 
3.2.4. CNPq - Doutorado Sandwich (SWE)  
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is0405anexo4.htm. A bolsa 

“Doutorado Sandwich” é para aluno matriculado em doutorado no país para aproveitar, no 

exterior, de aprofundamento, coleta e tratamento de dados. O candidato deverá estar até no 

3o ano do seu curso de doutorado o qual deverá ter nota 6 ou 7 da Capes. A duração da 

bolsa é de 3  (três) a 12 (doze) meses e não há prorrogação. Os benefícios concedidos, 

documentos para inscrição e critérios de seleção do candidato podem ser melhores 

observadas no site. 

 
3.2.5. CNPq - Pós-Graduação Integrada/Doutorado Direto 

Doutorado(GD) Mestrado (GM) 
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is0704.htm. É uma bolsa destinada 

a cursos de pós-graduação (doutorado e mestrado) no país. Nessa modalidade, tanto os 

orientadores quanto os alunos e o curso devem preencher alguns requisitos básicos. Essa 

bolsa implica em direitos e obrigações que devem ser observados, bem como outras 

informações disponibilizadas no site. 

 
3.2.6. Fapesp – Bolsa de Mestrado 
Destinada a alunos de pós-graduação stricto sensu com o intuito de 

desenvolvimento de pesquisa que resulte em dissertação. O orientador deve ter título de 

doutor ou qualificação equivalente. Outras informações estão disponíveis em: 

http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=259. 

 

3.2.7. Fapesp – Bolsa de Doutorado 
Destinada a alunos de pós-graduação stricto sensu com o intuito de 

desenvolvimento de pesquisa que resulte em tese. O orientador deve ter título de doutor ou 

qualificação equivalente. Outras informações estão disponíveis em: 

http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=259. 

 



3.2.8. Fapesp – Bolsa de Doutorado Direto 
Designada a alunos de pós-graduação stricto sensu cujo programa não possua o 

título de mestre, com o intuito de desenvolvimento de pesquisa que resulte em tese. O 

orientador deve ter título de doutor ou qualificação equivalente. Outras informações estão 

disponíveis em: http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=27. 

 
3.2.9. CNPq – Pós-Doutorado Júnior (PDJ)  
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is2004.htm#2. O candidato deverá 

ter o título de doutor a menos de 7 (sete) anos. È uma bolsa de duração de 6 (seis) a 12 

(doze) meses sendo possível a prorrogação para mais 12 (doze) meses. Os candidatos serão 

selecionados pelos Comitês de Assessoramento em função da proposta. Outras informações 

estão disponibilizadas no site. 

 
3.2.10. CNPq – Pós-Doutorado Sênior (PDS)  
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is2004.htm#3. O candidato deverá 

te o título de doutor a mais de 7 (sete) anos. A duração da bolsa é de 6 (seis) a 12 (doze) 

meses, sendo possível a renovação para mais 12 (doze) meses. Os candidatos serão 

selecionados pelos Comitês de Assessoramento em função da proposta. Outras informações 

estão disponibilizadas no site. 

 
3.2.11. CNPq – Pós-Doutorado Empresarial (PDI) 
 Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is2004.htm#5. O objetivo é 

permitir ao pesquisador a consolidação e atualização de seus conhecimentos, agregar 

competência às ações de pesquisa etc. O candidato deverá ter título de doutor. A duração 

pode ser de 6 (seis) a 12 (doze) meses sendo possível a prorrogação para mais 12 (doze) 

meses. São concedidos alguns benefícios, os quais, juntamente com os documentos 

necessários e outros critérios, estão disponíveis no site. 

 
3.2.12. CNPq – Pós-Doutorado (PDE)  
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is0405anexo3.htm. É uma bolsa 

direcionada para a reciclagem e atualização de conhecimentos por meio de estágios e 

desenvolvimento de projeto. O candidato deverá ter título de doutorado ou certificado do 

mesmo. A borla tem duração de 6 (seis) a 12 (doze) meses e a renovação poderá ser de 



apenas 6 (seis) meses. Mais detalhes sobre a prorrogação da bolsa, documentos para 

inscrição e benefício ver site. 

 

 

3.3. Pesquisadores 
 

3.3.1. CNPq – Produtividade em Pesquisa (PQ) 
Site:http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is1205.htm Essa bolsa é concedida 

ao pesquisador que satisfizer os pré-requisitos estabelecidos pelo CNPq, possuir título de 

doutor ou perfil equivalente, sendo dividido por categorias, as quais possuem tempo de 

duração diferente. Caso o bolsista não cumpra com as disposições normativas, ele é 

obrigado a devolver ao CNPq os recursos despendidos em seu proveito. O CNPq divulga 

em seu site os procedimentos para o processo de concessão e implementação da bolsa de 

Produtividade em Pesquisa, conforme as normas em vigor. 

 
3.3.2. CNPq- Pesquisador Visitante (PV) 
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is2004.htm#1. O objetivo dessa 

bolsa é possibilitar ao pesquisador, seja ele brasileiro ou estrangeiro, desenvolvimento de 

linhas de pesquisa de cunho tecnológico, as quais devem ser consideradas relevantes pelo 

Comitê de Assessoramento da área respectiva e pela Diretoria do CNPq. O pesquisador 

visitante estrangeiro deve perfil científico adequado para o programa. O brasileiro e o 

estrangeiro devem ser doutores a mais de sete anos. A bolsa tem duração mínima de 3 (três) 

meses e máxima de 12 (doze) meses. Informações como documentos necessários, critérios 

para seleção dos candidatos, benefício, entre outros, estão disponíveis no site. 

 
3.3.3. CNPq – Pesquisador Visitante Especial (PVE)  
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/rn0900.htm. O objetivo dessa 

bolsa é consentir aos pesquisadores nacionais o contato científico com pesquisadores que 

tiveram seu trabalho reconhecido internacionalmente. O solicitante da bolsa deverá ser 

dirigente máximo da instituição e o bolsista deverá ter Prêmio Nobel, medalha Fields etc. A 

bolsa tem duração de 15 a 90 dias para cada ano e vigência de 3 (três) anos, e oferece 

alguns benefícios. Informações sobre concessão, formulários, solicitação e outras, estão 

disponíveis no site. 



 
3.3.4. CNPq – Estágio Sênior (ESN) 
 Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is0405anexo1.htm. A bolsa tem 

como objetivo promover o desenvolvimento de projeto de pesquisa em instituições 

estrangeiras. O candidato deverá ser pesquisador nível 1 do CNPq, ter vínculo empregatício 

com a instituição de pesquisa, ser doutor a mais de 7 anos etc. A bolsa tem duração de 

3(três) a 6 (seis) meses, oferece alguns benefícios, exigem documentos e estabelece 

critérios, sendo que todos ele podem ser visualizados no site. 

 
3.3.5. CNPq – Estágio Junior (EJr)  
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is0405anexo2.htm. Parecida com a 

bolsa anterior, essa está voltada ao pesquisador júnior, o qual é nível 2 do CNPq, com 

doutorado a menos de 7 anos. O prazo de duração é o mesmo o qual, juntamente com 

outras informações, podem ser conseguidos pelo site. 

 
3.3.6. CNPq – Pesquisador Visitante (APV) 
 Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/rn1795.htm#3. O objetivo é que 

pesquisadores brasileiros ou estrangeiros participem de grupos de pesquisa para contribuir 

com certa programação científica de curta duração. O solicitante deve ser pesquisador e o 

visitante deverá ter título de doutor. A duração é de no mínimo 10 (dez) dias e máximo de 

90 dias. Os documentos indispensáveis podem ser obtidos por meio do site bem como 

informações complementares. 

 
3.3.7. Fapesp – Bolsa de Pós-Doutorado 
Site: http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=270. Oferecida à pessoa 

portadora de título de doutor para desenvolver pesquisa em instituição localizada no Estado 

de São Paulo.  O prazo é de 1 ano, podendo ser renovado. 

 

3.3.8. Fapesp – Auxílio a Pesquisa 
Site: http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=137. Destinada a financiar 

pesquisas desenvolvidas por pesquisadores (doutor ou equivalente) que sejam ligados a 

instituições públicas do Estado de São Paulo. É um auxílio de 1 a 2 anos sendo possível a 

prorrogação. 

 



3.3.9. Fapesp – Vinda de Pesquisador Visitante 
Site: http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=147. Esse auxílio é 

utilizado para cobrir custos e despesas de pesquisadores vinculados a uma instituição de 

ensino do Brasil que visita uma instituição de pesquisa no Estado de São Paulo. O intuito é 

cooperar com as pesquisas e projetos entre pesquisadores. Seu prazo  é de 12 meses não 

sendo possível a prorrogação. 

 

3.3.10. Fapesp – Bolsa de Pesquisa no Exterior (Pq-EX) 
Site: http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=124. Esse tipo de bolsa é 

para pesquisadores (doutores ou equivalente) cujo objetivo é realização de pesquisas no 

exterior. A duração é de 5 meses sendo que bolsas de longa duração nessa categoria não são 

consideradas prioridades. 

 

 
3.4. Projetos de pesquisa 

 
3.4.1. CNPq - Bolsa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e 

Extensão Inovadora (DT)  
Site:http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is1305.htm. A bolsa DI é destinada 

à execução de projetos de desenvolvimento tecnológico ou de pesquisa básica e aplicada. O 

tecnologista deverá possuir alguns requisitos estabelecidos pelo CNPq como possuir título 

de doutor, entre outros. A bolsa tem duração de 3 anos (36 meses), sendo necessário o 

envio do relatório final até 60 (sessenta) dias após o fim da bolsa. Mais informações sobre 

requisitos, obrigações, análise de projetos, julgamento e divulgação de resultados etc. 

podem ser observado no site. 

 

3.4.2. CNPq – Apoio Técnico (AT).  
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is1405.htm#anexo2. A bolsa de 

apoio técnico auxilia grupos de pesquisa por meio de participação de um profissional 

técnico especializado. O coordenador do projeto e o técnico devem ter alguns requisitos e 

condições específicas. A bolsa tem duração de 24 meses, exige documentos e estabelece 

critérios de seleção que, juntamente com outros dados, podem ser encontrados no site. 

 



3.4.3. CNPq – Estágio/Treinamento no país (BEP), no exterior (BSP) e 
Especialista Visitante (BEV)  

Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is0605.htm#anexo1. São bolsas 

destinadas à formação e capacitação de recursos humanos, vinculadas a um projeto de 

pesqusia. Existem as de curta duração, com prazo de até 3 (três) meses, e as de longa 

duração, com prazo de 4(quatro) a 36 meses. É preciso ficar atento às modalidades que essa 

bolsa apresenta, bem como os critérios para seleção, as características da bolsa de curta e 

longa duração, substituição de bolsista e coordenador, as prestações de contas e seu prazo 

etc., sendo tudo encontrado no site. 

 
3.4.4. CNPq – Iniciação Tecnológica Industrial (ITI) 
 Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is0605.htm#iti. São bolsas 

destinadas à formação e capacitação de recursos humanos no país ou no exterior, 

vinculadas a um projeto de pesquisa. Existem as de curta duração, com prazo de até 3 (três) 

meses, e as de longa duração com prazo de 4(quatro) a 36 meses. É preciso ficar atento às 

modalidades que essa bolsa apresenta bem, como os critérios para seleção, as características 

da bolsa de curta e longa duração, substituição de bolsista e coordenador, as prestações de 

contas e seu prazo etc., sendo tudo encontrado no site. 

 
3.4.5. CNPq – Extensão no País (EXP)  
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is0605.htm#exp. A bolsa 

“Extensão no País” é designada a profissionais e especialistas com ações encaminhadas 

para o desenvolvimento de produtos e processos inovadores que possam contribuir com a 

melhoria econômica do país e da inclusão social. A duração é de no mínimo 4(quatro) 

meses e de no máximo 36 meses. Os benefícios, documentos indispensáveis e outras 

informações estão disponíveis no site. 

 
3.4.6. CNPq – Desenvolvimento Tecnológico Industrial (DTI)  
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is0605.htm#dti. São bolsas 

destinadas à formação e capacitação de recursos humanos no país ou no exterior, 

vinculadas a um projeto de pesquisa. Existem as de curta duração, com prazo de até 3 (três) 

meses, e as de longa duração com prazo de 4(quatro) a 36 meses. É preciso ficar atento às 

modalidades que essa bolsa apresenta bem, como os critérios para seleção, as características 



da bolsa de curta e longa duração, substituição de bolsista e coordenador, as prestações de 

contas e seu prazo etc., sendo tudo encontrado no site. 

 
3.4.7. CNPq – Especialista Visitante (EV)  
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is0605.htm#ev. São bolsas 

destinadas à formação e capacitação de recursos humanos no país ou no exterior, 

vinculadas a um projeto de pesquisa. Existem as de curta duração, com prazo de até 3 (três) 

meses, e as de longa duração com prazo de 4(quatro) a 36 meses. É preciso ficar atento às 

modalidades que essa bolsa apresenta, bem como os critérios para seleção, as características 

da bolsa de curta e longa duração, substituição de bolsista e coordenador, as prestações de 

contas e seu prazo etc., sendo tudo encontrado no site. 

 
3.4.8. CNPq – Treinamento no exterior (SPE)  
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is0605.htm#sep. São bolsas 

destinadas à formação e capacitação de recursos humanos no país ou no exterior, 

vinculadas a um projeto de pesquisa. Existem as de curta duração, com prazo de até 3 (três) 

meses, e as de longa duração com prazo de 4(quatro) a 36 meses. É preciso ficar atento às 

modalidades que essa bolsa apresenta, bem como os critérios para seleção, as características 

da bolsa de curta e longa duração, substituição de bolsista e coordenador, as prestações de 

contas e seu prazo etc., sendo tudo encontrado no site. 

 
3.4.9. CNPq – Apoio Técnico em Extensão no País (ATP)  
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is0605.htm#ate. São bolsas 

destinadas à formação e capacitação de recursos humanos no país ou no exterior, 

vinculadas a um projeto de pesquisa. Existem as de curta duração, com prazo de até 3 (três) 

meses, e as de longa duração com prazo de 4(quatro) a 36 meses. É preciso ficar atento às 

modalidades que essa bolsa apresenta, bem como os critérios para seleção, as características 

da bolsa de curta e longa duração, substituição de bolsista e coordenador, as prestações de 

contas e seu prazo etc., sendo tudo encontrado no site. 

 
3.4.10. CNPq – Projeto de Pesquisa (APQ) 
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/rn1795.htm#6. A intenção é apoiar 

projetos de inovação científica e tecnológica. O pesquisador deve ser qualificado a ponto de 



contribuir para a geração de novos conhecimentos. A duração é de 12 (doze) meses. No site 

estão disponíveis outras informações relevantes sobre esse tipo de auxílio.  

 
3.4.11. Fapesp – Projeto Temático 
Site: http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=176. Esse auxílio é 

destinado a financiar grandes pesquisas, as quais envolvem equipes de pesquisadores de 

vários departamentos e instituições. A duração é de até 4 anos. 

 

 

3.5. Outros auxílios 
 

3.5.1. CNPq – Desenvolvimento Científico Regional (DCR)  
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/is2104.htm. Antes de tudo é 

importante informar que a seleção dos candidatos para essa bolsa é feita no Estado em que 

o CNPq possui convênio específico para essa modalidade. Os endereços podem ser 

encontrados no site: 

 http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/modalidades/dcr2.htm. Um dos objetivos é 

contribuir com as instituições nas regiões Norte, Nordeste, Centre-Oeste e outras. A bolsa 

pode ter período de duração de até 36 meses, concede alguns benefícios de mensalidades 

em alguns casos etc. Para concessão da bolsa, a Entidade Estadual deverá ter convênio com 

o CNPq, a Instituição deve ter um setor de pesquisa em tecnologia e inovação e o candidato 

deverá possuir título de doutor. Mais informações sobre os requisitos, tramitação, 

divulgação de resultado, obrigações etc. podem ser obtidas pelo site. 

 
3.5.2. CNPq – Participação em Eventos Científicos (AVG)  
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/rn1795.htm#4. Essa bolsa visa dar 

apoios para pesquisadores participarem de eventos científicos no exterior. Se o evento for 

congresso, a duração da bolsa é de no máximo 30 dias. Se for estágio, visita ou curso, a 

duração será de no máximo 90 dias. No site estão disponíveis maiores informações. 

 
3.5.3. CNPq – Promoção de Eventos Científicos (ARC)  
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/rn1795.htm#5. Esse auxílio 

oferece apoio para a realização de congressos, simpósios, workshops etc; no país. A 



duração é de no máximo 12 (doze) meses, sendo necessário observar outras informações no 

site. 

3.5.4. CNPq – Programa de Apoio às Publicações Científicas (AED)  
Site: http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/rn1795.htm#7. A intenção desse 

auxílio é apoiar publicações, contribuindo para aumentar o nível de qualidade, da forma e 

do conteúdo de periódicos, seja para divulgação no Brasil ou no exterior. A duração tem 

um período mínimo de 12(doze) meses e máximo de 36 meses. No site são encontrados os 

requisitos para publicação, os documentos indispensáveis e outros dados.Programa de apoio 

às publicações científicas. 

 
3.5.5. Fapesp – Participação em Reunião Científica e/ou Tecnológica 
Site: http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=177. Essa bolsa tem o 

intuito de financiar a participação de pesquisadores do Estado de São Paulo em reuniões 

científicas ou tecnológicas, tanto no Brasil quanto no exterior. Lembrando que é para 

apresentação de resultado de pesquisa, a qual foi financiada pela Fapesp. Esse auxílio não 

possui um prazo definido. 

 

3.5.6. Fapesp – Auxílio a Publicação 
Site: http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=190. O objetivo é 

financiar a publicação de artigos, periódicos e livros produzidos por pesquisadores do 

Estado de São Paulo. O prazo não é definido. 

 
3.5.7. Finep – PAE-IN – Programa de Apoio a Eventos Internacionais e 

Nacionais 
Site: http://www.finep.gov.br/finep_em_eventos/apoio_eventos.asp. É um apoio 

concedido às instituições públicas para realização de projetos e pesquisa de cunho científico 

ou tecnológico e de seminários, exclusivamente, a intercâmbio científico e tecnológico, 

divulgação e difusão do conhecimento e discussão de temas ligados à ciência, à tecnologia, 

e inovação de abrangência internacional e nacional. Os eventos são analisados de acordo 

com os procedimentos da Finep. 

 

3.5.8. Finep – PAE-RL - Programa de Apoio a Eventos Regionais e Locais 
Site: http://www.finep.gov.br/finep_em_eventos/apoio_eventos.asp. Parecido com o 

programa anterior sendo esse destinado a eventos regionais e locais. A apresentação da 



proposta para requisição do auxílio deve obedecer ao calendário encontrado no site citado 

acima. 

 


