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1. APRESENTAÇÃO 
 

O presente Relatório Científico tem por objetivo descrever as principais atividades 
realizadas e os resultados alcançados no âmbito do “Projeto Avaliação de Programas 
da Fapesp: Desenvolvimento e Aplicação de Métodos de Avaliação de Impactos e de 
Requisitos para Avaliações Sistemáticas” (processo 2008/58628-7)”. 

O objetivo do projeto é desenvolver e implantar metodologias de avaliação de 
resultados e impactos de programas científicos, tecnológicos e de inovação. Para 
tanto, as atividades estão sendo realizadas em dois eixos principais: a) desenvolver e 
aplicar metodologia de avaliação de resultados e impactos aos seguintes programas 
da FAPESP: Bolsas (Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto), 
Biota e Equipamentos Multiusuários; e b) especificar os critérios e definir as formas 
de avaliar continuamente os quatro programas avaliados em projeto anterior: PIPE, 
PITE, Jovem Pesquisador e Políticas Públicas. 

Com relação ao primeiro eixo, trata-se de desenvolver e aplicar indicadores, métricas 
e métodos para avaliar os programas indicados. No segundo eixo, a proposta é 
internalizar um processo sistemático de avaliação na FAPESP, a partir da experiência 
adquirida na definição e uso de indicadores e métricas desenvolvidos no primeiro 
projeto.  

Os itens seguintes descrevem as etapas metodológicas realizadas no projeto e os 
resultados obtidos, e fazem referências a Anexos que complementam a informação. 
A primeira parte apresenta os aspectos metodológicos do trabalho desenvolvido 
pela equipe para o primeiro eixo de trabalho. Em seguida, é feito um detalhamento 
sobre as atividades desenvolvidas para cada um dos três programas avaliados: Biota, 
Equipamento Multiusuário e Bolsas, respectivamente. Na sequência, relatam-se as 
etapas realizadas para o segundo eixo do projeto, referente à sistematização da 
avaliação continuada dos programas previamente avaliados – PITE, PIPE, Jovem 
Pesquisador e Políticas Públicas. Por fim, destaca-se a importância do apoio 
institucional da FAPESP.  

Os anexos encontram-se disponíveis ao final do Relatório.  
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2. EIXO 1: AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE BOLSAS, BIOTA E 
EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS 

2.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1.1.  Retrospectiva das Principais Etapas Metodológicas 
 
A Avaliação dos Programas de Bolsas, Biota e Equipamentos Multiusuários teve os 
seguintes objetivos específicos:  

 Produzir uma caracterização de conteúdo analítico sobre cada programa 
escolhido para avaliação, com identificação dos propósitos, meios utilizados, 
e categorias de impactos esperados; 

 Identificar as dimensões de avaliação que devem ser consideradas para 
avaliar impacto em cada programa escolhido; 

 Produzir indicadores pertinentes às dimensões de avaliação, específicos para 
os tipos de programas escolhidos; 

 Testar a viabilidade de aplicação de métodos quasi-expermimentais 
desenvolverem elementos confirmadores de causalidade dos resultados e 
impactos medidos; 

 Estruturar banco de dados que permita a avaliação dos indicadores medidos; 

 Realizar análises estatísticas uni e multivariadas, testar métodos de 
correspondência e buscar grupamentos com cruzamento dos indicadores e 
temas de avaliação; 

 Identificar resultados e impactos por tema e por programa 

 

Conforme dito nos relatórios anteriores, a metodologia de estruturação da avaliação 
apoiou-se na identificação de temas de avaliação e construção de indicadores e 
métricas específicos aos referidos temas. Tal procedimento baseou-se 
essencialmente na revisão da literatura de avaliação de impactos de programas de 
pesquisa e fomento, levantamento de dados e informações sobre os Programas a 
serem avaliados, na decomposição dos objetivos formais de cada Programa e no 
diálogo com os diferentes atores envolvidos por meio de Painéis Estruturados com 
especialistas.1 

O segundo passo metodológico foi a decomposição dos objetivos de cada Programa, 
que implicou na extração de termos dos objetivos (Método de Decomposição2).  Os 
termos são as ideias principais que derivam dos objetivos caracterizados e que são 

                                                      
1 Paineis Estruturados são uma metodologia de validação das hipóteses, indicadores e métricas que serao 
utilizadas na avaliação. Consiste de um dia de trabalho no qual convidados envolvidos no tema de avaliação e nos 
próprios programas a avaliar são reunidos em torno de uma agenda estruturada com  base em uma proposta de 
hipóteses, indicadores e métricas que é deatida, alterada, ajustada e ao final validada. 
2 O método de decomposição foi desenvolvido pelo GEOPI em outras avaliações de programas de CTI e consiste, 
muito resumidamente, em retirar palavras e termos críticos dos objetivos dos programas e de seus documentos 
principais e destes decompor indicadores e métricas necessárias a medi-los. Para detalhes, ver: SALLES-FILHO, S. 

; AVILA, F. D. ; SEPULVEDA, J. ; COLUGNATI, F. A. B. . Multidimensional assessment of technology and innovation 
programs: the impact evaluation of INCAGRO-Peru. Research Evaluation (Print), v. 19, p. 1, 2010. 
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capazes de revelar a extensão dos resultados e impactos deles esperados. Uma vez 
identificados os termos, procedeu-se a um rearranjo dos mesmos em temas que os 
traduzissem de forma mais concisa e consistente o que dos termos se pode deduzir. 
A finalidade última da identificação dos temas foi organizar o enfoque que se 
pretendia com a avaliação. 

Posteriormente, buscou-se traduzir os termos em elementos mensuráveis, ou seja, 
em indicadores, que foram chamados nesta etapa de pró-indicadores, pois ainda 
estavam em uma etapa preliminar de identificação. Foram definidos indicadores 
quantitativos, qualitativos ou compostos, no intuito de captar um conjunto extenso 
de transformações derivadas das atividades de pesquisa de forma mais sistêmica do 
que o modelo linear de inovação considera.  

Mais duas condições foram consideradas na definição dos indicadores nesta 
proposta metodológica: (a) pertinência, isto é, o indicador deveria se relacionar com 
o tema no qual estava inserido; (b) causalidade, indicadores deveriam expressar 
condição de causalidade clara entre inputs e outputs. A definição de indicadores não 
deveria perder de vista os objetivos do programa, tão pouco da avaliação. 

Paralelamente à decomposição, foram definidas as hipóteses norteadoras da 
avaliação de cada um dos três Programas da Fapesp. As hipóteses foram de 
fundamental importância para orientar os pesquisadores no sentido de contemplar, 
através dos indicadores, todas as dimensões de análise envolvidas na avaliação dos 
Programas. 

Uma vez identificados, hipóteses, temas e pró-indicadores foram submetidos a 
especialistas durante a realização do I Painel Estruturado para discussão e validação. 

Também de forma paralela à definição das hipóteses, temas e indicadores, a equipe 
dedicou-se à definição do desenho amostral para a avaliação de cada um dos 
Programas, cujas definições foram apresentadas no primeiro relatório parcial de 
atividades. Vale dizer que se optou, no âmbito do projeto, pelo emprego de quase-
experimento, além da utilização de um “fator verificador de atribuição de 
causalidade” dos resultados e impactos medidos (que mensura a relação entre os 
resultados e impactos alcançados e os elementos de execução dos Programas – 
bolsas ou projetos). 3 

Os indicadores propostos pela equipe e validados por especialistas no Painel 
Metodológico permitiram a construção dos Questionários de Avaliação, principal 
instrumento para levantamento de informações dos beneficiários e parceiros dos 
Programas em avaliação. Por meio deles foi captada a maior parte das informações 
necessárias. Outra parte foi levantada junto ao Banco de Dados da Fapesp e, ainda, 
do Currículo Lattes dos pesquisadores convidados a responder aos Questionários. 

                                                      
3 Este fator verificador de causalidade foi desenvolvido pelo GEOPI no início dos anos 2000 em projeto financiado 
pela Fapesp. Denominado fator Alpha,  este fator tenta refinar as medidas de impacto obtidas em campo. Aplica-
se o Alpha, numa escala de zero a 1, à medida obtida para um dado indicador de forma a checar quanto 
efetivamente da medida se deveu ao programa em avaliação. Com isto, tem-se um ajuste conservador sobre a 
medida, quase sempre reduzindo a causalidade. Para detalhes do métodos, ver: Salles-Filho, Sergio ; Bonacelli, 
Maria Beatriz ; Carneiro, Ana Maria ; De Castro, Paula F Drummond ; Santos, Fernando Oliveira . Evaluation of 
ST&I programs: a methodological approach to the Brazilian Small Business Program and some comparisons with 
the SBIR program. Research Evaluation (Print), v. 20, p. 157-169, 2011. 
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A construção dos questionários exigiu dedicação e cuidados de especial importância, 
dadas as especificidades de cada Programa e ao mesmo tempo a necessidade de se 
manter a homogeneidade da abordagem entre as questões. Em seguida, foi 
realizada a etapa de pré-teste, que teve como objetivo validar o instrumento de 
coleta de dados junto ao público alvo. Os questionários Programas, depois de 
revistos, foram submetidos ao teste de campo, ou seja, ao pré-teste. Foram 
realizadas entrevistas presenciais, para todos os Programas, compreendendo os 
diferentes atores envolvidos, como colocado acima.  

Findo o pré-teste, os questionários foram readequados considerando as 
contribuições dos entrevistados, e finalizados somando-se as sugestões advindas do 
pré-teste. As versões finais dos questionários de avaliação dos três programas 
encontram-se disponíveis em Anexo, ao final deste relatório.  

Conforme dito anteriormente, a coleta dos dados foi realizada por meio de 
questionários web, disponibilizados na Internet. Esta tarefa foi executada por uma 
empresa desenvolvedora de softwares contratada pela equipe responsável pelo 
desenvolvimento do projeto. O desenvolvimento dos questionários foi feito 
utilizando um framework para desenvolvimento de aplicações web criado pela 
empresa contratada. A linguagem de programação utilizada foi o Visual Basic.NET e 
ASP.NET; e o banco de dados utilizada foi o SQL Server 2008. A metodologia de 
desenvolvimento do projeto foi avaliada como Nível G do Modelo de Referência 
MPS.BR. Ao todo foram desenvolvidos seis questionários, incluindo-se grupos de 
tratamento e grupos de controle. 

Embora aqui descrito de forma sucinta, em três parágrafos, a elaboração dos 
questionários é a etapa mais demorada e trabalhosa de todo o processo de 
avaliação. São necessárias revisões sucessivas (em média, 20 revisões de cada 
questionário), vários pré-testes, montagem cuidadosa e novos testes de validação. 
As características específicas dos programas sob avaliação não permitem ganhos 
importantes de escala, sendo cada questionário um esforço à parte. 
Particularmente, nesta avaliação, com a presença dos programas de bolsas o esforço 
foi ainda mais estendido. As muitas situações possíveis de 4 diferentes tipos de 
bolsas e o número elevado do universo de trabalho (em torno de 50 mil ex-
bolsistas), fizeram com que o cuidado fosse redobrado.  

Vale registrar que nenhum problema sério ou mesmo inconveniente maior foi 
detectado no acompanhamento dos respondentes. Neste particular, o esforço 
redobrado mostrou-se bem sucedido. 

Após a definição e validação dos indicadores foi feito o delineamento experimental 
(descrito para cada programa neste relatório) e montadas avaliações quasi-
experimentais e por adicionalidade. Na primeira abordagem metodolólgica é 
utilizado grupo de controle; na segunda é analisada a variação entre T1 e T0 
empregando-se o fator de verificação de atribuição de causalidade (Alpha) acima 
descrito.  

A ideia é a de comparar as duas metodologias com vistas ao aperfeiçoamento dos 
métodos de avaliação de impacto. Este trabalho de comparação metodológica está 
em andamento nas dissertações e teses de estudantes de pós que participaram do 
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projeto. Os três Programas foram avaliados com essas duas abordagens 
metodológicas. 

Definidas e validadas hipóteses, indicadores e métricas; feito o delineamento 
experimental de cada programa (com os dois métodos); finalizada a organização dos 
mailing lists; elaborado o programa de ligação entre os questionários web e os 
currículos Lattes dos respondentes; os respondentes receberam e-mail convite para 
participar da avaliação.  

Na mensagem foram encaminhadas informações sobre o endereço (URL), nome do 
usuário e senha para acessar o questionário web. Parte das informações já existente 
no Banco de Dados da Fapesp e Curriculum Lattes foram previamente carregadas no 
banco de dados (informações pessoais, publicações e outras informações disponíveis 
no Lattes foram carregadas nos questionários de cada respondente)4. 

Ao acessar a aplicação o usuário era solicitado a informar seu usuário e senha 
(encaminhados a ele por e-mail). Ao ser autenticado no software, o usuário era 
redirecionado para o questionário. O número de questionários enviados e 
respondidos, e o delineamento estatístico de cada Programa, serão apresentados 
nos itens seguintes. 

No Anexo 1 são apresentados três textos detalhando aspectos metodológicos 
construídos e trabalhados na presente pesquisa: (i) desenhos quasi-experimentais e 
atribuição de causalidade; (ii) sistema computacional para classificação automática 
de produção científica; (iii) ferramentas para caracterização de redes de coautoria.  

2.2. Resultados das avaliações do Programas Biota, EMU, Bolsas 
Neste item serão relatadas as principais atividades referentes à avaliação dos três 
Programas que são objeto do primeiro eixo do presente projeto: Biota, Bolsas e 
Equipamento Multiusuário (EMU).  

2.2.1 Programa BIOTA 
A presente avaliação do Programa Biota é apresentada em quatro partes: 1) 
Caracterização do Programa; 2) Desenho metodológico; 3) Resultados e 4) 
Recomendações. 

2.2.1.1.Caracterização do Programa Biota 
Este item apresenta o funcionamento do Programa biota, bem como seus objetivos 
e, na sequência, descreve seu perfil por meio dos dados disponibilizados pela 
Fapesp. 

2.2.1.1.1.Funcionamento do Programa Biota  

O Programa Biota teve seu primeiro conjunto de projetos aprovados em 1998, 
porém o Programa foi oficialmente iniciado em 1999. O Biota/Fapesp é resultado da 
articulação da comunidade científica que se organizou a fim de criar um programa 
de pesquisa voltado para a caracterização, conservação e uso sustentável da 
biodiversidade no Estado de São Paulo, de forma consoante aos princípios da 
Convenção da Diversidade Biológica de 1992. 

                                                      
4 Ver Anexo 1 sobre as metodologias empregadas. 
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O Programa hoje participa da Linha de Fomento à Pesquisa para Inovação 
Tecnológica no âmbito da FAPESP, cujo objetivo é de contribuir para o avanço do 
conhecimento e com claro potencial de inovação tecnológica ou de aplicação na 
formulação de políticas públicas. 

O Biota/Fapesp possui uma coordenação própria, responsável por avaliar o 
enquadramento das propostas de projetos, organizar eventos, promover a 
consolidação de dados, incentivar publicações e parcerias. Para participar do 
Programa o solicitante primeiramente envia uma carta-consulta para a coordenação 
apresentando a proposta de projeto. Esta coordenação avalia o enquadramento aos 
objetivos do Biota/Fapesp. Após a consulta o proponente submete o projeto aos 
trâmites normais da Fapesp indicando que seu projeto foi aceito para integrar o 
Programa Biota. Então o projeto será avaliado pelos pares podendo ou não ser 
concedido, conforme ilustrado na Figura abaixo.  

 
Figura 1 - Fluxograma da tramitação das propostas e projetos do Programa Biota  

Fonte: Castro, 2011. 
 

Como pode ser observado na Figura acima, ainda é possível uma participação do tipo 
informal no Programa. Isto é, são projetos que inicialmente não passaram pelos 
trâmites de consulta à coordenação do Programa, mas que dada sua afinidade com 
os objetivos do Programa foram convidados posteriormente a integrar o Programa. 
Este tipo de projeto, não consta nos bancos de dados da Fapesp como Biota, 
entretanto, participam de Reuniões oficiais e inserem dados no Sistema, como se 
fosse um projeto integrante do Programa. Este tipo de projeto foi chamado nesta 
avaliação de projeto Biota não oficial. 
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Os projetos podem ser submetidos nas modalidades de Projeto Temático, Auxílio 
Pesquisa, Jovem Pesquisador. Uma síntese desta modalidade é apresentada no 
Quadro que segue. Estas modalidades, por sua vez, permitem o acesso a outras 
formas de auxílios e bolsas na Fapesp5. 

 

Quadro 1 - Descrição das modalidades de auxílio avaliadas no Programa Biota 

Modalidade de 
Auxílio 

Descrição 

Projeto 
Temático  

Financia grandes pesquisas, em geral de quatro anos, envolvendo 
equipes maiores de pesquisadores, em geral de várias 
instituições, podendo ser de vários departamentos da mesma 
instituição, visando à obtenção de resultados científicos ou 
tecnológicos e socioeconômicos de maior impacto. 

Auxílio 
Pesquisa 
Regular 

Essa modalidade destina-se a financiar projetos de pesquisa, 
podendo ser projetos regulares ou temáticos. A finalidade do 
auxílio regular é financiar projeto de pesquisa individual, a ser 
desenvolvido sob a responsabilidade de um pesquisador com 
título de doutor ou qualificação equivalente. 

Jovem 
Pesquisador em 
Centros 
emergentes 

A finalidade do Programa Jovens Pesquisadores em Centros 
Emergentes é possibilitar a criação adequada de oportunidade de 
trabalho para jovem pesquisador ou grupo de jovens 
pesquisadores de grande potencial, de preferência em centros 
emergentes de pesquisa. 

Fonte: FAPESP, 2010. 

 
Uma vez participante do Programa, o pesquisador compromete-se a participar de 
reuniões de avaliação de comitês internacionais, participar de simpósios de 
integração, além de: 

a) Utilizar a ficha de coleta padrão do Programa (com dados georreferenciados); 

b) Inserir e disponibilizar durante a vigência do projeto os dados referentes às 

coletas;  

c) Encaminhar relatórios científicos da Fapesp juntamente com os Formulários 

de Andamento do Projeto. 

                                                      
5 Bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado, doutorado-direto, organização de reunião, 
participação em reuniões, auxílio publicações, vinda de professores visitante, etc. 
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O beneficiário pode também optar por participar do Programa por meio do 
subprograma Bioprospecta6 O Bioprospecta é uma iniciativa que visa organizar a 
demanda e aperfeiçoar a utilização de recursos na área do conhecimento que a 
temática bioprospecção abrange.  

Neste caso, ele deve se comprometer a:  

a) Depositar as informações sobre as atividades na base de dados desenvolvida 

especificamente para o BIOprospecTA identificadas em microorganismos, 

extratos, frações e substâncias puras 

b) Depositar as amostras ensaiadas em bancos especializados definidos pelo 

subprograma Bioprospecta em comum acordo com os pesquisadores e 

assegurada a proteção a propriedade intelectual; 

c) Disponibilizar bioensaios para a rede BIOprospecTA, dentro da capacidade 

explicitada por cada laboratório. 

Além de também participar das atividades científicas e de gestão do Programa. 

 

2.2.1.1.2.Objetivos do Programa Biota 

O objetivo central do Programa Biota é de inventariar e caracterizar a biodiversidade 
do Estado de São Paulo, definindo os mecanismos para sua conservação, seu 
potencial econômico e sua utilização sustentável.  

Seus objetivos específicos são: 

 Estudar e conhecer a biodiversidade do Estado de São Paulo e divulgar este 

conhecimento e sua importância.  

 Compreender os processos geradores, mantenedores e impactantes da 

biodiversidade.  

 Ampliar a capacidade de organizações públicas e privadas de gerenciar, 

monitorar e utilizar sua biodiversidade.  

 Avaliar a efetividade do esforço de Conservação no Estado, identificando 

áreas e componentes prioritários para conservação.  

 Desenvolver bases metodológicas e padrões de referência para estudos de 

impacto ambiental.  

                                                      
6 Em 2003, um grupo de pesquisadores que já participavam do Programa Biota criou uma rede de 
pesquisa sobre a temática bioprospecção e bioensaios. Este rede inicialmente foi chamada de Rede 
Bio, posteriormente passou-se a chamar Bioprospecta. 
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 Produzir estimativas de perda de biodiversidade em diferentes escalas 

espaciais e temporais.  

 Subsidiar a tomada de decisão sobre projetos de desenvolvimento, 

especialmente os de desenvolvimento sustentável.  

 Capacitar o Estado e organizações públicas e privadas para se beneficiar do 

uso sustentável de seus recursos biológicos genéticos.  

 Capacitar o Estado para estimar o valor da biodiversidade e seus serviços, tais 

como conservação de recursos hídricos, controle biológico, etc.  

 Capacitar as instituições do Estado a atender a disposições e instrumentos 

legais referentes a organismos vivos, tais como o depósito de espécimes. 

2.2.1.1.3.Dados sobre o Programa Biota 

Este item apresenta alguns dados referentes à solicitação e concessão de projetos 
vinculados oficialmente ao Programa Biota, descrevendo a sua evolução entre os 
anos de 1998 a 2009.  

Entre 1998 e 2009, o Programa concedeu R$ 89.260.949,577 (incluindo processos 
encerrados e em andamento) em formas de auxílios pesquisa e bolsas para os 
pesquisadores de biodiversidade paulista. 

Para noção da distribuição e a representatividade desta ordem de grandeza no 
âmbito da Fapesp, o Gráfico a seguir apresenta a evolução dos recursos destinados 
ao Programa Biota pela Fapesp. Embora os valores oscilem, a porcentagem em 
relação ao total de investimentos desembolsados pela FAPESP varia entre 0,8% e 
1,20% (exceção ao ano de 2004, em que a porcentagem de valor destinado chegou a 
1,54%).  

                                                      
7 Valores correntes. 
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Gráfico 1 - Total de Desembolso da Fapesp no Programa Biota e porcentual em relação ao Desembolso total da 
Fapesp por ano (2001 a 2008). 

 
Estes valores foram distribuídos entre as diversas modalidades de apoio da Fapesp, 
conforme mostra a Tabela abaixo sobre a participação em números de modalidades 
de auxílio pesquisa e bolsas já finalizados que participam do Programa e a 
representação dos valores desembolsados (valores correntes) para cada uma. Note 
que o valor total do Programa é menor do citado anteriormente, pois não inclui os 
processos em andamento. 

Tabela 1 - Número total de bolsas e auxílios pesquisa e a porcentagem, valor corrente desembolsado e 
porcentagem de processos finalizados até 2009 no Programa Biota 

Bolsas e Auxílios Pesquisa Número % 
Valores 

desembolsados (em 
R$)3 

% 

Projeto Temático 34 4,22% 29.743.011,97 48,13% 

Pós-Doutorado 76 9,44% 8.177.504,99 13,23% 
Doutorado 81 10,06% 7.694.327,82 12,45% 

Auxílio Pesquisa Regular 34 4,22% 7.197.376,77 11,65% 
Mestrado 133 16,52% 3.567.835,20 5,77% 

Treinamento Técnico 237 29,44% 2.091.642,10 3,38% 
Jovem Pesquisador1 4 0,50% 1.122.561,34 1,82% 

Doutorado Direto 12 1,49% 802.850,26 1,30% 
Iniciação 145 18,01% 706.786,76 1,14% 

Auxílio Publicação 3 0,37% 16.524,36 0,03% 
Outros auxílios2 46 5,71% 676.087,94 1,09% 
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Total 805 100,00% 61.796.509,51 100% 
1 incluindo bolsas de Jovem Pesquisador; 2 Programa de Apoio à Propriedade Intelectual (PAPI), 

reunião no país, reunião no exterior, bolsa no exterior); 3 valores correntes. 

 
Notadamente a representação de projetos temáticos no Programa é acentuada. 
Embora esta modalidade represente pouco mais de 4% no total de processos 
relacionados ao Biota, ela representa quase 50% do total de recursos aplicados no 
Programa. A maior parte dos processos está relacionada a bolsas de treinamento 
técnico, que incluem alunos de graduação, recém-formados e especialistas em 
tecnologia da informação. 

Na presente avaliação as unidades de análise serão todos os Projetos Temáticos, 
Auxílio Pesquisa Regular e Jovem Pesquisador que foram finalizados até 2009, o que 
totaliza cerca de R$ 38 milhões, aproximadamente 60% do total de recursos 
investidos no Biota  

Considerando-se este recorte amostral, observa-se a seguinte evolução entre 
projetos aprovados, denegados e cancelados enquadrados no Biota no período de 
1998 até 2009. 

 

 
Gráfico 2 - Situação do total de solicitações enquadradas no Programa Biota e encaminhadas até 2009 por ano 
(referente a Projetos Temáticos, Auxílio Pesquisa Regular e Jovem Pesquisador). 

 
O grupo de Projetos Temáticos, Auxílio Pesquisa Regular e Jovem Pesquisador 
somam 72 projetos. Ao analisarmos a distribuição dos valores investidos pela Fapesp 
nestas  instituições, observamos a seguinte distribuição, conforme indicado no 
Gráfico abaixo. 
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Gráfico 3 - Total de recursos correntes destinados a Projetos Temáticos, Auxílio Pesquisa Regular e Jovem 
Pesquisador finalizados até 2009 por instituições no âmbito do Programa Biota. 

 
A distribuição de valores entre as instituições obedece a distribuição de projetos 
aprovados. Portanto, a USP destaca-se na totalidade de valor recebido pela Fapesp, 
com 38% deste total, seguido por UNESP (21%) e Unicamp (17%). As Entidades 
Particulares (organizações sociais) receberam mais recursos do que as Secretarias 
Estaduais, ainda que o número de projetos seja menor. 

A Tabela abaixo apresenta a distribuição de projetos por modalidade e área do 
conhecimento. As áreas de Zoologia, Ecologia, Botânica e Química se consagraram 
como áreas de estudo do Programa Biota. Estas áreas são destaque entre os Projetos 
Temáticos e para os raros projetos de Jovem Pesquisador. O Auxílio Pesquisa Regular 
igualmente obedece a esta predominância, todavia é a modalidade mais difundida 
entre as demais áreas do conhecimento do Programa.  

 
Tabela 2 - Total de concessões de Projetos Temáticos, Auxílio Pesquisa Regular e Jovem Pesquisador por área 
de conhecimento no ãmbito do Programa Biota 

Área Jovem Pesquisador 
Auxílio Pesquisa 

Regular 
Projeto 

Temático 
Total 

ZOOLOGIA 1 6 11 19 

ECOLOGIA 1 7 9 18 

BOTANICA 
 

3 5 8 

QUIMICA 1 3 4 8 

MICROBIOLOGIA 
 

2 2 4 

GEOCIENCIAS 
 

2 1 3 

REC. e ENG. FLORESTAL 
 

2 1 3 
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BIOLOGIA GERAL 
 

2 
 

2 

BIOQUIMICA 
 

2 
 

2 

GENETICA 
 

1 1 2 

BIOFISICA 
 

1 
 

1 

FARMACOLOGIA 
 

1 
 

1 

MEDICINA VETERINARIA 
 

1 
 

1 

OCEANOGRAFIA 1 
  

1 

PLAN. URB. E REGIONAL 
 

1 
 

1 

Total Geral 4 34 34 72 

 
Quando se observa o total de recursos distribuídos por área do conhecimento fica 
marcada a predominância da área de Zoologia no conjunto de projetos do Biota, 
seguida pela área de Ecologia, Botânica e Química. Juntas, estas três áreas atingem 
pouco mais de 75% do valor total concedido para o Programa. Entretanto, quando 
observamos as médias do valor de projetos, a Área de Microbiologia destaca-se com 
o maior valor médio cerca de 68% maior que o segundo colocado, os projetos de 
química. 

 

 

Tabela 3 - Número total de projetos, soma de valor total concedido e média dos valores por área do 
conhecimento 

Área 
Número de 

Projetos  
Soma de Valor 

Concedido (em R$) 
Média do Valor de 

Projeto (em R$) 

MICROBIOLOGIA 4 5.207.490,08 1.301.872,52  

QUIMICA 8 6.198.043,98 774.755,50  

ZOOLOGIA 18 9.343.974,46 519.109,69  

BOTANICA 8 4.130.720,40 516.340,05  

ECOLOGIA 17 8.683.584,17 510.799,07  

GEOCIENCIAS 3 1.261.992,45 420.664,15  

GENETICA 2 581.567,10 290.783,55  

REC. e ENG. FLORESTAL 3 747.721,25 249.240,42  

BIOQUIMICA 2 393.943,96 196.971,98  

BIOFISICA 1 192.952,69 192.952,69  



 
 

31 

OCEANOGRAFIA 1 165.572,27 165.572,27  

PLAN. URB. E REGIONAL 1 144.434,38 144.434,38  

BIOLOGIA GERAL 2 255.639,59 127.819,80  

FARMACOLOGIA 1 121.604,50 121.604,50  

MEDICINA VETERINARIA 1 84.585,98 84.585,98  

Total Geral 72 37.513.827,26 521.025,38  

 

 
A distribuição dos projetos participantes do Biota, por ano e área do conhecimento, 
nota-se novamente que as áreas de Ecologia, Química e Zoologia mantêm uma 
regularidade ao longo dos anos com média de 4,1 projetos/ano, 3,4 projetos/ano e 
2,8 projetos/ano, enquanto as demais são mais esporádicas ou raras. A área de 
Botânica, embora não tenha projetos aprovados anualmente apresenta regularidade 
moderada de projetos no Programa (1,1 projeto/ano). 

 
Tabela 4 - Evolução da concessão dos projetos participantes do Programa Biota por área do conhecimento 
(1998-2009) 

Área 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

BIOFISICA 

        

1 

 

1 

BIOLOGIA GERAL 

     

1 

   

1 2 

BIOQUIMICA 

      

2 

   

2 

BOTANICA 

 

2 

 

1 

  

2 1 1 1 8 

ECOLOGIA 1 4 4 2 2 4 

    

17 

FARMACOLOGIA 

       

1 

  

1 

GENETICA 

  

1 1 

      

2 

GEOCIENCIAS 

  

1 

  

1 1 

   

3 

MEDICINA 

VETERINARIA 
   

1 

      

1 

MICROBIOLOGIA 

 

1 

 

2 

    

1 

 

4 

OCEANOGRAFIA 

      

1 

   

1 

PLANEJAMENTO 

URBANO E REGIONAL 
  

1 

       

1 

QUIMICA 1 

    

1 3 2 

 

1 8 

RECURSOS FLORESTAIS 

E ENGENHARIA 

FLORESTAL    

2 1 

     

3 
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ZOOLOGIA 1 4 4 2 1 2 2 1 

 

1 18 

Total Geral 3 11 11 11 4 9 11 5 3 4 72 

 
A partir dos objetivos da avaliação, do Programa e de sua caracterização foram 
elaborado o Desenho Metodológico para a avaliação de impactos do Biota. Estas 
informação são apresentadas no item que se segue. 

2.2.1.2.Desenho metodológico para a avaliação de impactos 
Este item é composto por duas sessões. A primeira descreve as hipóteses formuladas 
para investigação e a segunda relata os procedimentos metodológicos traçados para 
responder as hipóteses. 

2.2.1.2.1.Hipóteses para avaliação do Programa de Biota 

Com a finalidade de nortear a avaliação no que concerne ao atendimento do seu 
objetivo geral, bem como dos específicos, foram estabelecidas as seguintes 
hipóteses  sobre o Programa:  

1. A produção científica interdisciplinar e colaborativa em torno do tema 

biodiversidade do Programa Biota é maior do que nos projetos que não 

participam do Programa  

2. O Programa Biota promove mais capacitação no estado-da-arte para a 

comunidade científica e para gestores públicos do que os projetos que não 

participam do Programa  

3. O Programa Biota ampliou o número de instituições e Grupos de Pesquisa 

que se dedicam ao estudo da biodiversidade no ESP mais do que os projetos 

que não participam do Programa  

4. O Programa Biota disseminou mais conhecimentos em biodiversidade para 

comunidade científica, empresarial, gestores públicos e público em geral do 

que os projetos que não participam do Programa 

5. O Programa Biota fortalece mais a área de Taxonomia no ESP do que os 

projetos que não participam do Biota.  

6. O conhecimento gerado no Biota é mais aplicado na formulação de Políticas 

Públicas voltadas à conservação da biodiversidade do que os projetos que 

não participam do Programa 

7. O Programa Biota gera mais inovações (bens e serviços) na área de 

bioprospecção do os projetos que não participam do Programa 

8. Inspira programas congêneres em outros Estados  
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9. A razão pela qual existem projetos de biodiversidade na Fapesp que não 

participam do Programa Biota é de natureza idiossincrática  

2.2.1.2.2.Procedimentos metodológicos 

A avaliação foi realizada considerando dados disponibilizados pela FAPESP, somado a 
um conjunto de dados primários levantados por meio de questionários e currículo 
Lattes, indicador Journal Citations Reports8 – JCR, e classificação do impacto das 
revistas9.  

O desenho experimental para avaliação dos impactos do Programa foi construído a 
partir de duas abordagens. A primeira visa identificar o tipo e intensidade dos 
impactos gerados pelo Programa Biota na caracterização, conservação e uso 
sustentável da biodiversidade no Estado de São Paulo, por meio do método de 
adicionalidade. A segunda abordagem objetiva identificar os impactos do Programa 
Biota em comparação com os projetos de biodiversidade da Fapesp que não 
participam do Biota (quasi-experimento). 

Para isto foram convidados a participar da avaliação todos pesquisadores que 
tiveram Projeto Temático, Auxílio Pesquisa Regular e Jovem Pesquisador concedidos 
e finalizados até 2009 no âmbito do Programa Biota, constituindo o Grupo de 
Tratamento do quase-experimento. O grupo de Tratamento é comparado com o 
Grupo Controle, ou seja, um grupo com perfil o mais semelhante possível, porém, 
sem a intervenção do Programa que se pretende avaliar. No caso, foram definidos 
como tal os projetos do tipo Temático, Auxílio Pesquisa Regular e Jovem Pesquisador 
concedidos e finalizados até 2009 com o mesmo perfil temático que os projetos do 
Programa Biota e que não participaram do Programa. A identificação dos 
pesquisadores do Grupo Controle, os“não-Biota”, foi realizada a partir de um 
levantamento de projetos no banco de dados da FAPESP por meio de palavras-chave 
selecionadas10. O resultado do levantamento foi cuidadosamente analisado e 
validado internamente e externamente à Fapesp por meio da consulta a 
especialistas na temática. 

O questionário foi estruturado por módulos, de modo que havia questões específicas 
para participantes do Programa Biota e não-Biota. 

                                                      
8 O Journal Citation Reports (JCR) é um recurso que permite avaliar e comparar publicações científicas 
utilizando dados de citações extraídos de revistas acadêmicas e técnicas e o impacto destas na 
comunidade científica. O JCR permite verificar os periódicos mais citados em uma determinada área e 
a relevância da publicação para a comunidade científica por meio do Fator de Impacto. O JCR avalia 
revistas de 3.300 editores, aproximadamente 200 disciplinas, e 60 países e permite acesso à 
estatística de citações desde 1997 até o presente (Fonte: Portal .periódicos. da CAPES, disponível em 
http://www.periodicos.capes.gov.br/. Acesso em maio de 2012). 
9 A descrição completa da metodologia sobre análise do fator de impacto das publicações encontra-se 
em anexo ao presente relatório, no item 1.3. 
10 Palavras-chave selecionadas: “biodiversidade”, “diversidade”, “bioactive compounds”, “compostos 
de origem natural”, “natural, compounds”, “produtos naturais”,  “produto natural”, “bioprospecção, 
bioprospection”, “screening, “interesse farmacêutico”, “bioensaios”, “etnobotânica”, “etnobotânico”, 
drug design”, “desenvolvimento de medicamentos”, "avaliação farmacognóstica” , “avaliação 
farmacológica” 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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A coleta de dados para a avaliação de resultados e impacto do Programa Biota foi 
feita por meio de um questionário online disponibilizado entre os dias 03/12/2010 e 
10/01/2011. O aspecto geral desta ferramenta está ilustrada na Figura que se segue.  

 
Figura 2 - Aspecto geral do questionário web, respondido pelos participantes da avaliação. 

 
O universo de análise desta avaliação foi constituído segundo apresentado na Tabela 
abaixo, sendo 66 Biotas (36%)  e 117 Controles (64%) (Tabela 5). Nota-se uma grande 
predominância de Projetos Temáticos no grupo Biota, praticamente 50% deles, em 
contraste com os Controles que são em sua maioria Auxílios Regulares. Estes 183 
projetos resultaram em 171 pesquisadores distintos, sendo que os mesmos 
poderiam ter mais de um projeto em qualquer uma das modalidades e/ou grupos de 
estudo. Nestes casos definiu-se o seguinte protocolo: 

 Se possuía mais de um Biota ou mais de um Não Biota, deveria responder 

pelo mais antigo 

 Se possuía Biotas e Não Biotas, responderia pelos mais antigos de cada grupo 

de avaliação – seriam controles “perfeitos”  

É importante destacar que os questionários foram ao ar já com diversas informações 
do pesquisador preenchidas a partir dos respectivos Curriculos Lattes. Este processo 
teve grande apoio da FAPESP, que possui um espelho da plataforma Lattes em seus 
servidores, sendo que os CVs foram extraídos pela equipe de processamento de 
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dados da Fundação a partir de uma lista enviada contendo nomes e CPFs dos 
respondentes. 

 
Tabela 5 - Distribuição do universo da pesquisa por grupos de estudo e modalidades de financiamento da 
avaliação do Programa Biota 

Modalidade de Auxílio Biota Controle Total 

Auxílio Regular 31 104 135 

Jovem Pesquisador 3 7 10 

Projeto Temático 32 6 38 

Total 66 117 183 

 
A amostra obtida, com questionários válidos (ao menos uma resposta em todos os 
temas de avaliação), foi de 142, ou seja, 77,6% do universo total (ver a Tabela 6 
abaixo).  

 
Tabela 6 - Distribuição da amostra obtida, por grupos de estudo e modalidades de financiamento do Programa 
Biota 

Tipo de Auxílio Controle Biota Total 

Auxílio Pesquisa – Regular 74 31 105 

Jovem Pesquisador 5 4 9 

Projeto Temático 7 21 28 

Total 86 56 142 

 
O porcentual, apesar de bastante satisfatório para levantamentos feitos via internet, 
não garante, por si só, a representatividade da amostra em relação ao universo. O 
Gráfico que segue apresenta uma forma de se avaliar esta representatividade. Os 
perfis de cada grupo de estudo em relação às modalidades de financiamento no 
universo devem ser o mais próximo possível dos perfis na amostra, fato que ocorreu 
nesta avaliação e propicia uma maior segurança nas análises e interpretações. 
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Gráfico 4 - Perfis do Universo e da Amostra quanto a modalidades de auxílio e grupos de estudo da avaliação 
do Programa Biota 

 
Dos 12 coordenadores do universo que tinham projetos nos dois grupos de estudo 
para responder, obteve-se o seguinte retorno: 

 5 responderam de acordo com o banco que dispúnhamos, ou seja, 

responderam por um Biota e um Controle 

 1 declarou um Auxilio Regular (Controle) como Biota Oficial (processo de 

2001) 

 1 respondeu apenas pelo processo de 1998, oficial no banco, mas declarou 

não oficial 

 1 respondeu aos 2, mas declarou o processo de 2004 como oficial, apesar de 

constar como Controle no banco 

 2 responderam apenas ao Controle, e não ao Biota 

 1 respondeu apenas ao Biota, de acordo com o banco 

 1 não respondeu  

A análise crítica das respostas, ilustradas no Gráfico 5, aponta que ao longo do 
questionário houve regularidade nas taxas de respostas das questões. 
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Gráfico 5 - Análise crítica das respostas ao longo do questionário de avaliação do Programa Biota 

Uma vez validadas as respostas do questionário aplicado, apresentaremos os 
resultados obtidos a fim de responder a cada uma das hipóteses formuladas. 

2.2.1.3.Resultados 
Este item é composto por quatro sessões, a saber: Perfil dos projetos que 
participaram da avaliação; resultados da calibração dos quase-experimentos para a 
avaliação do Programa Biota; resultados por hipóteses e gestão do Programa e da 
Fapesp. 

2.2.1.3.1. Perfil dos projetos da avaliação 

A relação dos participantes da avaliação com o Programa Biota foi classificada como: 
não participantes (ou não Biota), participante oficial e participante oficioso (Biota 
não oficial), de acordo com a autodeclaração dos respondentes. Os participantes 
oficiais e oficiosos foram considerados como grupo de tratamento, ou seja, 
participantes do Programa. A distribuição destas categorias está indicada na Tabela 7 
abaixo. 

 
Tabela 7 - Descritiva de frequência da participação no Programa Biota 

Categorias da Variável 
Número de 

projetos 
% 

Não participou do Programa Biota/FAPESP 86 60,6 

Sim, com processo FAPESP (oficial) 44 31,0 

Sim, participou de simpósios internos, reuniões de avaliação 
do Programa Biota/FAPESP (oficioso) 

12 8,4 

Total 142 100 

 
Assim, o conjunto de projetos Biota (Grupo Tratamento) totalizou 56 projetos (44 
oficiais + 12 oficiosos) e os não Biota (Grupo Controle) totalizaram 86 projetos. 
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Estes projetos divididos por modalidade de auxílio estão representados na Tabela 
que segue. 

 
Tabela 8 - Descritiva de frequência da Modalidade de auxílio segundo participação no Programa Biota 

Tipo de Auxílio Controle Biota oficial 
Biota não 

oficial 
Total 

Auxílio Pesquisa – Regular 74 23 8 105 

Jovem Pesquisador 5 3 1 9 

Projeto Temático 7 18 3 28 

Total 86 44 12 142 

 
Nota-se um grande desbalanceamento na distribuição das modalidades de auxílio 
entre os grupos Biota e Não Biota, principalmente em relação aos Projetos 
Temáticos. Segundo a coordenação do Programa esclareceu, o Biota tem uma 
natureza de projetos temáticos, tendo se iniciado inclusive com projetos nesta 
modalidade, o que fará com que sempre esta modalidade seja mais prevalente no 
Programa em comparação à realidade dos outros projetos da FAPESP.  

Este fato será levado em consideração nas análises, modelagens estatísticas e 
interpretações dos resultados, dado que projetos temáticos se diferenciam muito 
em aspectos quantitativos das demais linhas de fomento da agência, sendo projetos 
com maior tempo de execução, maiores orçamentos, equipes, gerando uma 
quantidade maior de resultados contáveis, como por exemplo, número de 
publicações, teses e dissertações, dentre outros indicadores. 

No tocante a auxílios financeiros recebidos para execução do projeto, tanto da 
Fapesp quanto de outras fontes, observa-se que o Programa Biota notadamente 
conta com mais recursos, tanto da própria Fapesp quanto de fontes diversas.  

 
Tabela 9 - Montante média e total de auxílios em valor corrente segundo participação no Programa Biota 

  Controle Biota 

  FAPESP Outras Fontes FAPESP Outras Fontes 

Numero de projetos 86 7 66 2 

R$ mil (soma) 13.564.952,00  R$  179.570,00   R$  28.375.000,00  1.263.000,00  

R$ mil (média) 157.732,00   R$  25.652,86  R$ 429.924,24  631.500,00  

 
A explicação dos valores médios superiores advém da concentração de projetos 
temáticos no Programa Biota que, via de regra, contam com mais recursos do que os 
Auxílios Pesquisa Regulares e os Auxílios Jovem Pesquisador. Os projetos do 
Programa contaram com mais recursos. A média alta de valores dos projetos Biota é 
atribuída especificamente a um projeto que obteve recurso acima de um milhão de 
reais. 

No próximo item serão apresentados os resultados encontrados para responder às 
hipóteses formuladas. 
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2.2.1.3.2. Resultados da calibração dos Quase-experimentos – Programa Biota 

Para avaliação de resultados e impactos, baseados nos indicadores selecionados, 
empregou-se a metodologia de quase-experimento, procurando-se balancear os 
grupos por meio da técnica de ponderação por Escores de Propensão (Propensity 
Scores, PS), conforme descrito na metodologia (ver Sessão 2.1). 

As variáveis escolhidas para ajuste do escore de propensão foi: 

 Idade do coordenador na época da concessão; 

 Projeto Temático ou não 

 Número de artigos até o ano de concessão do projeto 

 Número de coautores distintos em artigos até o ano de concessão do projeto 

 Número de dissertações e teses orientadas até o ano de concessão do 

projeto 

 Tamanho da equipe do projeto (bolsistas e pesquisadores) 

 Ano de concessão do projeto 

 

Por meio de análises descritivas observou-se que havia um certo desequilíbrio entre 
os perfis dos coordenadores principalmente em relação à idade, o que 
consequentemente impacta em todas as questões de produção, que por sua vez 
impacta na concessão de projetos nos critérios seguidos pelos acessores da FAPESP. 
Além disso, há uma preponderância de projetos Temáticos dentre os Biota, que por 
serem projetos de maior longevidade e aporte financeiro, consequentemente 
levariam a resultados mais expressivos. 

Desta forma, a estimativa dos Escores de Propensão procurou equilibrar estas 
características entre os dois grupos. 

Os Gráficos com legendas b) rererem-se às distribuições dos Propensity Score (PS) 
em ambos grupos. Nos Gráficos com legendas c) e d) visualizam-se as diferenças 
padronizadas (effect sizes) entre os grupos nas variáveis utilizadas nos ajustes e 
também os p-valores de testes do tipo Kolmogorov-Smirnov entre os grupos. Espera-
se que após a ponderação estas diferenças sejam menores. Com base nestes PS, 
foram calculados os pesos para utilização nos modelos para estimação de efeitos do 
Programa Biota, conforme descritos adiante. 
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a) 

b)  

c) d) 

Gráfico 6 - Resultados dos escores de propensão para QE de Iniciação Científica. a) Diagnóstico de 
convergência, b) Distribuição dos escores (2=Biota, 1=Controle), c) p-valores dos testes de homogeneidade 
antes e depois da ponderação, d) Tamanhos dos efeitos das diferenças entre os grupos, pré e pós ponderação 

2.2.1.3.3. Resultados por hipótese 

Neste item são apresentados os resultados para cada uma das hipóteses formuladas 
para esta avaliação. Para respondê-las são apresentadas estatísticas resumo, as 
estimativas de impacto segundo o Método GEOPI e os modelos de regressão para o 
Quase-experimento. Neste último caso, procurou-se isolar o efeito dos Projetos 
Temáticos e apresentar os modelos com (Modelos 2) e sem (Modelos 1) este efeito 
para se ter uma ideia da influência do tipo de modalidade (JP e AR foram 
considerados conjuntamente). 

HIPÓTESE 1: O Biota promove e incrementa a produção 
científica e colaborativa em torno do tema biodiversidade 
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Para responder a esta hipótese foi realizada uma análise bibliométrica da produção 
científica mensurada por meio da produção de teses e dissertações, artigos, redes de 
coautoria. 

A produção total de teses e dissertações para os grupos Controle e Biota é tratada 
na Tabela a seguir. São apresentados os totais, as médias, o impacto total e impacto 
médio para os dois grupos no que concerne teses e dissertações. O impacto refere-
se ao grau de influência do projeto para a elaboração da tese ou dissertação, 
portanto o grau de atribuição do projeto no efeito observado (fator Alpha: α). 

 
Tabela 10 - Estatísticas resumo de produção de teses e dissertações do Grupo Controle e Programa Biota 

Grupo Dados Tese Dissertação 

Controle 
n=46 

Total 144 132 

Impacto no Total 108,4 94,1 

Média 3,8 3,4 

Impacto na Média 2,9 2,4 

Biota 
n=29 

Total 190 141 

Impacto no Total 122,5 82,2 

Média 10,0 5,0 

Impacto na Média 6,6 3,0 

 
Conforme apontado na Tabela acima, o Programa Biota produz, em média, mais 
teses e dissertações. Multiplicando-se este total de teses com o grau de influência 
(α) obtém-se o impacto. Assim, das 190 teses geradas, 122 teses seriam decorrentes 
do Biota, enquanto que para o Grupo Controle das 144 teses, 108 são decorrentes 
dos auxílios solicitados. A distribuição do grau de influência para teses e dissertações 
spode ser observado no Gráfico a seguir. 

 
Gráfico 7 - Boxplot da influência atribuída na produção de tess e dissertações para o Programa Biota e Grupo 
Controle 
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Conforme apontado no Gráfico 7, observa-se que no Grupo Controle a influência dos 
projetos é superior nas teses e dissetações. Acredita-se que estes projetos do Grupo 
Controle que são formados principalmente por Auxílios Pesquisas Regulares, são 
aqueles em que o orientador muitas vezes solicita para viabilizar a execução de teses 
e dissertações, daí o estreito relacionamento entre tese e dissertação e Auxílio 
Pesquisa. Nos Projetos Temáticos, principais componentes do Biota, esta relação não 
é tão dependente e envolve muitos pesquisadores de senioridade distintas. 

A produção total de artigo científicos está resumida na Tabela abaixo. Assim, como 
na produção total de teses e dissertações também foram tratados totais, médias da 
produção, impacto total e médio para os dois grupos estudados. 

 
Tabela 11 - Estatísticas resumo de produção científica (artigos em periódicos) do Grupo Controle e Programa 
Biota  

Dados Controle Biota 

Artigos (total) 652 1,184 

Impacto (total) 448.1 848.2 

Artigos (média) 11.60 31.90 

Impacto (média) 8.00 22.97 

 
A distribuição das influências dos projetos na confecção de artigos científicos está 
está apresentada no Gráfico 8 a seguir. Neste Gráfico é possível visualizar que as 
influências não diferem entre Biota e Controle, sendo a mediana de atribuição de 
causalidade em torno de 83%. 

 
Gráfico 8 - Boxplot da influência atribuída ao projeto na produção de artigos científicos para o Programa Biota 
e Grupo Controle 

Apesar de algumas evidências levantadas nas análises descritivas e de atribuição de 
causalidade, a verificação da causalidade pode ser confirmada por meio da utilização 
de modelos adequados para os quase-experimentos, ou seja, utilizando-se os 
Escores de Propensão calculados (ver Metodologia) como pesos na estimação dos 
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efeitos. A Tabela 12 apresenta os resultados das estimativas de efeitos do tipo 
Razão, por meio de Modelos Binomiais Negativos. Nota-se que existe evidência de 
impacto apenas ao se analisar as razões dos números de artigos publicados gerados 
pelo projeto, fato que não ocorre quando se analisa a produção total do pesquisador 
registrada em seus CV Lattes. Quando analisadas as produções dos projetos, há um 
efeito de 2 vezes mais artigos publicados e coautores entre os pesquisadores 
coordenadores de projetos Biota em relação aos Controles. Na produção total, os 
efeitos ficam em torno de 1,35 vezes (35% a mais), porém sem significância 
estatística. Quanto às dissertações e teses, não se evidenciam efeitos relevantes. 

 
Tabela 12 - Efeitos Biota estimados por modelos estatísticos de regressão, ponderado pelo Escore de 
Propensão 

  Modelo Ponderado 

  
Efeito 
Biota 

p-valor IC 95% 

Artigos (projeto) 1.9 0.000 1.2 3.1 

Artigos (Lattes) 1.3 0.200 0.9 2 

Co-autores (projeto) 2.1 0.000 1.3 3.3 

Co-autores (Lattes) 1.4 0.300 0.8 2.3 

Orientações (projeto) 1.2 0.400 0.7 2.2 

Orientações (Lattes) 1.0 1.000 0.6 1.8 

Obs: Efeito Biota: diferença medida entre projetos Biota e não Biota. P-valor: probabilidade 
do efeito observado ocorrer assumindo-se que a hipótese nula é verdadeira. 

 
Uma outra maneira de se analisar os efeitos do Biota é na comparação das séries 
históricas. Os Gráficos a) a d) que se seguem apresentam as evoluções nas médias 
dos números de artigos e coautores anualmente, sendo a) e b) a produção ano a 
ano, e em c) e d) o número de anos está centrado no ano de início do projeto (= ano 
0) nos 10 anos anteriores e posteriores.  

Tanto a produção quanto o número de coautores do Biota são maiores que os do 
Grupo Controle (Gráfico 9 - a e b), crescendo em taxas anuais semelhantes, mas é 
interessante notar que há um “descolamento” das curvas médias do Biota em 
relação aos Controles aproximadamente 1 ano após o início dos projetos. Esta 
mudança de comportamento das curva pode ser interpretada também como uma 
evidência de impacto do projeto financiado pelo Programa Biota, mas esta mudança 
não foi captada por modelos estatísticos como tendo um efeito significante. 
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a) b) 

c) d) 

Gráfico 9 - Média dos totais de artigos e coautores dos coordenadores de projetos do grupo Biota e Controle. 
a) Média de artigos anual, b) Média de coautores anual, c) Média de artigos anual, com anos centrados no ano 
de início do projeto, d) Média de coautores anual, com anos centrados no ano de início do projeto 

 
Como visto, o número de coautores na produção científica de coordenadores do 
Biota é maior que no Grupo Controle, chamando atenção para um perfil de mais 
colaborações em artigos. 

As análises a seguir tratam exatamente das redes de colaboração. O Gráfico seguinte 
apresenta esta rede, tendo a representação dos dois grupos (Figura 3a) e apenas a 
produção de coordenadores Biota. Nota-se que não há grande colaboração entre 
pesquisadores dos dois grupos, e quando isso ocorre é por meio de coordenadores 
que tiveram projetos FAPESP fora do Biota (nós verdes). Ao se isolar os 
coordenadores apenas do Biota (Figura 3b), nota-se a presença de diversas 
subestruturas que podem ser interpretadas como as diferentes áreas de atuação dos 
pesquisadores. A rede é pouco densa, e a tendência é de colaborar apenas dentro do 
grupo. Importante lembrar que estes Gráficos representam apenas as colaborações 
entre autores que fazem parte do universo da pesquisa, onde não entram as 
colaborações externas. 
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a) b)  

Figura 3 - Redes de colaboração entre pesquisadores do universo da pesquisa. Em a) Nós vermelhos 
representam coordenadores do Grupo Controle, Azuis do Biota e Verdes coordenadores com projetos em 
ambos grupo. Em b), apenas coordenadores do Biota. 

Ao se analisar as métricas de redes de colaboração, apenas no Grau de Colaboração 
(ver Anexo 1.3), encontra-se uma diferença estatística, evidenciando novamente o 
carater de colaboração maior dentre os coordenadores do grupo Biota. 

a) b)  

c) 
d)  

Gráfico 10 - Métricas de redes de colaboração entre os grupos de estudo. a) Grau, b) Intermediação 
(betweenness), c) Transitividade (Cluster Coefficient), d) Grau de Colaboração (Author Rank) 
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Com relação à qualidade das publicações, não há evidências de impacto, além do 
fato da publicação de 13 artigos na renomada revista Science decorrentes de 
projetos do Programa Biota (6 de um único projeto). Este artigos são os que 
provavelmente “puxam” para cima as médias dos Fatores de Impacto a partir do ano 
10 após o início do projeto (Gráfico 11b).  

 

  

Gráfico 11 - Evolução das médias geométricas dos Fatores de Impacto das publicações. a) Anual, b) Tempo 
centrado no início do projeto 

Devido à grande dispersão da distribuição dos Fatores de Impacto, aplicou-se uma 
modelagem não paramétrica por meio de Modelos de Regressão Quantílica, 
tomando-se o Percentil 25, a Mediana e o Percentil 75 como variáveis dependentes. 
Os modelos foram ajustados para as demais variáveis utilizadas no cálculo do Escore 
de Propensão, uma vez que a ponderação neste tipo de modelos não é possível. 
Observa-se na Tabela abaixo que não há efeitos relevantes. 

Tabela 13 - Efeitos Biota estimados por meio de regressões quantílicas, ajustadas para as mesmas variáveis 
utilizadas no cálculo do Escore de Propensão 

Percentil      

P 25  Efeito* EP P-valor IC 95%  

Biota  0.10 0.14 0.51 -0.19 0.38 

Mediana       

Biota  0.31 0.31 0.32 -0.30 0.91 

P 75       

Biota 0.25 0.29 0.39 -0.32 0.82 
 Diferença entre os grupos nos percentis dos Fatores de Impacto 

 EP: erro padrão 

Tendo em vista as análises acima apresentadas pode-se afirmar que o Programa 
Biota promove e incrementa a produção científica e colaborativa em torno do tema 
biodiversidade. Observou-se que os projetos do Programa publicam quase 2 vezes 
mais artigos. Ambos os grupos analisados apontaram grau de influência semelhante 
na elaboração de artigos. Cabe destacar que se observou uma alavacangem de 
artigos científicos do Programa Biota aproximadamente 1 ano após o início dos 
projetos e a qualidade dos artigos entre os grupos é semelhante (exceto pela 
presença de 13 artigos na Science, outlyers da análise do Biota). Em relação à 
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colaboração, observou-se que o Biota envolve 2 vezes mais coautores que os 
projetos do Grupo Controle. Além disso, há indícios de forte interiorização das redes 
de coautoria, especialmente nos projetos do Programa Biota, sugerindo que se trate 
de duas comunidade com relações distintas e delimitadas entre si. 

Já em relação a produção total de teses e dissertações, ou produção acadêmica, a 
análise de quase experimento apontou que não se evidenciam efeitos relevantes nos 
dois grupos, porém, o impacto médio do Grupo Controle é superior a 95%, enquanto 
para o Programa Biota é inferior a 75%. Uma possível explicação é a forte relação 
existente entre teses e dissertações e os Auxílio Pesquisa Regular, modalidades 
prevalentes no Grupo Controle, o que usualmente não se observa em Projetos 
Temáticos (modalidade dominate no conjunto de projetos do Programa Biota). 

HIPÓTESE 2: O Programa Biota fortalece e promove a evolução 
da área de Taxonomia e Sistemática 

Esta hipótese foi investigada à luz de indicadores relacionados à infraestrutura de 
apoio à pesquisa em biodiversidade, número total de táxons e número de 
substâncias bioativas identificadas e fixação de recursos humanos dedicados às 
atividades de apoio à taxonomia e sistemática como decorrência do projeto. 

Em relação à infraestrutura para a pesquisa, houve destaque para o aprimoramento 
das coleções zoológicas e botânicas nos dois grupos analisados nesta avaliação. A 
variação média na coleção Zoológica foi de cerca 37 pontos percentuais superior no 
Biota com significância estatística. Ajustando-se para o efeito dos Projetos Temático 
esta diferença é de 43,0 pontos percentuais, também com significância estatística. Já 
para as coleções Botânica houve diferença, entretanto quando aplicado os Modelos 
não houve evidência estatística para esta diferença. 

 
Tabela 14 - Efeitos ajustados, por modelos estatísticos de regressão, do Programa Biota em 2 tipos de 
modelagem 

Tipo de Efeito 
Modelo 1 Modelo 2 

Efeito Biota Efeito Biota Efeito Temático 

(Diferença) Coleção Zoológica 41.1 (-4.9 ; 87.3)* 36.6 (-8.3 ; 81.4)* 43.0 (-9.1 ; 95.8)* 

(Diferença) Coleção Botânica 18.0 (-14.6 ; 52.4) 19.0 (-14.1 ; 52.2) -19.9 (-68.2 ; 28.2) 

* p < 0.1; ** p<0,05; *** p< 0,01 

 
A identificação de táxons é um importante indicador de esforço de caracterização da 
biodiversidade. No Biota, 67% dos projetos afirmaram que o projeto envolveu a 
identificação de táxon e no Grupo Controle, 62% incluíram essa atividade no seu 
desenvolvimento. 

O Programa Biota identificou 3,2 vezes mais táxons do que o Grupo Controle (524 
táxons identificados/projeto e 164 táxons identificados/projeto, respectivamente). A 
mesma proporção é mantida para a descrição de novos táxons (32,1 novos 
táxons/projeto e 11,3 novos táxons/projeto, respectivamente). Estes resultados 
estão apresentados na Tabela seguinte.  
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Tabela 15 - Estatísticas resumo de identificação de táxons e novos táxons para Grupo Controle e Programa 
Biota. 

 

 

Táxons 

Identificad

o 

Novos Táxons 

Controle 

N=43 

Soma 7.066 249 

Média 164 11,3 

Biota 

N=33 

Soma 17.317 610 

Média 524 32,1 

 
A taxa de identificação de novos táxons calculada foi 5,8% para o Biota e 3,9% para o 
Grupo Controle, conforme ilustrado no Gráfico seguinte. 

 

  
Gráfico 12 - Taxa média de identificação de novos táxons para o Programa Biota (linha da esquerda) e Grupo 
Controle (linha da direita) 

 
Com ajuste estatístico (aplicando as variáveis do Modelo 1 e 2 já mencionados), o 
Biota teve 520 táxons a mais que o Controle.  

Já em relação à identificação de novos táxons, não houve diferença significativa 
entre os grupos nas taxas de táxons novos sobre o total identificados. Porém nas 
estimativas dos modelos apresentados na Tabela 16 a seguir, nota-se que as razões 
estão na ordem de aproximadamente 4 vezes mais táxons identificados nos projetos 
Biota nos Modelos 1. Apesar de já haver a ponderação pelos Escores de Propensão, e 
este efeito ser significante na ordem de 10% (p-valor = 0.10) quando controlados 
para o efeito temático (muito forte neste caso, pois taxonomia é um forte 
componente nos Temáticos Biota), a siginificância estatística se próxima dos 20% (p-
valor = 0.20) e o efeito cai para aproximadamente 3 vezes. O tamanho de amostra, 
devido ao próprio universo de pesquisa pequeno, pode estar influenciando nos 
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testes estatísticos, de forma que há alguma indicação de efeito do Programa Biota, 
principalmente se analisarmos os Intervalos de Confiança bastante assimétricos para 
valores positivos. 

 
Tabela 16 - Efeitos ajustados, por modelos estatísticos de regressão, do Programa Biota em 2 tipos de 
modelagem 

Tipo de Efeito Modelo 1  Modelo 2 

 
 

Efeito Biota 
 

Efeito Biota Efeito Temático 

(Razão) Táxons Novos 3.3 (0.8 ; 14.5)* 
 

2.3 (0.7 ; 8.1) 4.2 (1.1 ; 17.0)** 

(Razão) Táxons Novos Brasil 3.9 (0.9 ; 17.1)* 
 

2.7 (0.7 ; 9.8) 3.6 (0.9 ; 14.9)* 

(Razão) Táxons Novos SP 1.8 (0.4 ; 8.6) 
 

1.8 (0.4 ; 8.8) 1.9 (0.4 ; 9.6) 

* p < 0.1; ** p<0,05; *** p< 0,01 

 
A identificação de substâncias bioativas relacionou não somente as substâncias 
identificadas no âmbito do projeto, mas também nas diferentes etapas até alcançar 
o mercado. 

Em ambos os grupos, cerca de 12% dos projetos que responderam a esta afirmaram 
que trabalharam com a identificação de substâncias bioativas (7 projetos Biota de 60 
e 11 de 90 do Grupo Controle). 

O Gráfico 13 apresenta os números para cada etapa de desenvolvimento da 
substância bioativas da sua identificação até sua chegada ao mercado.  

 

 
Gráfico 13 - Número de substâncias por etapa de desenvolvimento até a comercialização no Programa Biota e 
Grupo Controle. 

No caso do Programa Biota, observou-se em média 94 substâncias bioativas 
identificadas por projeto. Para o Grupo Controle a média é de 48 
substâncias/projeto. No caso do Programa Biota a média cai para 73 substâncias na 
etapa seguinte de testes toxicológicos, enquanto que no Grupo Controle a média se 
mantém. É notável a súbita queda do número de substâncias estudas quando se 
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alcança a etapa pré-clínica. Apenas uma substância foi comercializada por um único 
projeto do Grupo Controle. Esta constatação aponta o forte viés acadêmico das 
pesquisas e sua reduzida inserção em etapas de desenvolvimento tecnológico de 
pesquisas nesta área. 

A fixação de recursos humanos capacitados para o estudo da biodiversidade no 
Estado foi entendida como o número de pessoal contratado, terceirizado e bolsistas 
vinculados aos projetos que permaneceram vinculados ao grupo de pesquisa ou 
instituição um ano após o término do projeto. O Programa Biota fixou 190 pessoas 
entre bolsistas terceirizados e contratados contra 87 do Controle (considerando a 
diferença entre o fim do projeto e um ano depois). Parte essa discrepância se deve à 
maior concentração de projetos temáticos no Programa Biota e à capacidade deste 
tipo de projeto de agregar pessoas. O Gráfico a seguir mostra o número de pessoas 
fixadas segundo a categoria e o impacto do Programa neste indicador.  

 

 
Gráfico 14 - Número de pessoas fixadas e o respectivo impacto médio para o Grupo Controle e Programa Biota 

 
Sobre a contratação de curadores de coleções biológicas e taxonomistas, 
importantes profissionais para o estudo da biodiversidade, 21% dos Projetos Biota 
afirmaram que houve contratação deste tipo de profissional em sua instituição em 
decorrência do projeto desenvolvido, enquanto que no Grupo Controle, 3% dos 
projetos relataram esta contratação. 

Em resumo, podemos confirmar que o Programa Biota fortalece e promove a 
evolução da área de Taxonomia e Sistemática de maneira geral, quando 
consideramos que o Programa identifica cerca de 3 vezes mais táxons que o 
Controle, que houve uma variação da coleção zoológica (na média 36%  pontos 
percentuais a mais para o Biota) e fixa mais profissionais na área de biodiversidade. 
Contudo, em relação a novos táxons, constatou-se por meio dos Modelos 
estastísticos que a superioridade do Programa advém da concentração de 
Temáticos. Além disso, a identificação de substâncias bioativas o Programa ainda é 
superior quando comparada com o Grupo Controle, mas a participação destes 



 
 

51 

projetos em etapas posteriores de desenvolvimento tecnológico é praticamente 
inexistente. 

HIPÓTESE 3: O Programa Biota capacitou em biodiversidade a 
comunidade científica, a comunidade empresarial, a 

comunidade escolar, gestores 

Esta hipótese foi tratada investigando-se os indicadores tipo e número de 
beneficiários de cursos e treinamentos oferecidos pelos projetos, o grau de 
influência dos projetos nesta capacitação e tema dos cursos. 

Em relação ao oferecimento de atividades de treinamento ou capacitação, 51,9% de 
projetos do Grupo Controle e 70,4% projetos Biota afirmaram que incluíram este 
tipo de atividade no desenvolvimento do projeto. A Tabela abaixo apresenta os 
principais beneficiários destas capacitações. 

O Programa Biota tem um desempenho destacado no oferecimento de cursos e ou 
treinamento para o público geral, embora não seja a categoria na qual o Programa 
tenha a maior influência. 

 
 
Tabela 17 - Total e média de beneficiários dos cursos e treinamento e impacto do projeto do Grupo Controle e 
Programa Biota 

Grupo beneficiário 
Biota Controle 

Total % Média Influência Total % Média Influência 

Administração Pública 344 2% 34,4 71,1 52 4% 17,3 78,3 

Empresas 46 0% 23 87,5 2 0% 2,0 95,0 

Entidade sem fins 
lucrativos 

190 1% 38 85,0 12 1% 12,0 - 

Instituições Extraterritorial 60 0% 60 55,0 0 0% 0,0 - 

Instituição de Ensino 
Superior 

1413 8% 67,3 80,2 750 57% 44,1 84,8 

Instituições de Pesquisa 207 1% 23 95,6 80 6% 11,4 75,0 

Equipe do projeto 254 1% 12,1 89,5 195 15% 7,5 87,7 

Público geral 14278 83% 2039,7 76,4 92 7% 15,3 59,2 

Outros 340 2% 113,3 
 

131 10% 43,7 
 

Total 17132 100 216,9 
 

1314 100% 20,5 
 

 

Os projetos Biota atingiram um total de 17.132 pessoas (média de 450 pessoas por 
projeto), com suas atividades de capacitação e treinamentos, sendo que destes 83% 
são de Público Geral (escolas), 8% de Instituição de Ensino Superior  e 2% da  
Administração Pública.  

No Grupo Controle, 1.314 pessoas foram beneficiárias da capacitação oferecida 
(média de 32,8 pessoas por projeto), sendo 57% de Instituição de Ensino Superior, 
15% a própria equipe do projeto e 7% do Público Geral.  

Destaque para o reduzido número de beneficiários de empresas nestes cursos e 
treinamentos nos dois grupos. 
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O Gráfico abaixo apresenta a distribuição dos temas dos cursos segundo o grupo 
(Controle e Biota). Os temas mais comuns oram relacionados à conservação da 
biodiversidade e manejo e monitoramento da biodiversidade em ambos os grupos. 

 

 
 

Gráfico 15 - Temas dos cursos oferecidos pelos projetos para o Grupo Controle e Programa Biota 

Por fim, em relação à hipótese sobrescrita, pode-se afirmar: 

 

 Comunidade Escolar (entendida como público geral). É o grupo 

disparadamente mais destacado do Programa Biota, com mais de 14 mil 

beneficiários (83% dos beneficiários do Programa) e cuja média de 

beneficiários por projeto supera 2 mil. Além disso, conforme será visto 

adiante (Hipótese 6), a produção de material didático é o segundo tipo de 

produto mais lançado pelo Programa. 

 Comunidade Científica (entendida como Instituições de Pesquisa, Instituição 

de Ensino Superior e Equipe do Projeto): em média o Programa Biota 

capacitou a mais para os três grupos contemplados nesta categoria. 

 Gestores (entendido amplamente como Administração Pública). Em termos 

de número absoluto, o Biota capacitou mais (344 beneficiários, 2%), ainda 

assim, em média,  o Programa Biota capacipou o dobro de beneficiários. 

Somado a isto, o tema mais recorrente dos cursos oferecidos privilegiou, via 

de regra, o interesse desta categoria (manejo e monitoramento da 

biodiversidade), em ambos os grupos estudados. 

 comunidade empresarial: os dois grupos não focaram neste grupo. Em média 

o Programa Biota capacitou mais este grupo de beneficiários. 
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HIPÓTESE 4: O Programa Biota ampliou o número de 
instituições e Grupos de Pesquisa que se dedicam ao estudo da 
biodiversidade mais do que os projetos que não participam do 

Programa 

A relação de grupos de pesquisa e instituições de pesquisa que passaram a fazer 
pesquisa com biodiversidade, citados como decorrência do projeto foi relativamente 
baixa:  

 8 grupos passaram a fazer pesquisa em Biodiversidade no Estado de São 

Paulo em decorrência do Biota; no Controle, foram 6 grupos 

 8 Instituições de Pesquisa passaram a fazer pesquisa em Biodiversidade, no 

Estado de São Paulo, em decorrência do Biota; no Controle, foram 8 

Instituições também 

Estes dados não permitem aferir a hipótese acima exposta. Entretanto, 
considerando que o Programa Biota conta com mais Projetos Temáticos, e portanto, 
mais pesquisadores seniores, é possível pressupor que o Programa tenha fortalecido 
grupos de pesquisas em biodiversidade previamente existentes.  

HIPÓTESE 5: O Programa Biota aumentou a visibilidade em 
torno da temática da biodiversidade nos âmbitos nacional e 

internacional 

Esta hipótese foi tratada investigando-se os indicadores de divulgação científica na 
grande mídia e sobre a realização de eventos científicos para discutir e divulgar áreas 
de estudo sobre biodiversidade. 

É marcante a divulgação dos resultados do Programa Biota fora do ambiente 
acadêmico: 66% dos projetos Biota declararam ações de divulgação, contra 44% do 
Grupo Controle. A maior parte das notícias ocorreu em Mídia Impressa (70% nos 
Controles e 45% nos Biotas), seguido por TV (17% e 28%) e Rádio (13% e 27%), 
conforme representado No Gráfico 16 abaixo. 
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Gráfico 16 - Número de notícias divulgada segundo o tipo de mídia para o Grupo Controle e Programa Biota 

 

O Biota produziu nos 10 anos de análise 578 notícias na mídia (25,1 por projeto), 
contra 145 do Controle (9,7 por projeto). A influência média atribuída ao projeto é 
sempre superior a 80% para os Biota e não superior a 70% nos controle. 

A abrangência internacional é expressiva no Biota, com cerca de 15% de todas 
notícias veiculadas (5% no Controle); na TV, a abrangência é mais regional 

A realização de eventos científicos também é mais intensiva no Programa Biota. No 
Grupo Controle 27% dos projetos declararam que se realizou algum tipo de evento 
durante a vigência do projeto. Nos projetos do Programa Biota este número é de 
52%. A influência média atribuída ao projeto é sempre superior a 85% para os dois 
grupos 

Desta forma pode-se afirmar que o Programa Biota aumentou a visibilidade em 
torno da temática da biodiversidade nos âmbitos nacional e internacional. 

HIPÓTESE 6: O Programa Biota gera inovações (bens e serviços) 
A hipótese foi tratada com indicadores que consideram os tipos de resultado gerado 
e destes quais se tornaram inovação. 

Caracterização e descrição de resultados obtidos no âmbito do projeto, que se 
tornaram ou não inovações. Inovação é entendida como o processo de criação e 
apropriação social (via mercado ou não) de produtos, serviços, processos, métodos e 
sistemas que não existiam anteriormente, ou contendo alguma característica nova e 
diferente da até então em vigor. Este tema engloba as dimensões de políticas 
públicas e de impactos socioeconômicos. 

O Gráfico a seguir apresenta a distribuição dos resultados nos dois grupos. 
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Gráfico 17 - Categoria dos resultados gerados pelos projetos do Programa Biota e Grupo Controle 

 
Foram relatados 82 resultados pelos projetos Biota e 72 pelo Grupo Controle. Há um 
predomínio de resultados relacionados à catalogação da biodiversidade, 
classificados como banco de dados, inventário, coleções biológicas. 

O Gráfico abaixo representa o número de resultados que se tornaram inovação. A 
influência (Alpha) dos resultados do Programa Biota é um pouco superior (91%) em 
comparação com os projetos que não participam do Programa (87%). 
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Gráfico 18 - Impacto dos projetos nos resultados para o Grupo Controle e Programa Biota 

O Gráfico seguinte apresenta, dos resultados, quais se tornaram inovação, ou seja, 
foram apropriados por terceiros e estão sendu utilizados. Há uma predominância 
novamente de resultados relacionados à catalogação da biodiversidade (Banco de 
dados/inventários/coleções biológicas). 

 

 
Gráfico 19 - Resultados que se tornaram inovação no Programa Biota e Grupo Controle 

Com isso, a taxa de inovação (número de resultados apropriados pelo número total 
de resultados) do Programa Biota é de 0,47 inovações/resultado e do Grupo 
Controle de 0,15 inovações/resultado.  
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A catalogação da biodiversidade (banco de dados, inventários e digitalização de 
coleções biológicas) e a visibilidade do tema biodiversidade (Material Didático, 
Divulgação e Produção Cultural) estão entre os resultados do Biota que mais 
geraram inovações (Gráfico 19).  

No tocante à proteção do conhecimento, o Biota pouco avançou (2 patentes x 4 
patentes do Controle). Houve também 4 spin-offs decorrentes dos projetos, 3 deles 
são derivados do Biota. 

A hipótese não se confirmou: o Biota (e o Controle) não gerou ou participou 
diretamente da geração de bens e serviços. Os principais resultados apropriados 
pela sociedade concernem à catalogação da biodiversidade (banco de dados, 
inventários e digitalização de coleções biológicas) e a visibilidade do tema 
biodiversidade (Material Didático, Divulgação e Produção Cultural). 

HIPÓTESE 7: O conhecimento gerado no Biota é aplicado no 
estabelecimento de prioridades, tomada de decisão e 

formulação de Políticas Públicas voltadas à conservação, 
restauração e uso sustentável da biodiversidade 

Para esta análise foram consideradas as entidades adotantes dos resultados do Biota 
e sua finalidade de uso. 

As entidade adotantes foram consideradas as entidades que se apropriaram dos 
resultados dos projetos. O Gráfico a seguir aponta os tipos de entidades que 
adotaram os resultados do Programa Biota e do Grupo Controle. A administração 
pública é o principal adotantes em ambos os casos. 

 

 
Gráfico 20 - Classificação das entidades que adotaram os resultados no Grupo Controle e Programa Biota 

A finalidade de uso refere-se ao uso potencial dos resultados desenvolvidos pelos 
projetos. O Gráfico 21 abaixo apresenta as finalidades de uso dos resultados 
adotados, segundo as entidades adotantes e o grupo de análise (Biota ou Controle).  
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Gráfico 21 - Finalidade de uso dos resultados de acordo com entidade adotante por grupo de análise para o 
Grupo Controle e Programa Biota 

A administração pública, como principal entidade adotante dos resultados dos 
projetos de biodiversidade, usa esses resultados sobretudo em decisões acerca do 
zoneamento territorial e manejo de recursos naturais. 

Assim, o conhecimento gerado pelos projetos de biodiversidade do Programa Biota, 
tal qual os do Grupo Controle, são adotados principalmente por órgãos da 
administração. Há um destaque para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São 
Paulo, Prefeituras, Ministério do Meio Ambiente (além de ONGs e Associações). 
Cabe sublinhar que o contato com empresas e a adoção de resultados é superior no 
Grupo Controle.  

HIPÓTESE 8: O Biota inspira programas congêneres (temática e 
formato) no âmbito nacional e internacional 

Um levantamento de Programas federais e estaduais apontou os seguintes 
programas, que declaradamente se inspiraram no Programa Biota. Cabe apontar que 
parte destes programas ainda não foi implantado. 

Âmbito Federal 

 PPBio (2004) 

 SisBiota (2010) 

Âmbito Estadual 

 Biota – MS (2008) 

 Biota – MG (2006) 

 Biota – ES (em formulação) 
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 Biota – PE (incipiente) 

 Biota – BA (incipiente) 

É destacável esta contribuição do Programa na inspiração de outros Programas em 
diferentes níveis governamentais. Parte disto se dá pelo fato do Programa ser um 
dos mais antigos no país, focado principalmente no uso de resultados para a 
conservação e uso sustentável da biodiversidade, mas também pela sua 
longevidade. 

HIPÓTESE 9: A razão pela qual existem projetos de 
biodiversidade na Fapesp que não participam do Programa 

Biota é de natureza idiossincrática 

Esta hipótese foi estuda tendo em vista as motivações para participar do Programa 
ou não. 
As principais razões de participação no Programa Biota estão relacionadas à 
participação das atividades científicas do Programa (23%) e ao uso dos resultados 
em políticas públicas (20%), conforme ilustrado no Gráfico 22 a seguir. 

 
Gráfico 22 - Razões para participar do Programa Biota 

Entre o Grupo Controle, a principal razão de não participar do Programa se deveu à 
crença de que o projeto não se enquadrava no perfil do Programa (37%), em 
seguida, foram outros motivos não declarados (22%) e com 19%, foi o 
desconhecimento do Programa, veja-se o Gráfico 23 a seguir. 
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Gráfico 23 - Distribuição da declaração sobre o motivo de não participação no Programa Biota 

O alto número de projetos que declararam que acreditavam que seu projeto não se 
enquadrava no Programa, reflete o forte viés de caracterização (inventários) da 
biodiversidade que o Programa conduziu nos seus primeiros anos de existência. Com 
isso, projetos com abordagens diversificadas sobre a diversidade biológica acabaram 
não encaminhando suas propostas. A categoria “outros” também foi bastante 
frequente, sugerindo certa idiossincrasia na opção dos projetos não Biota.  

2.2.1.3.4. Gestão do Programa Biota e da Fapesp 

Refere-se à percepção que o coordenador tem da forma como a Fapesp e a 
coordenação do Programa operam de maneira geral.  

Qualidade dos procedimentos da Fapesp 
A qualidade dos procedimentos da Fapesp é avaliada mormente como alta e muito 
alta. Para ambos os grupos. Exceto em relação a acordos de Propriedade Intelectual 
que aparentemente não é um instrumento muito utilizado por pesquisadores desta 
área. O Gráfico 24 apresenta a avaliação geral destes procedimentos para ambos os 
grupos. 

37%

22%

12%

8%

7%

6%

5%
3%

Projeto não se enquadrava

Outros

Desconhecimento

Proposta de projeto
submetida e não enquadrada

Exigências de participação

Proposta de projeto
submetida e indeferida

Não declarou motivo

Discordância com o modelo
de gestão do programa
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Gráfico 24 - Qualidade dos procedimentos da FAPESP para a concessão do projeto no Programa Biota 

Participações em produtos coletivos do Programa Biota 
 
Especificamente para os participantes do Biota, foi questionada a participação nas 
atividades próprias do Programa. De forma geral, a participação é muito alta ou alta 
na maior parte das atividades, exceto para as produções culturais nas quais muitas 
vezes não se aplica (Gráfico abaixo). 

 

 
Gráfico 25 -  Participações em produtos coletivos do Programa Biota 
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Percepções sobre os resultados do Programa Biota, trajetória hipotética, pontos 
positivos e negativos 

A avaliação sobre a gestão do Programa foi considerada muito satisfatória ou 
satisfatória (83%). E sobre o desempenho geral do Programa como um todo, os 
projetos do Biota consideraram muito satisfatório ou satisfatório, enquanto os 
projetos que não participam avaliaram como muito satisfatório ou que não tinham 
informação suficiente para avaliá-lo. 

Quando questionado aos coordenadores dos projetos Biota sobre a trajetória 
hipotética caso o projeto não tivesse sido enquadrado no Programa, 49% afirmaram 
que teriam readequado o projeto para que pudesses participar do Programa. Já 43% 
declararam que teriam desenvolvido o projeto fora do Programa, de qualquer forma. 

Entre os pontos positivos mais citados pelos participantes está a oportunidade de 
desenvolver projetos interinstitucionais com integração temática; outro ponto 
destacado foi a base de dados do Programa e os levantamentos e mapeamentos 
associados. 

Por fim, os pontos negativos listam-se: o pouco apoio à área de taxonomia, a 
dificuldade de estruturação e utilização dos bancos de dados do Programa e a ênfase 
e determinadas áreas do conhecimento em detrimentos de outras.  

2.2.1.4.Conclusões/Recomendações 

O Programa Biota desde a sua concepção estimula e reúne uma quantidade 
expressiva de Projetos Temáticos, portanto, mais recursos financeiros e humanos. 
Um desafio da análise do quase-experimento foi dissociar efeitos dos Projetos 
Temáticos e efeitos do próprio Programa, de forma a se entender em que medida os 
resultados do Biota derivavam de uma coleção de projetos de grande porte ou se 
havia um diferencial resultante da reunião de projetos com objetivos maiores 
semelhantes. 

A concentração de Projetos Temáticos na sua composição explicou muito da 
superioridade do Programa na maioria dos indicadores. Esta característica foi um 
desafio para o isolamento dos efeitos do Programa, pois o Grupo Controle não 
reuniu quantidade semelhante de projetos desta natureza ficando portanto 
desbalanceada, havendo um risco de se confundir os efeitos observados como 
efeitos dos Temáticos e não do Programa em si. Houve um esforço de se isolar os 
efeitos exclusivos do Programa por meio de modelos estatísticos do tipo Escores de 
Propensão, que ponderam os resultados da comparação.  

Assim, por meio desta metodologia foi possível verificar que o Programa Biota é 
responsável por contribuições significativas para os eixos de caracterização e 
conservação da biodiversidade no Estado de São Paulo. 

Observou-se que o Programa gera mais artigos científicos e de maior colaboração, 
amplia a infraestrutura de pesquisa (especialmente zoológica), fixa mais pessoal 
nesta área, seus resultados são mais adotados (principalmente pela administração 
pública), além de oferecer mais capacitação para o público geral e aumentar a 
visibilidade do tema da biodiversidade. Entretanto, o eixo do uso sustentável, 
entendido como a introdução no mercado de novas substâncias derivadas da 
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biodiversidade, revelou baixa atividade, restrita à pesquisa de potenciais substâncias 
ativas. Sua inserção em etapas mais avançadas do desenvolvimento tecnológico 
(pesquisas pré-clínicas) é praticamente inexistente no Programa (tal qual nos 
projetos do Grupo Controle). Observou-se que a parceria com empresas é menor no 
Programa do que no Grupo Controle. 

Tendo em vista os resultados da avaliação, recomenda-se que o Programa: 

 mantenha o atual formato de concentrar Projetos Temáticos: este tipo de 

projeto catalisa recursos financeiros e humanos e proporciona no Programa a 

maior interação entre os projetos e, portanto, favorece a visibilidade dos 

resultados obtidos; 

 incentive o formato de editais (adotado a partir de 2010) visando fomentar 

áreas menos desenvolvidas como a de uso sustentável do conhecimento; 

 estenda sua interação com o setor empresarial a fim de favorecer a busca de 

substâncias bioativas de interesse aplicado. Uma possibilidade seria o 

lançamento de editais conjuntos com outros formatos de Programas já 

existentes na Fapesp, tais como PIPE e PITE; 

 amplie a interação com a administração pública e terceiro setor visando 

favorecer a inovação em políticas públicas. Uma possibilidade seria o 

lançamento de editais conjuntos com outros formatos de Programas já 

existentes na Fapesp, tais como o Programa Políticas Públicas. 

 mantenha a capacitação e divulgação como eixos fortes de atuação do 

Programa, pois os resultados alcançados até então apontam o papel crucial 

do Programa no treinamento e visibilidade do tema não somente no Estado 

de São Paulo, mas também para o país, inspirando programas semelhantes 

em outros Estados. 

2.2.2 Programa BOLSAS 

2.2.2.1. Apresentação do Programa de Bolsas da FAPESP 
A gênese dos Programas de Bolsas da FAPESP confunde-se com o surgimento da 
própria instituição no ano de 1962. Desde sua criação em 1962 até o ano de 2001, 
haviam sido concedidas pela FAPESP 60.870 bolsas nas diversas modalidades 
existentes (FAPESP, 2001). Entretanto, na última década verificou-se um crescimento 
do número de bolsas concedidas nas diversas modalidades (IC, MS, DR, DD e Pós-
Doutorado – PD), totalizando 61.553 bolsas no período de 2002 a 2010. 

A seguir, são descritas características relativas ao processo de seleção dos bolsistas, 
bem como as exigências para o andamento da bolsa para as modalidades que foram 
avaliadas no presente projeto – IC, MS, DR e DD. Tais informações foram obtidas 
tanto no site11 da FAPESP, como nos Relatórios de Atividades da Fundação, e 
permitem uma compreensão dos objetivos esperados com os Programas de Bolsas, 
como também o perfil dos bolsistas em cada uma das modalidades. 

                                                      
11 http://www.fapesp.br/materia/246/bolsas/modalidades-de-bolsas.htm. Acessado em 14/05/10. 
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2.2.2.2. Descrição das Modalidades de Bolsas Avaliadas 

2.2.2.2.1.Iniciação Científica 

O objetivo da bolsa de IC é o desenvolvimento de pesquisa científica ou tecnológica, 
sob a direção de um orientador, pelos alunos de graduação em instituições de 
ensino superior localizadas no Estado de São Paulo. São condições necessárias para 
ter acesso a bolsa: a conclusão de um número suficiente de disciplinas relevantes 
para o projeto por parte do aluno, a apresentação de um excelente histórico escolar, 
bem como a análise do mérito do projeto. A bolsa é concedida, em circunstâncias 
normais, por período de um ano, sendo renovável por mais seis meses após análise 
do desempenho do bolsista e de seu histórico escolar no período de vigência da 
bolsa. Não se concedem bolsa por período inferior a seis meses.  

Os pedidos de bolsa podem ser realizados em qualquer época do ano, sendo que o 
prazo típico para análise do mérito é de 75 dias. O valor da bolsa de IC na atualidade 
é de R$525,90, havendo a possibilidade de reserva técnica de 10% do valor anual da 
bolsa. 

Durante o período de concessão da bolsa de IC são exigidos relatórios científicos 
para o acompanhamento do andamento das atividades, sendo o primeiro relatório 
no sexto mês de vigência da bolsa e um relatório final no primeiro aniversário. Caso 
haja interesse em prorrogar a vigência da bolsa por mais seis meses, este relatório 
deve ser antecipado em dois meses para evitar atrasos no pagamento das 
mensalidades. O desempenho acadêmico do aluno postulante a uma bolsa de IC é 
uma das exigências da FAPESP para a concessão da bolsa, conjuntamente ao mérito 
do projeto. 

2.2.2.2.2.Mestrado 

São objetivos do programa de bolsas de MS fomentar o desenvolvimento de um 
projeto de pesquisa que resulte em dissertação para os alunos que estejam 
regularmente matriculados em programas de pós-graduação stricto sensu, bem 
como a formação de novos quadros para o sistema de pesquisa do estado de São 
Paulo. O prazo de duração da bolsa é de 24 meses. Há predileção por alunos recém 
egressos dos cursos de graduação, com bom histórico escolar e com conclusão do 
curso dentro dos prazos regulares de duração, assim como também são preferidos 
aqueles alunos que realizaram IC e apresentaram bom desempenho nesta atividade. 

No caso das bolsas de MS, os pedidos de bolsas só podem ser realizados em duas 
oportunidades ao ano, uma entre os meses de fevereiro e março e outra nos meses 
de julho a agosto. A concessão da bolsa de MS não está baseada apenas na análise 
de mérito do projeto por pares, mas também por uma análise comparativa dos 
projetos12.  

O valor atual da bolsa de MS-I é de R$1.545,30 e de MS-II R$1.640,40, podendo 
também serem solicitadas complementações, como reserva técnica (10% do valor 
total pago em bolsas durante um ano) e auxílio instalação. Durante a vigência da 
bolsa são exigidos dois relatórios científicos, um parcial no 12º mês de duração da 

                                                      
12 A análise comparativa dos projetos de MS é realizada através da comparação dos currículos dos 
orientadores e dos alunos postulantes à bolsa.  
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bolsa e outro final no 24º mês, sendo também solicitada a entrega de uma cópia da 
dissertação acompanhada da ata de defesa. A cópia da dissertação poderá substituir 
o segundo relatório, caso esta já tenha sido defendida no 24º mês.  

2.2.2.2.3.Doutorado 

Os objetivos do programa de bolsas de DR são fomentar o desenvolvimento de um 
projeto de pesquisa que resulte em tese para os alunos que estejam regularmente 
matriculados em programas de pós-graduação stricto sensu, bem como a formação 
de novos quadros para o sistema de pesquisa do estado de São Paulo. Sua duração é 
de três anos, podendo ser renovada por mais 12 meses. São características 
desejáveis do bolsista de doutorado ter concluído recentemente o mestrado, dentro 
do prazo regular de duração, bem como apresentar um excelente histórico escolar, 
tanto durante a graduação, como na pós-graduação. Os candidatos à bolsa, que 
porventura já estejam recebendo auxílio de outra instituição de fomento, poderão 
solicitar bolsa de DR nos seis primeiros meses de vigência da bolsa da outra agência, 
sendo também analisadas as razões para a mudança antes da concessão. 

A bolsa é concedida em dois níveis, o DR-I com mensalidades de R$ R$ 2.277,90 com 
duração de 12 meses, sendo substituída pela DR-II com mensalidades de R$ R$ 
2.819,10, com duração de 24 meses, prorrogáveis por mais 12, conforme o mérito e 
a justificativa. Estão previstos também auxílios de instalação e reserva técnica, esta 
última referente a 30% do valor anual da bolsa.  

As solicitações podem ser realizadas em qualquer época do ano, sendo que o 
processo de avaliação se dá por meio de análise de mérito por pares. Estão ainda 
condicionados à análise comparativa, pelos mesmos motivos que as bolsas de MS, 
ou seja, um volume maior de casos com mérito científico em relação aos recursos 
existentes. Finalmente, são exigidos relatórios anuais para o acompanhamento, 
durante os três anos de duração da bolsa. 

2.2.2.2.4.Doutorado Direto 

São objetivos do programa de bolsas de DD fomentar o desenvolvimento de um 
projeto de pesquisa que resulte em tese para os alunos que estejam regularmente 
matriculados em programas de pós-graduação stricto sensu e que ainda não 
disponham de título de mestrado, bem como a formação de novos quadros para o 
sistema de pesquisa do estado de São Paulo. Há predileção por alunos que 
apresentem potencial como pesquisador, que tenham concluído a graduação 
recentemente, dentro do prazo regular e com excelente histórico escolar. Também 
são preferidos os candidatos que tenham realizado estágio bem sucedido de IC 
durante a graduação. Todavia, o postulante também pode ser transferido do MS 
para o DD, desde que sejam observadas as características acima descritas, além de 
ter apresentado bom desempenho no primeiro ano do MS. 

A duração ordinária da bolsa na modalidade de DD é de 48 meses, podendo ser 
prorrogada, em condições excepcionais, muito bem definidas e justificadas, por 
período não superior a 12 meses, dependendo da análise de mérito. Não se concede 
bolsa por período inferior a seis meses. Os valores pagos pela bolsa de DD variam ao 
longo de sua duração: R$1.545,30 (DD1), R$ R$ 1.640,40 (DD2), R$ R$ 2.277,90 
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(DD3), e finalmente R$ 2.819,10 (DD4). Existem também recursos destinados para 
reserva técnica, de 30% do valor anual da bolsa, assim como para auxílio instalação. 

Do mesmo modo que as bolsas de DR, as solicitações podem ser realizadas em 
qualquer época do ano, sendo que o processo de avaliação se dá por meio de análise 
de mérito por pares, estando também condicionado à análise comparativa, dada a 
possibilidade de haver um volume maior de casos com mérito científico em relação 
aos recursos existentes. Finalmente, são exigidos relatórios anuais para o 
acompanhamento, durante os três anos de duração da bolsa. 

2.2.2.3. Análise exploratória do banco de dados da FAPESP 
Para fins da presente avaliação, foi obtido um banco de dados fornecido pela 
FAPESP, contendo as informações relativas aos processos de Iniciação Científica, 
Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto, cuja data de despacho está entre 1995 e 
2009. A partir deste recorte temporal foram obtidos da FAPESP informações de 
100.837 processos, entre os quais estão processos vigentes e não vigentes, que 
foram concedidos, denegados, cancelados ou que ainda estavam em análise no 
período. A tabela abaixo contém um resumo de todos esses processos, divididos por 
vigência, situação de despacho e encerramento, ano de despacho e tipo de 
financiamento. Para possibilitar a compreensão dessa tabela, é importante que se 
entenda cada um de seus campos. A vigência caracteriza o processo como vigente 
ou não vigente. O despacho define os projetos quanto a sua situação na FAPESP, 
podendo ser: concedido, denegado, cancelado ou em análise. Por fim, a situação de 
encerramento classifica os processos concedidos em: processo totalmente 
encerrado, quando todas as pendências foram concluídas com a instituição; 
processo não encerrado, quando o projeto ainda está sendo desenvolvido ou ainda 
falta documentação para que se torne encerrado; e vazio, quando o processo ainda 
não foi assinado e, portanto não se encaixa nas demais categorias. 

A partir do banco de dados descrito acima foi feito um recorte e apenas os processos 
não vigentes que foram denegados ou concedidos e estão totalmente encerrados 
foram considerados para o universo de análise da pesquisa. Esse universo serviu de 
base para a determinação dos respondentes do questionário, bem como para todas 
as análises que foram desenvolvidas para o programa de bolsas. Neste sentido, 
foram criados dois grupos distintos:  

a) Universo da pesquisa: processos concedidos totalmente encerrados não 
vigentes e processos denegados não vigentes 

b) Universo real da FAPESP (contendo o universo da pesquisa): processos 
identificados e não identificados (vazios); encerrados e não encerrados; 
vigentes e não vigentes e pedidos denegados 

A partir destes critérios, o universo da pesquisa foi composto por 88.583 processos, 
dos quais 33.950 são processos denegados e os outros 41.943 são concedidos 
totalmente encerrados. Esses processos foram agrupados por indivíduos para 
viabilizar o envio do questionário. O agrupamento de processos (88.583) por 
indivíduo resultou em um número de 69.776 potenciais respondentes.  

Tabela 18 - Resumo dos dados do banco concedido pela FAPESP 
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Modalidade 
de bolsa 

ANO 

NÃO VIGENTE VIGENTE 

Concedido 

Denegad
o 

Cancelad
o 

Em 
Análise 

Concedido 

Vazi
o 

Não 
Encerrad

o 

Total. 
Encerrado 

Vazi
o 

Não 
Encerrad

o 

Total. 
Encerrad

o 

In
ic

ia
çã

o
 C

ie
n

tí
fi

ca
 

1995 
  

927 222 80 
    

1996 
  

1.109 312 220 
    

1997 
  

1.366 442 89 
    

1998 
  

1.459 505 163 
    

1999 
 

1 1.701 613 109 
    

2000 
  

1.829 599 97 
    

2001 
  

1.845 867 95 
    

2002 
  

1.712 1.000 98 
    

2003 
 

3 1.930 900 96 
    

2004 
 

5 2.196 864 115 
    

2005 
  

2.171 846 129 
    

2006 
 

3 2.464 872 112 
  

3 
 

2007 59 24 2.416 989 104 
  

17 
 

2008 127 85 2.127 1.059 127 
 

76 76 
 

2009 435 209 851 1.018 130 2 733 358 1 

TOTAL 621 330 26.103 11.108 1.764 2 809 454 1 

M
e

st
ra

d
o

 

1995 
  

506 202 82 
    

1996 
  

841 203 143 
    

1997 
  

1.192 387 75 
    

1998 
 

2 1.501 575 126 
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Fonte: Banco de dado da Fapesp 
 

Os gráficos a seguir mostram a evolução do número de processos solicitados versus 
processos concedidos entre os anos de 1995 a 2009. Os dados são apresentados por 
modalidade (IC, MS, DR e DD) e por área do conhecimento e considerando a divisão 
entre o universo da pesquisa (solicitado e concedido) e aquilo que denominamos de 
universo real (solicitado e concedido), conforme definido anteriormente. 

2.2.2.3.1. Evolução de processos solicitados e concedidos entre o período de 1995 – 
2009 por modalidade 

O gráfico abaixo representa a evolução do número de bolsas solicitadas e 
contratadas durante o período de 1995 a 2009. Pode-se verificar que no início do 
período o número de processos solicitados totalizaram 2.128 e os concedidos no 
mesmo ano foram 1.656. Nesse ano o percentual de bolsas concedidas em relação 
ao total solicitado foi de 77,81%. Essa mesma relação apresenta o percentual de 
56,73% em 2009. O período 2001-2005 apresenta uma redução do número de 
processos solicitados e concedidos. No ano de 2001, do total de bolsas solicitadas, 
52,08% foram concedidas. Essa situação muda a partir de 2005, quando a proporção 
volta a aumentar juntamente com o número de bolsas tanto solicitadas quanto 
contratadas. No ano de 2009 foram concedidas 57% do total de bolsas solicitadas. 
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Gráfico 26 - Número de bolsas solicitadas e contratadas, 1995 - 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
 

A mudança na proporção de processos concedidos entre 2001-2005, pode ser 
explicada pela pressão demasiada da demanda frente à limitação relativa dos 
recursos existentes na instituição para este fim. O problema de pressão de demanda 
foi tratado através da implementação de análise comparativa posterior à avaliação 
do mérito do projeto. 

 
Gráfico 27 - Número de bolsas solicitadas e contratadas, Iniciação Científica, 1995 - 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
 

Em relação às bolsas de Iniciação Científica (IC) observa-se que, assim como no 
gráfico anterior, houve uma queda (ainda que menor) na relação entre bolsas 
solicitadas e contratadas, de 80,67% (1995) para 71,76% (2009). É importante 
ressaltar que, apesar da proporção de processos concedidos em 2009 ser menor do 
que em 1995, o número de bolsas contratadas é significativamente maior, 2.587 
contra 927. 
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Gráfico 28 - Número de bolsas solicitadas e contratadas, Mestrado, 1995 – 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
 

Ao analisar a dinâmica das bolsas de mestrado observa-se que a proporção de bolsas 
contratadas apresentou uma queda no período 1995-2001, destacando-se os anos 
de 2000 e 2001, que apresentaram respectivamente um percentual de contratação 
de 69,65% (2000) e 33,84% (2001), passando de 1.648 para 683 processos 
concedidos. Até o ano de 2005 a quantidade de contratações não passa de um terço, 
todavia, ela volta subir estabilizando-se a um taxa em torno de 40% em 2009. 

 
Gráfico 29 - Número de bolsas solicitadas e contratadas, Doutorado, 1995 – 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
 

A variação das contratações e solicitações das bolsas de Doutorado assemelha-se 
com a dinâmica das bolsas de MS, com destaque para uma queda substancial nas 
concessões após o ano 2000. A relação entre bolsas solicitada e contratadas passa 
de 77,56% em 2000 para 41,73% em 2005, tendo em 2004 um percentual de 
34,06%. Assim como nas outras modalidades de bolsas, até o final do período a 
proporção volta a crescer. Em 2009, o número de bolsas concedidas foi de 1.013, 
menor que o valor atingido em 2000 (1.240 bolsas concedidas).  
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Gráfico 30 - Número de bolsas solicitadas e contratadas, Doutorado Direto, 1995 – 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
 

A dinâmica das bolsas de Doutorado Direto (DD) difere-se substancialmente das 
outras bolsas. No início da série analisada caracteriza-se por ter um número 
pequeno tanto de bolsas solicitadas quanto concedidas, porém com uma taxa de 
aprovação elevada, cerca 93% das bolsas foram aprovadas em 2001. Tanto o número 
de solicitação e, como consequência, o número de concessões apresenta uma queda 
a partir do ano de 2004 ( 215 bolsas concedidas) com uma recuperação no ano de 
2006, no qual foi concedido exatamente o mesmo número de bolsas. Apesar da 
queda no número de solicitações e concessões, a relação entre solicitados e 
concedidos apresenta uma certa estabilidade saindo de um taxa de cerca 73% em 
2002 para 75% em 2009. É importante ressaltar que a participação de bolsas de DD é 
muita pequena se comparada ao montante de todas as outras bolsas concedidas. 

2.2.2.3.2. Evolução de processos concedidos por área de conhecimento entre o 
período de 1995 – 2009 

O gráfico a seguir mostra a evolução do número de processos concedidos 
(totalmente encerrados e vigentes) entre os anos de 1995 e 2009. Destaca-se uma 
evolução no número total de bolsas concedidas, que em 1995 foi de 1.656 chegando 
em 5.394 no ano de 2009, totalizando 57.772 bolsas concedidas entre os anos em 
análise. Outro ponto relevante é que as áreas de Ciências Biológicas, Ciências da 
Saúde e Ciências Exatas respondem por cerca de 52% das bolsas concedidas no 
período analisado. Outro conjunto que se destaca são as Ciências Agrárias, Ciências 
Humanas e Engenharias, que tiveram cerca de 35% do total dos processos 
concedidos.  
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Gráfico 31 - Evolução de bolsas concedidas por área do conhecimento, 1995 – 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
 

Nos próximos gráficos é apresentada a evolução dos processos concedidos, ou seja, 
o número de bolsas concedidas por área do conhecimento e modalidade de bolsa 
(IC, MS, DR, e DD). Foi considerado, como no tópico anterior, a divisão entre o 
universo da pesquisa (concedidos totalmente encerrados e não vigentes) e o 
universo real (concedido). 

A mesma tendência geral é verificada quando a análise é feita por modalidade, 
havendo destaque no período para ciências biológicas, ciências da saúde, ciências 
exatas e da terra e ciências agrárias. Os destaques, além destes pontos gerais, são o 
crescimento de bolsas de mestrado e doutorado na área de ciências humanas.
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Gráfico 32 - Evolução de bolsas concedidas por área do conhecimento, Iniciação Científica, 1995 - 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
Nota: VV – Processos Vazios Vigentes; VNV – Processos Vazios Não Vigentes; TEV - Processos 
Encerrados Vigentes; TENV - Processos Encerrados Não Vigentes; NEV – Processos Não Encerrados 
Vigentes; NENV – Processos Não Encerrados Não Vigentes. 
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Gráfico 33 - Evolução de bolsas concedidas por área do conhecimento, Metrado, 1995 - 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
Nota: VV – Processos Vazios Vigentes; VNV – Processos Vazios Não Vigentes; TEV - Processos 
Encerrados Vigentes; TENV - Processos Encerrados Não Vigentes; NEV – Processos Não Encerrados 
Vigentes; NENV – Processos Não Encerrados Não Vigentes. 

 

 
 
Gráfico 34 - Evolução de bolsas concedidas por área do conhecimento, Doutorado, 1995 - 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
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Nota: VV – Processos Vazios Vigentes; VNV – Processos Vazios Não Vigentes; TEV - Processos 
Encerrados Vigentes; TENV - Processos Encerrados Não Vigentes; NEV – Processos Não Encerrados 
Vigentes; NENV – Processos Não Encerrados Não Vigentes. 

 

 
Gráfico 35 - Evolução de bolsas concedidas por área do conhecimento, Doutorado Direto, 1995 - 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
Nota: VV – Processos Vazios Vigentes; VNV – Processos Vazios Não Vigentes; TEV - Processos 
Encerrados Vigentes; TENV - Processos Encerrados Não Vigentes; NEV – Processos Não Encerrados 
Vigentes; NENV – Processos Não Encerrados Não Vigentes. 

 

 
Gráfico 36 - Evolução de bolsas concedidas, Ciências Agrárias, 1995 - 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
Nota: VV – Processos Vazios Vigentes; VNV – Processos Vazios Não Vigentes; TEV - Processos 
Encerrados Vigentes; TENV - Processos Encerrados Não Vigentes; NEV – Processos Não Encerrados 
Vigentes; NENV – Processos Não Encerrados Não Vigentes. 
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Gráfico 37 - Evolução de bolsas concedidas, Ciências Biológicas, 1995 - 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
Nota: VV – Processos Vazios Vigentes; VNV – Processos Vazios Não Vigentes; TEV - Processos 
Encerrados Vigentes; TENV - Processos Encerrados Não Vigentes; NEV – Processos Não Encerrados 
Vigentes; NENV – Processos Não Encerrados Não Vigentes. 

 

 
Gráfico 38 - Evolução de bolsas concedidas, Ciências da Saúde, 1995 - 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
Nota: VV – Processos Vazios Vigentes; VNV – Processos Vazios Não Vigentes; TEV - Processos 
Encerrados Vigentes; TENV - Processos Encerrados Não Vigentes; NEV – Processos Não Encerrados 
Vigentes; NENV – Processos Não Encerrados Não Vigentes. 
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Gráfico 39 - Evolução de bolsas concedidas, Ciências Exatas e da Terra, 1995 - 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
Nota: VV – Processos Vazios Vigentes; VNV – Processos Vazios Não Vigentes; TEV - Processos 
Encerrados Vigentes; TENV - Processos Encerrados Não Vigentes; NEV – Processos Não Encerrados 
Vigentes; NENV – Processos Não Encerrados Não Vigentes. 

 

 
Gráfico 40 - Evolução de bolsas concedidas, Ciências Humanas, 1995 - 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
Nota: VV – Processos Vazios Vigentes; VNV – Processos Vazios Não Vigentes; TEV - Processos 
Encerrados Vigentes; TENV - Processos Encerrados Não Vigentes; NEV – Processos Não Encerrados 
Vigentes; NENV – Processos Não Encerrados Não Vigentes. 

  

0
50

100
150
200
250
300
350
400

N
ú

m
e

ro
 d

e
 B

o
ls

as
 C

o
n

ce
d

id
as

CIENCIAS EXATAS E DA TERRA (TENV) - IC
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA  (VV+VNV+TEV+TENV+NEV+NENV) - IC
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA (TENV) - MS
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA (VV+VNV+TEV+TENV+NEV+NENV) - MS
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA (TENV) - DR
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA (VV+VNV+TEV+TENV+NEV+NENV) - DR
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA (TENV) - DD
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA (VV+VNV+TEV+TENV+NEV+NENV) - DD

0
50

100
150
200
250
300

N
ú

m
e

ro
 d

e
 B

o
ls

as
 C

o
n

ce
d

id
as

CIENCIAS HUMANAS (TENV) - IC
CIENCIAS HUMANAS (VV+VNV+TEV+TENV+NEV+NENV) - IC
CIENCIAS HUMANAS (TENV) - MS
CIENCIAS HUMANAS (VV+VNV+TEV+TENV+NEV+NENV) - MS
CIENCIAS HUMANAS (TENV) - DR
CIENCIAS HUMANAS (VV+VNV+TEV+TENV+NEV+NENV) - DR
CIENCIAS HUMANAS (TENV) - DD
CIENCIAS HUMANAS (VV+VNV+TEV+TENV+NEV+NENV) - DD



 
 

78 

 
Gráfico 41 - Evolução de bolsas concedidas, Ciências Sociais Aplicadas, 1995 - 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
Nota: VV – Processos Vazios Vigentes; VNV – Processos Vazios Não Vigentes; TEV - Processos 
Encerrados Vigentes; TENV - Processos Encerrados Não Vigentes; NEV – Processos Não Encerrados 
Vigentes; NENV – Processos Não Encerrados Não Vigentes. 

 

 
Gráfico 42 - Evolução de bolsas concedidas, Engenharias, 1995 - 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
Nota: VV – Processos Vazios Vigentes; VNV – Processos Vazios Não Vigentes; TEV - Processos 
Encerrados Vigentes; TENV - Processos Encerrados Não Vigentes; NEV – Processos Não Encerrados 
Vigentes; NENV – Processos Não Encerrados Não Vigentes. 
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Gráfico 43 - Evolução de bolsas concedidas, Interdisciplinar, 1995 - 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
Nota: VV – Processos Vazios Vigentes; VNV – Processos Vazios Não Vigentes; TEV - Processos 
Encerrados Vigentes; TENV - Processos Encerrados Não Vigentes; NEV – Processos Não Encerrados 
Vigentes; NENV – Processos Não Encerrados Não Vigentes. 

 

 
Gráfico 44 - Evolução de bolsas concedidas, Linguística, Letras e Artes, 1995 - 2009 

Fonte: Banco de dado da Fapesp 
Nota: VV – Processos Vazios Vigentes; VNV – Processos Vazios Não Vigentes; TEV - Processos 
Encerrados Vigentes; TENV - Processos Encerrados Não Vigentes; NEV – Processos Não Encerrados 
Vigentes; NENV – Processos Não Encerrados Não Vigentes. 

2.2.2.4. Desenho da avaliação do Programa de Bolsas da FAPESP 
Conforme indicado no item anterior, a avaliação do Programa de Bolsas definiu 
como universo e recorte temporal os processos de IC, MS, DR e DD concedidos 
totalmente encerrados não vigentes e processos denegados não vigentes no período 
entre 1995 e 2009. 
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Este universo representa um total de 88.583 processos (dos quais 33.950 eram 
processos denegados e os outros 41.943 eram concedidos totalmente encerrados) 
e 69.776 indivíduos. 

Neste contexto, os processos concedidos totalmente encerrados representam o 
grupo de tratamento do quase-experimento empregado na avaliação, enquanto os 
processos denegados representam o grupo de controle. 

A ideia de usar os denegados como grupo de controle se deu pela dificuldade 
inerente de identificar o grupo de controle ideal – compreendido como o conjunto 
de alunos com condições de usufruir de bolsas FAPESP, mas que não tiveram bolsa 
FAPESP (tendo tido bolsa de outra agência ou não) – pois as condições para usufruir 
bolsas não são totalmente conhecidas e porque não há informações suficientes 
sobre as possíveis condições. Desta forma, utilizou-se a hipótese do “self-selection”, 
de que apenas os alunos aptos a obterem bolsas FAPESP fazem o pedido à agência, o 
que permitiu usar os alunos que tiveram as bolsas denegadas como grupo de 
controle. 

Neste sentido, a avaliação buscou identificar as alterações de diferentes variáveis 
entre as distintas fases da trajetória dos bolsistas e denegados (uso da 
adicionalidade), verificando a contribuição das bolsas FAPESP para as variações 
percebidas entre a situação anterior à obtenção da bolsa e a situação atual.  

2.2.2.4.1. Atividades realizadas no âmbito da avaliação do Programa de Bolsas 

São descritas a seguir as diferentes atividades realizadas no âmbito da avaliação do 
Programa de Bolsas da FAPESP, uma vez definido o desenho da avaliação. 

 Análise do Programa de Bolsas da FAPESP e definição do desenho da 
avaliação 

O primeiro passo da avaliação foi realizar o estudo do Programa de Bolsas da 
FAPESP. Tal atividade foi realizada basicamente a partir das informações da 
homepage da FAPESP e dos relatórios de atividades desta agência. Paralelamente a 
esta análise do programa, foram buscadas algumas experiências congêneres em 
avaliação de programas de bolsas em diferentes níveis no âmbito internacional. Esta 
etapa foi fundamental para definir o desenho da avaliação descrito no início item. 

 Organização do banco de dados 
O segundo passo para realizar a avaliação foi a obtenção do extrato de interesse da 
base de dados Agilis da FAPESP contendo informações sobre o universo da pesquisa. 
Para complementar o banco de dados fornecido pela Fapesp, utilizou-se também um 
banco da CAPES, com registros relativos aos projetos de pós-graduação (mestrado e 
doutorado) registrados no período de análise da pesquisa. Esse último banco foi 
importante para acrescentar algumas informações como o e-mail de respondentes 
do nosso universo que tinham esse campo vazio no banco da Fapesp. Além disso, 
pode-se verificar as pessoas que realizaram mais de um mestrado ou doutorado, 
informação importante para a organização dos dados dos respondentes. 

Com base no banco de dados da FAPESP e da CAPES foi composto um banco de 
dados dos respondentes, contendo, inclusive as informações de contato (e-mail). A 
consolidação deste banco levou ao número de 57.490 indivíduos com e-mail e que 
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não fizeram mais de um mestrado e/ou mais de um doutorado no período. Este 
número compõem de fato o universo da pesquisa. 

 Definição dos temas, indicadores e métricas 
O terceiro passo da pesquisa foi a identificação dos temas de avaliação e construção 
de indicadores e métricas específicos aos referidos temas. Tal metodologia baseou-
se essencialmente na revisão da literatura disponível sobre o tema de avaliação de 
programas de pesquisa e fomento, levantamento de dados e informações sobre os 
Programas a serem avaliados, na decomposição dos objetivos formais de cada 
Programa e no diálogo com os diferentes atores envolvidos por meio de painéis com 
especialistas. Segue quadro com a descrição dos temas.  

Quadro 2 - Temas de avaliação 

Temas Descrição 

Etapas de formação 
acadêmica 

Refere-se à identificação das etapas de formação 
acadêmica concluídas e/ou em andamento em sua 
trajetória 

Perfil 
socioeconômico 

Refere-se à caracterização do seu perfil, bem como da 
condição socioeconômica de sua família no início de sua 
trajetória acadêmica. 

Iniciação Científica Refere-se à caracterização da iniciação científica 
concluída por você durante o curso de graduação 
considerado mais relevante sem sua trajetória acadêmica. 

Mestrado Refere-se à caracterização do curso de mestrado 
concluído em sua trajetória acadêmica.  

Doutorado Refere-se à caracterização do curso de doutorado 
concluído em sua trajetória acadêmica.  

Doutorado Direto Refere-se à caracterização do curso de doutorado direto 
concluído em sua trajetória acadêmica 

Trajetória 
Profissional 

Refere-se à caracterização de sua vida profissional, após a 
conclusão da GRADUAÇÃO, incluindo ocupações, vínculos 
empregatícios e pós doutorados. 

Produção científica e 
acadêmica 

Refere-se à caracterização de sua produção científica e 
acadêmica, incluindo atividades de ensino e pesquisa. 

Produção 
tecnológica e 
inovação 

Refere-se à caracterização de sua produção tecnológica e 
geração de inovações a partir das pesquisas realizadas 
durante sua trajetória acadêmica. 

Avaliação Geral da 
FAPESP 

Refere-se à opinião do candidato à bolsa sobre a 
qualidade dos procedimentos da FAPESP e de seus 
programas 

 

 Definição das hipóteses da avaliação 
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Paralelamente à definição de temas, indicadores e métricas, foram definidas as 
hipóteses norteadoras da avaliação do Programa de Bolsas da FAPESP. As hipóteses 
são de fundamental importância para orientar o trabalho no sentido de contemplar, 
através dos indicadores, todas as dimensões de análise necessárias à avaliação dos 
Programas. 

 Elaboração do questionário de avaliação e realização de pré-testes 

Uma vez definidos e validados os temas, indicadores e métricas e as hipóteses da 
avaliação, partiu-se para elaboração do questionário. Esta etapa contemplou 
primeiramente a elaboração do questionário em arquivo texto e um pré-teste desta 
versão e um posterior envio à empresa que desenvolveu e implementou a versão 
online do questionário. A partir do envio à empresa foram realizadas cerca de 15 
revisões em versões encaminhadas pela empresa. 

Deve-se ressaltar que esta atividade concentrou-se principalmente nos ajustes dos 
condicionantes do questionário e também no formato das questões e respostas 
(alternativas, limites de datas, tipo de campo etc.), além de algumas alterações de 
texto para facilitar a interpretação das respostas. 

A cada rodada de revisão, todo o questionário era testado pela equipe da Unicamp, 
em diferentes browsers, no intuito de explorar as mais diferentes possibilidades de 
resposta e de visualização. Além disso foram realizados 6 pré-testes do questionário 
em formato online com respondentes do universo da pesquisa.  

 Pré-preenchimento do questionário on-line 

Finalizado o questionário on-line, procedeu-se ao pré-preenchimento das 
informações dos respondentes a partir do banco de dados consolidado (FAPESP e 
CAPES) e dos curriculum lattes dos potenciais respondentes. Os arquivos com os 
currículos dos potenciais respondentes foi também obtido junto à FAPESP, com 
cerca de 2 meses de antecedência ao envio dos questionários. 

 Alocação de infraestrutura operacional do sistema 

Com a finalidade de garantir uma estrutura operacional do sistema adequada às 
necessidades da pesquisa foram contratados os seguintes serviços: 

 Serviço de hospedagem do site; 

 Solução de Cloud Computing, que permitiu a virtualização dos servidores com 
alta performance; 

 Ferramenta de gerenciamento de campanhas de e-mail. 

o Esta atividade, ainda que bastante operacional, foi de fundamental 
importância para garantir o sucesso dos envios e manutenção do 
questionário online. 

 Especificação de ferramenta computacional para geração de dados 
estatísticos de acesso ao sistema 

Existia a necessidade de obter informações sobre o acesso ao questionário em 
tempo real. Para responder tal necessidade foi inserido no código de 
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desenvolvimento do questionário online um script do Google Analytics, o qual 
permitiu visualizar em tempo real informações sobre: 13 

 Visitantes ativos no site; 
 Principais localizações; 
 Visitas por hora, dia, semana e mês; 
 Informações demográficas (idioma, país, território); 
 Cidade; 
 Sistema (navegador e sistema operacional). 

 Organização da estrutura para atendimento aos respondentes 

Dada a experiência anterior da avaliação do Biota e EMU, considerando a 
quantidade de consultas por e-mail e por telefone e a extensão do universo de 
avaliação do Programa de Bolsas, optou-se pelas seguintes estratégias para facilitar 
o atendimento de dúvidas aos respondentes: 

 Elaboração de uma página com perguntas frequentes, que pudesse ser 
acessada diretamente do questionário online. 

 Criação de respostas pré-determinadas no gerenciador de e-mails para 
possíveis dúvidas dos respondentes (incluindo as perguntas frequentes da 
página e outras perguntas possíveis). 

 Envio do questionário para um grupo especial (58 respondentes) 

Foi determinado que antes do lançamento oficial do questionário online para toda a 
amostra de respondentes, seria feito um teste com um grupo de 58 indivíduos 
selecionados indicados pela equipe da Unicamp. Essa etapa foi extremamente 
importante para a correção prévia de erros que se detectados após o lançamento 
poderiam prejudicar o bom andamento da avaliação. Para tal grupo o questionário 
ficou disponível entre os dias 17 e 30 de janeiro de 2012. 

 Elaboração de estratégia para lançamento do questionário  
Levando em consideração que o número de respondentes da avaliação é 
extremamente elevado (aproximadamente 57 mil pessoas), foi construída uma 
estratégia de lançamento do questionário online de forma escalonada, visando 
garantir o funcionamento correto da ferramenta de preenchimento. A tabela abaixo 
apresenta a estratégia de escalonamento: 

Tabela 18 - Escalonamento da amostra de respondentes por grupo, quantidade de respondentes e data de 
lançamento 

Grupo 
Quantidade aproximada de 

respondentes 
Data do lançamento 

1 500 14/02 

2 500 16/02 

                                                      
13 Estes procedimentos foram muito úteis para o caso de bolsas mas não foram adotados nos demais programas, 
justamente pela necessidade de maior controle e de cuidado redobrado dado o tamanho do nosso universe de 
pesquisa. 
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3 1000 23/02 

4 1000 27/02 

5 10000 28/02 

6 40000 29/02 

 Envio e acompanhamento do questionário online 

Considerando o tamanho do universo da pesquisa foi necessário a mobilização de 
uma equipe de quatro estagiários e dois coordenadores para garantir o envio e o 
acompanhamento adequado dos questionários. O intuito dessa organização interna 
da equipe foi conseguir administrar a elevada quantidade de acessos ao 
questionário, de questionamentos por telefone e e-mail e as mensagens de reforço, 
visando alcançar o maior número possível de avaliações concluídas. 

Esta atividade envolveu as seguintes tarefas: 

a) Envio de mensagens convite e de reforço; 

Os respondentes do questionário foram contatados a partir de um serviço de envio 
de mensagens online. Tal ferramenta permitiu que mensagens personalizadas 
fossem enviadas ao universo de respondentes e também acelerou o processo, que 
de outra maneira poderia ser inviabilizado devido ao tamanho do universo da 
pesquisa (57 mil pessoas). 

Como apresentado anteriormente, o questionário foi lançado de maneira 
escalonada, de acordo com os grupos e datas especificados anteriormente. Além 
dessa mensagem de lançamento, trabalhou-se com mensagens de reforço, 
destinadas às pessoas que não haviam concluído o questionário. Abaixo estão 
listados todos os envios de mensagem realizados no período. 

Tabela 19 - Destinatários, quantidade aproximada de destinatários e data do envio 

Destinatários 
Quantidade aproximada de 

destinatários 
Data do envio 

Convite G1 500 14/02 

Convite G2 500 16/02 

Convite G3 1000 23/02 

Reenvio G1-3 150 24/02 

Convite G4 1000 27/02 

Convite G5 10000 28/02 

Convite G6 40000 29/02 

Reforço G1-3 1300 05/03 
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Reenvio G4-6 7000 06/03 

Reforço G4-6 34000 12/03 

Reforço Todos 1/3 12000 19/03 

Reforço Todos 2/3 12000 20/03 

Reforço Todos 3/3 12000 21/03 

Reforço Final Todos 

1/2 

17000 26/03 

Reforço Final Todos 

2/2 

16000 28/03 

Obs.: G1-6: grupos do escalonamento; Convite: primeira mensagem convidando para a avaliação; 
Reenvio: mensagem reenviada para os emails que retornaram; Reforço: mensagem de incentivo ao 
preenchimento para aqueles que não concluíram. 
 

b) Atualização constante da planilha de acompanhamento de acordo com o 
banco de dados do software de avaliação, para controle da taxa de repostas 
e adequação das mensagens de reforço; 

O acesso ao questionário foi acompanhado em tempo real por meio do Google 
Analytics. Por meio de tal ferramenta foi possível visualizar, por exemplo, dias em 
que o número de acesso foi muito elevado e, a partir desta informação, foi 
reelaborada a estratégia de envio de e-mails convite e reforço, com a finalidade de 
não sobrecarregar o sistema e também a equipe de apoio. Abaixo são apresentados 
alguns dos gráficos que permitem visualizar a caracterização dos acessos ao 
questionário online a partir do Google Analytics.  

 

 

 

Figura 4 - Quantidade de visitas únicas ao questionário online por dia, no período de 14/02 a 29/03/2012, de 
um total de 18651. Dados extraídos do Google Analytics para o referente período 
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Figura 5 - Quantidade de visitas à página inicial do questionário online agrupadas por países, no período de 
14/02 a 29/03/2012, de um total de 25013.  Dados extraídos do Google Analytics para o referente período 

 

 

 

Figura 6 - Navegadores utilizados para acessar o questionário online, para as visitas no período de 14/02 a 
29/03/2012. Dados extraídos do Google Analytics para o referente período 

c) Checagem diária de e-mails de dúvidas e atendimento de telefonemas; 

Além da atualização constante dos dados de respondentes, houve também uma 
checagem diária de mensagens de dúvidas e atendimento de telefonemas. A ideia 
foi justamente dar um atendimento bastante ágil ao respondente, encaminhamento 
eventuais problemas de software para a empresa desenvolvedora e atendendo na 
própria equipe eventuais problemas de interpretação. Durante todo o período, 
foram cerca de 800 e-mails respondidos. 

d) Ligações para pessoas que acessaram o questionário, mas não concluíram; 
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As ligações tiveram o intuito de ampliar o número de respondentes e foram focadas 
naqueles que acessaram o questionário, mas não concluíram. A ideia era 
compreender o motivo de não finalização e apoiar o respondente no que fosse 
necessário para tal. Considera-se, entretanto, que o banco tinha muitos telefones 
desatualizados, o que dificultou bastante esta tarefa. 

e) Comunicação com a empresa desenvolvedora do software para reparo de 
problemas reportados quando do preenchimento; 

Conforme colocado anteriormente, buscou-se estabelecer um canal de comunicação 
dinâmico com a empresa desenvolvedora do software, para eventuais problemas. 
Com a estratégia estabelecida, a maioria dos problemas foi resolvida no mesmo dia, 
permitindo um retorno bastante rápido aos respondentes. 

 Encerramento do questionário e extração dos dados 

O questionário foi oficialmente encerrado em 02 de abril de 2012, tendo o banco de 
respostas sido extraído a partir desta data. A seguir apresenta-se o quadro geral de 
respostas ao longo do período, considerando as mensagens enviadas com sucesso e 
os questionários concluídos. 

Tabela 20 - Acompanhamento de respostas ao questionário de avaliação do Programa Bolsas (por número de 
indivíduos) 

Grupos 
Total de 
convites 
enviados 

Total de 
convites 

enviados com 
sucesso 

Total de 
acessos ao 

questionário 

Total de 
respostas 

0 58 56 47 39 

1 516 358 139 113 

2 546 375 144 120 

3 1073 748 321 263 

4 1016 705 257 210 

5 9785 6804 2565 2060 

6 44497 30719 11800 9538 

TOTAL 57491 39765 15273 12343 

Porcentagem em 
relação ao total 
de convites 
enviados 

 - 69,17% 26,57% 21,47% 

 
Tabela 21 - Acompanhamento das respostas ao questionário de avaliação do Programa Bolsas (por número de 
processos e diferenciação entre concedidos e denegados) 

  Convites enviados Total de respostas % de respostas 

 Concedido Denegado Concedido Denegado Concedido Denegado 

IC 20611 8227 4869 1112 24% 14% 

MS 12488 17704 3763 3247 30% 18% 

DR 7384 7008 2355 1517 32% 22% 

DD 1114 681 391 166 35% 24% 

TOTAL 41597 33620 11378 6042 27% 18% 
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2.2.2.4.2. Amostra da avaliação do Programa de Bolsas 

Foram respondidos 12.343 questionários, o que equivale a 21% do universo da 
avaliação, uma boa taxa de resposta dada a magnitude do universo, e ao fato de que 
boa parte deste universo era formada por candidatos que tiveram processos 
denegados, o que diminuiria a motivação a responder ao questionário. A 
comparação do número de denegados e concedidos na amostra obtida não é 
simples, uma vez que o que é julgado em cada etapa da carreira acadêmica é o 
processo, de forma que um mesmo candidato pode ter processos denegados e 
concedidos. Ou seja, esta comparação só é possível e interpretável caso sejam feitos 
recortes por etapa de formação, como será apresentado adiante nos quase-
experimentos, que foram equilibrados em termos do grupo de tratamento 
(concedidos FAPESP) e do grupo de controle (percentuais próximos de 50% em cada 
grupo). 

O protocolo da pesquisa sobre os resultados e impactos das bolsas, por questões 
metodológicas, não incluiria candidatos que tivessem mais de uma bolsa de Iniciação 
Científica, e/ou mais de 1 mestrado, e/ou mais de 1 doutorado. Os respondentes 
que estavam nesta situação respondiam a perguntas básicas no início do 
questionário e eram então direcionados à um conjunto de perguntas que dizia 
respeito à opinião sobre os processos da FAPESP, e não respondiam aos indicadores 
de avaliação. Desta forma, a amostra apenas com os respondentes elegíveis para a 
avaliação foi de 9.421 repondentes, ou 16% do universo total.  

2.2.2.4.2.1. Características do estudo e dos respondentes 

A maioria da hipóteses levantadas para a avaliação do programa de Bolsas baseou-se 
na trajetória dos graduandos e pós-graduandos, e consequentemente os indicadores 
definidos também têm este objetivo. 

Desta forma, este estudo pode ser caracterizado como um estudo de seguimento de 
cortes retrospectivo, ou seja, são levantadas questões históricas a partir da etapa 
atual de formação do respondente. Bastante empregado em estudos 
epidemiológicos, este delineamento traz uma série de vantagens em relação a 
efeitos causais quase na mesma proporção de problemas e cuidados que devem ser 
tomados para uma correta análise e interpretação destes dados.  

Antes de tudo, este é um estudo observacional, não foi definido qualquer processo 
probabilístico para seleção dos respondentes, muito menos de locação nos grupos 
de comparação (FAPESP e Controles). Este processo de geração de dados pode 
embutir grandes vieses, observáveis ou não, que devem ser controlados. No caso 
dos quase-experimentos isso é feito por meio dos escores de propensão, como dito 
anteriormente, mas outros cuidados ainda devem ser tomados. Em estudos 
retrospectivos é possível que se tenha o chamado viés recordatório, ou seja, a 
informação é obtida a partir de lembranças do respondente quanto a sua trajetória. 
Este impacto deve ser pequeno neste estudo, dado que grande maioria dos 
respondentes iniciaram a trajetória há pouco tempo (como será visto), e em muitas 
situações as informações já eram disponibilizadas no questionário a partir de 
informações obtidas nos CV Lattes dos mesmos. Este tipo de viés pode ocorrer, 
portanto, principalmente nos indicadores socioeconômicos e outros de natureza 
semelhante. 
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Este efeito do eixo temporal histórico, e o objetivo do estudo de se analisar a 
trajetória dos candidatos, também apresentam outras características: 

1. Os respondentes iniciaram suas carreiras acadêmicas em diferentes períodos 
(anos), que podem influenciar a trajetória dos mesmos. Um respondente que 
iniciou sua carreira nos anos 90 certamente tinha um cenário e perspectivas 
de trabalho em C&T bastante distinto de um respondente que iniciou a 
carreira no início dos anos 2000, e isso deve ser controlado nas análise de 
impacto; 

2. Além disso, os candidatos iniciam a carreira em etapas diferentes. Muitos 
não passaram pela Iniciação Científica, iniciando a carreira no Mestrado, e 
mais atualmente há os casos do Doutorado Direto. Esta “escolha” do início 
pode estar associada a características de perfil do respondente, seja de idade 
ou mesmo de motivação para a carreira; 

3. No caso das comparações entre FAPESP e Controles, vale lembrar que este é 
um processo dinâmico, de forma que esta condição pode variar de etapa 
para etapa. Um respondente pode ter tido a bolsa de mestrado denegada, o 
que o faz ser parte do grupo controle, e ter tido uma bolsa concedida para 
seu doutorado;  

4. Finalmente, temos algumas censuras14 nos dados. Ou seja, temos 
respondentes que ainda não finalizaram sua formação acadêmica, e que 
estão por exemplo em fase de conclusão de Mestrado ou Doutorado, e não 
sabemos como será no futuro a trajetória dos mesmos em termos de 
trabalho, produção científica, etc. 

Todas as características detalhadas acima devem ser controladas nas análises, seja a 
priori (utilizando-se recortes, estratificações e/ou ponderações), seja a posteriori 
(por meio de ajustes nos modelos estatísticos, agrupamentos, etc.). Para isso, foram 
criadas variáveis auxiliares que além de possibilitar estes controles, auxiliam a 
descrever a amostra. 

2.2.2.4.2.2.Descrição da Amostra 

Para a descrição da amostra foram definidas as seguintes variáveis auxiliares: 

 Período de entrada na vida acadêmica 

– Ano relatado do primeiro programa acadêmico  

– Agrupamento em quinquênios  

 Programa de Entrada  

– Primeiro programa acadêmico que o indivíduo participou (IC, MS ou 
DD) 

                                                      
14 Este termo, Censura, é empregado em estudos longitudinais prioritariamente na área de 
epidemiologia, e é utilizado nos casos da falta de observação de dados de um indivíduo por falta de 
seguimento (abandono do estudo, por exemplo), ou pelo fato do indivíduo não ter completado todo o 
ciclo (de vida, da doença) até o final do estudo. Teve seu primeiro emprego nas técnicas estatísticas 
de Análise de Sobrevivência e em modelos de Falha (no caso da indústria). 
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 Primeira bolsa FAPESP do indivíduo  

 Titulação Máxima Obtida até a coleta de dados 

 Status de programas (se não fez, se está em andamento ou se já concluiu: IC, 
MS, DR, DD) 

 Trajetória acadêmica 

– Quais foram as etapas acadêmicas que o respondente passou 

– Cada perfil gerou uma categoria 

As Tabelas 22 e 23 a seguir apresentam a distribuição da amostra quanto ao período 
de início da vida acadêmica em quinquênios e o programa de entrada 
respectivamente. Nota-se que grande parte do contingente iniciou a carreira 
acadêmica após 1995, e a maioria começou na Iniciação Científica. 

A Tabela 24 apresenta a distribuição das primeiras bolsas dos respondentes na 
FAPESP cruzando esta informação com a primeira Bolsa do indivíduo de outras 
agências. Nota-se que a amostra com informações completas sobre as bolsas, 
imprescindível para as análises, é de 9.067 respondentes. Obviamente, com exceção 
do primeiro cruzamento que indica que 246 respondentes nunca tiveram qualquer 
tipo de bolsa, os demais valores da diagonal são zero. Este seria um grupo 
interessante de se utilizar como comparação, porém o número de respondentes 
nesta situação inviabiliza neste momento uma análise deste tipo. Desta forma, estes 
respondentes foram excluídos da análise, donde se chega ao número de 8.821 
respondentes.  

Tabela 22 - Distribuição dos respondentes por período de início da vida acadêmica 

Período de Início Freq. % Acumulado 

<1990 192 2.07 2.07 
1990 - 1994 773 8.34 10.41 
1995 - 1999 1,855 20.02 30.43 

2000 - 2004 3,019 32.58 63.01 
> 2004 3,428 36.99 100 

Total 9,267 100   

 
Tabela 23 - Distribuição dos respondentes quanto à etapa de entrada na carreira acadêmica 

Início Acadêmico Freq. % Acumulado 

Iniciação 6,718 72.33 72.33 
Mestrado 2,538 27.33 99.66 
Doutorado Direto 32 0.34 100 

Total 9,288 100   

 
 
Tabela 24 - Distribuição dos respondentes quanto à trajetória de formação acadêmica 

 

 

Primeira Bolsa dos Outras Fontes 
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respondentes Nunca Outras Outras IC Outras MS Outras DR Outras DD Total 

Nunca tiveram Fapesp 246 816 1,064 113 26 2,265 

Fapesp IC 2,573 0 718 147 30 3,468 

Fapesp MS 1,060 881 0 179 1 2,121 

Fapesp DR 156 425 507 0 1 1,089 

Fapesp DD 54 67 0 3 0 124 

Total 4,089 2,189 2,289 442 58 9,067 

 

A Figura 7 apresenta a distribuição das bolsas na amostra, segundo etapa de 
formação. Nota-se que há uma prevalência maior de respondentes de Iniciação da 
FAPESP em comparação às demais, sendo que o mesmo ocorre no Doutorado. 

A tabela seguinte sumariza a trajetória acadêmica dos 8.682 respondentes 
(subgrupo com informações completas sobre a trajetória de formação acadêmica). 
Cerca de 48% têm o doutorado concluído, e 28% apenas o mestrado, e 14% apenas a 
Iniciação Científica. Estes são os títulos concluídos, e estes respondentes podem 
estar em andamento das etapas subsequentes, que na verdade são os indicadores 
utilizados nas análises posteriores. 

 

 
Figura 7 - Distribuição das bolsas, por programa 

Tabela 25 - Distribuição dos respondentes quanto à trajetória de formação acadêmica 

Evolução 
Acadêmica nos 
programas 
avaliados       

  Freq % % acum. 
IC/ MS/ DR 2,393 27.56 28 
MS/ DR 1,212 13.96 41.52 
IC/ DD 472 5.44 47 
DD 68 0.78 48 
IC/ MS 2,480 28.56 76.31 
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IC 1,250 14.4 90.7 

MS 807 9.3 100 

Total 8,682 100   

 

2.2.2.4.2.3.Quase-experimentos na avaliação do Programa de Bolsas 

Para avaliação de resultados e impactos, baseados nos indicadores selecionados, 
empregou-se a metodologia de quase-experimento, procurando-se balancear os 
grupos por meio da técnica de ponderação por Escores de Propensão (Propensity 
Scores, PS), conforme descrito na metodologia. 

No caso do Programa de Bolsas, que teve como grupo de comparação, ou grupo 
controle, candidatos que tiveram o pedido de bolsa denegado pela FAPESP em 
algum  momento, a definição dos quase-experimentos se torna um desafio, uma vez 
que é bastante comum o fato de um candidato ter seu pedido de bolsa de Mestrado 
denegado, mas obter o auxílio no Doutorado. Ou seja, este fato deve ser levado em 
consideração na estimação dos escores de propensão do Doutorado. Tal fato ocorre 
também no caso da Iniciação Científica para o Mestrado, e mesmo da Iniciação para 
o Doutorado. 

A escolha das variáveis para ajuste do escore de propensão estão descritas na Tabela 
26. É importante notar que há uma base comum para os QE dos três programas e 
variáveis específicas de cada tipo de bolsa, procurando-se ajustar as situações de 
maneira mais adequada a considerar a etapa de formação imediatamente anterior à 
respectiva bolsa (se IC, MS ou DR). A Tabela 27 apresenta os tamanhos dos grupos, 
com os valores nominais, e o percentual entre os grupos após a ponderação, ou seja, 
o tamanho de amostra efetivo. Observa-se um balanceamento muito melhor após a 
ponderação. 
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Tabela 26 - Variáveis utilizadas para estimação dos Escores de Propensão 

Comum IC MS DR 

Início da vida acadêmica Região do Ensino médio Região da Graduação Região do Mestrado 

Tipo de Escola 
   Tipo de Ensino Médio Se trabalhou no ensino médio Se fez IC Se fez MS 

Pessoas no domicílio 
 

Bolsa IC Bolsa MS 

Comodos no domicílio 
 

  
 Condição do domicílio 

 
Se trabalhou na graduação Se fez IC 

Se teve auxílios na graduação 
 

  Bolsa IC 

Região de origem 
 

  
 Escolaridade do Pai 

 
  Se trabalhou no MS 

Escolaridade da Mãe 
 

  
 Grande Área       

 
Tabela 27 - Descrição dos quase-experimentos para os programas de bolsas 

    Freq. % 
% com 

ponderação 

IC 
Outras 
Bolsas 2.806 44.7 48.9 

  FAPESP 3.467 55.3 51.1 

  Total 6.273 100 
 

MS 
Outras 
Bolsas 3.617 52.1 49.9 

  FAPESP 3.326 47.9 50.1 
  Total 6.943 100 

 
DR 

Outras 
Bolsas 1.500 42.7 48.5 

  FAPESP 2.014 57.3 51.5 

  Total 3.514 100   

 
As Figuras 8, 9 e 10 apresentam os gráficos para diagnósticos dos escores de 
propensão. As Figuras com legenda a) referem-se ao processo numérico da 
estimação do PS. Nota-se que com 2000 partições atinge-se o melhor desempenho 
nos 3 quase-experimentos, pois é onde ocorre o mínimo em relação aos erros das 
estimativas. As Figuras com legendas b) referem-se às distribuições dos PS em 
ambos grupos. Nota-se que há uma boa intersecção do PS, o que permitiria inclusive 
a estimação do ATE. Nas figuras com legendas c) e d) visualizam-se as diferenças 
padronizadas (effect sizes) entre os grupos nas variáveis utilizadas nos ajustes e 
também os p-valores de testes do tipo Kolmogorov-Smirnov entre os grupos. Espera-
se que após a ponderação estas diferenças sejam menores.  

Com base nestes PS, foram calculados os pesos para utilização nos modelos para 
estimação de efeitos das bolsas FAPESP, conforme descritos adiante. 
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Figura 8 - Resultados dos escores de propensão para QE de Iniciação Científica. a) Diagnóstico de convergência, 
b) Distribuição dos escores (1=FAPESP, 2=Controle), c) p-valores dos testes de homogeneidade antes e depois 
da ponderação, d) Tamanhos dos efeitos das diferenças entre os grupos, pré e pós ponderação 
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Figura 9 - Resultados dos escores de propensão para QE Mestrado. a) Diagnóstico de convergência, b) 
Distribuição dos escores (1=FAPESP, 2=Controle), c) p-valores dos testes de homogeneidade antes e depois da 
ponderação, d) Tamanhos dos efeitos das diferenças entre os grupos, pré e pós ponderação 
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Figura 10 - Resultados dos escores de propensão para QE de Doutorado. a) Diagnóstico de convergência, b) 
Distribuição dos escores (1=Controle, 2=FAPESP), c) p-valores dos testes de homogeneidade antes e depois da 
ponderação, d) Tamanhos dos efeitos das diferenças entre os grupos, pré e pós ponderação 

2.2.2.5. Resultados da avaliação 
A seguir são apresentados os resultados do estudo com base nas hipóteses 
enunciadas no desenho da avaliação. Certamente as análises realizadas nesta seção 
representam uma parte ainda pequena das potenciais análises que a pesquisa 
permite. Todavia, trata-se de um tratamento inicial dos dados que deve ser 
continuado após a entrega do presente relatório. 

HIPÓTESE 1- A maioria dos ex-bolsistas FAPESP de IC, MS, DR e 
DD pertence originalmente às classes A e B 

A hipótese 1 está associada principalmente a indicadores do tema do perfil 
socioeconômico dos respondentes. Na hipótese, "originalmente" refere-se à 
situação da família do ex-bolsista no momento de aquisição da bolsa. 

Se olharmos isoladamente a renda (a partir da classificação do IBGE), não 
observamos este fato, como podemos ver no gráfico abaixo. O único elemento que 
pode ser de fato observado é a maior participação de bolsistas de doutorado direto 
da FAPESP nas classes A e B em relação a sua participação nas classes C e E. 

O critério utilizado aqui para o enquadramento nas classes sociais a partir do IBGE 
foi: 

Classe A  > 18 Salários Mínimos 

Classe B  12 a 18 Salários Mínimos 

Classe C  6 a 12 Salários Mínimos 

Classe D  3 a 6 Salários Mínimos 

Classe E  < 3 Salários Mínimos 
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Figura 11 - Distribuição das categorias de primeira bolsa FAPESP nas Classes Sociais (segundo IBGE) 

No entanto, ao olharmos para o perfil socioeconômico levando outras características 
em consideração esta situação se modifica sensivelmente (ver características na 
Tabela 28 a seguir). Para tal foi realizada uma análise de correspondência múltipla, 
seguida de um algoritmo de agrupamentos para se identificar perfis 
socioeconômicos dos respondentes na época do início da vida acadêmica. 
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Tabela 28 - Perfil Sócio-econômico segundo categoria de Primeira Bolsa da FAPESP 

    
Nunca Teve 

(1972) 

Primeira 
FAPESP IC 

(3459) 

Primeira 
FAPESP MS 

(2116) 

Primeira 
FAPESP DR 

(114) 

Primeira 
FAPESP Total 

(8661) 

Início da vida 
acadêmica <1990 2.24 0.4 2.04 6.89 2.05 

 
1990 - 1994 5.91 3.12 10.48 27.11 8.62 

 
1995 - 1999 16.4 13.9 28.5 34.0 20.6 

 
2000 - 2004 35.8 31.9 34.8 28.5 33.1 

 
> 2004 39.7 50.7 24.2 3.5 35.7 

 
  

 
    

 
  

 
Trabalhou na Grad. 18.8 24.9 18.7 17.0 21.0 

 
  

 
    

 
  

Tipo de Escola Escola Pública 37.2 31.3 34.5 38.7 34.4 

 
Misto 10.5 10.1 11.9 11.5 10.8 

 
Escola Privada 52.3 58.6 53.7 49.8 54.8 

 
  

 
    

 
  

Tipo de Ensino 
Médio Ensino Regular 86.1 87.1 85.2 82.0 85.8 

 
Supletivo 1.0 0.6 0.5 0.9 0.7 

 
Técnico 14.37 14.07 14.34 18.37 14.75 

 
Magistério 2.6 2.0 2.5 3.0 2.4 

 
  

 
    

 
  

Pessoas no 
domicílio 

até 3 pessoas no 
dom. 20.1 21.0 18.4 15.3 19.5 

 
4 a 6 pessoas 75.2 76.2 77.0 75.9 76.1 

 
Mais de 6 pessoas 4.67 2.73 4.62 8.83 4.41 
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Comodos no 
domicílio Até 3 comodos 15.8 15.5 15.3 14.7 15.4 

 
4 a 6 comodos 37.47 36.95 35.16 36.06 36.52 

 
7 a 10 comodos 35.9 37.5 36.0 36.0 36.6 

 

Mais de 10 
comodos 10.8 10.0 13.6 13.3 11.5 

 
  

 
    

 
  

Condição do 
domicílio Quitado 73.3 76.0 76.5 73.2 75.1 

 
Financiado 9.5 8.8 8.9 9.9 9.1 

 
Alugado 12.4 10.5 9.8 12.6 11.0 

 
Cedido 0.69 0.54 1.37 1.33 0.88 

 
Cedido Trabalho 2.8 3.3 2.6 2.4 2.9 

 
Outros 1.44 0.94 0.81 0.66 0.99 

 
 
 
 
 
Se teve auxílios 
na graduação 

Auxílio na 
Graduação 24.6 24.8 22.2 22.6 23.9 

 
  

 
    

 
  

Região de 
origem (ensino 
médio) EM em SP 70.3 98.2 72.6 58.6 80.6 

 
SE 9.6 0.1 7.5 12.6 5.7 
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S 3.1 0.0 2.9 5.3 2.1 

 
CO 3.01 0 3.33 2.83 1.85 

 
NE 8.9 0.0 8.9 11.9 5.7 

 
N 5.1 1.7 4.8 8.8 4.1 

 
  

 
    

 
  

Escolaridade 
do Pai Sem Escol. Formal 1.3 1.0 1.6 2.3 1.4 

 
Fundamental 24.1 20.9 24.9 32.2 24.0 

 
Médio 23.8 23.6 23.0 21.2 23.2 

 
Superior 42.5 45.7 41.7 35.1 42.7 

 
Especialização 0.2 0.4 0.3 0.1 0.3 

 
Mestrado 2.5 2.5 2.4 2.8 2.5 

 
Doutorado 4.44 4.34 4.57 5.52 4.57 

 
  

 
    

 
  

Escolaridade 
da Mãe Sem Escol. Formal 1.22 0.84 1.65 1.87 1.26 

 
Fundamental 24.62 21.41 25.71 32.8 24.64 

 
Médio 31.45 29.18 30.28 29.05 29.94 

 
Superior 38.75 43.39 36.84 32.71 39.38 

 
Especialização 0.11 0.42 0.3 0.09 0.28 

 
Mestrado 1.85 2.01 2.06 1.59 1.93 

 
Doutorado 1.32 2.13 2.36 1.78 1.96 

 
  

 
    

 
  

Classe social 
IBGE E 9.33 8.74 8.04 9.61 8.82 

 
D 20.12 17.34 17.58 16.93 17.98 

 
C 34.15 36.17 34.43 33.52 34.98 
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B 16.4 17.88 16.32 17.85 17.17 

  A 20 19.87 23.64 22.08 21.05 
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Estes agrupamentos foram cruzados posteriormente com a condição de bolsista da 
Fapesp, para se entender se há concentração destes em algum dos perfis. A Figura 
12 apresenta o dendograma da análise de agrupamento, enquanto a Tabela 29 
apresenta os percentuais de cada categoria das variáveis utilizadas em cada grupo 
encontrado, ou seja, a caracterização dos grupos. Os percentuais em destaque estão 
em cores diferenciadas na tabela. 

 
Figura 12 - Dendograma dos agrupamentos de Perfil Socioeconômico 
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Tabela 29 - Descrição dos Perfis Médios dos Grupos Evidenciados na Análise de Agrupamento 

 
 

Grupo	1 Grupo	2 Grupo	3 Grupo	4 Total

Início	da	vida	acadêmica <1990 2,29 1,61 1,84 3,2 2,07

1990	-	1994 8,5 8,51 5,38 12,01 8,34

1995	-	1999 18,08 18,66 20,05 26,51 20,02

2000	-	2004 34,57 34,33 28,28 31,27 32,58

>	2004 36,56 36,89 44,46 27,01 36,99

Início	Acadêmico Iniciação 98,88 98,82 1,26 67,12 72,33

Mestrado 1,08 1,12 97,68 32,39 27,33

Doutorado 0,04 0,06 1,07 0,5 0,34

Trabalhou	na	Graduação Sem	Info. 0,74 1,35 99,58 33,53 27,52

Sim 29,66 23,35 0,26 26,31 20,43

Não 69,6 75,3 0,16 40,16 52,05

Tipo	de	Escola Somente	Pública 54,25 8,48 29,22 70,44 34,43

Misto 14,97 8,58 12,74 7,53 10,95

Somente	Privada 30,78 82,94 58,04 22,03 54,62

Tipo	de	E.M. Ensino	Regular 99,43 99,88 99,89 9,74 85,69

Supletivo 0,79 0,15 0,56 1,92 0,68

Técnico 1,4 3,54 0,39 83,39 14,79

Magistério 0,44 0,15 0,17 14,02 2,4

Pessoas	no	domicílio 1 1,2 0,17 0,79 0,78 0,66

2 5,53 1,74 4,17 3,95 3,57

3 18,66 13,07 10,75 13,46 13,98

4 36,55 40,54 28,64 33,62 35,78

5 26,3 28,98 25,86 28,47 27,52

6 6,78 7,54 7,97 10,99 7,97

7	ou	mais 4,98 7,97 21,83 8,74 10,52

Comodos	no	domicílio 1 0,43 0 0,42 0,21 0,23

2 5,41 1,57 2,46 2,89 2,92

3 8,49 15,06 10,33 7,89 11,27

4 11,33 6,63 7,37 10,71 8,58

5 22,99 5,98 10,89 18,25 13,16

6 20,51 7,4 8,8 15,86 12,24

7 13,17 9,82 8,62 12,12 10,72

8 7,72 12,13 9,55 9,8 10,09

9 3,86 7,66 4,26 5,99 5,69

10 3,35 10,59 7,6 5,64 7,37

11	ou	mais 2,75 23,17 29,7 10,64 17,73

Tipo	de	imóvel Próprio	quitado 64,78 83,14 73,52 73,25 74,79

Próprio	financiado 7,75 9,39 9,48 10,93 9,21

Alugado 17,4 6,38 12,82 10,57 11,26

Domicílio	cedido	por	empregador 1,64 0,24 1 0,95 0,88

Domicílio	cedido	de	alguma	outra	forma6,79 0,55 1,73 3,35 2,87

Outra 1,64 0,3 1,45 0,95 0,99

Se	teve	auxílio	durante	grad. Auxílio 43,84 8,9 21,22 30,56 24,03
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Em resumo, pode-se caracterizar cada um dos Grupos de acordo com as 
características abaixo: 

Grupo 1 

 Início acadêmico na IC 

 Trabalhou na graduação 

 Escola Pública 

 Ensino Regular 

 Famílias de tamanho médio 

 Casa de tamanho médio 

 Alugada ou sedida 

 Auxílios na graduação 

 Pais com ensino médio no máximo 

 Classes E e D 

Grupo 2 

 Início acadêmico na IC 

 Não trabalhou na graduação 

 Escola Privada 

 Ensino Regular 

 Família Média 

Região	de	origem São	Paulo 82,95 86,02 68,92 77,15 80,25

Sudeste	(-	SP) 4,89 4,33 7,57 7,45 5,64

Sul 1,29 1,74 2,86 3,55 2,14

Centro-Oeste 2,02 1,05 3,27 1,63 1,86

Nordeste 4,55 4,33 9 7,24 5,82

Norte 4,29 2,53 8,38 2,98 4,29

Escolaridade	do	Pai Sem	Escol.	Formal 33,52 2,17 16,64 30,87 17,87

Fundamental 17,85 4,58 10,1 20,46 11,69

Médio 33,26 23,48 25,04 24,08 26,47

Superior 11,2 48,83 32,78 17,57 30,75

Especialização 0,82 9,48 5,44 2,46 5,27

Mestrado 0,77 3,73 3,24 1,23 2,46

Doutorado 0,64 7,68 6,04 1,95 4,6

Escolaridade	da	mãe Sem	Escol.	Formal 31,74 1,45 15,95 32,78 17,3

Fundamental 21,13 5,64 13,04 21,06 13,65

Médio 32,09 31,77 31,13 28,87 31,27

Superior 12,33 45,62 29,04 12,59 28,29

Especialização 1,72 9,14 6,11 3,33 5,65

Mestrado 0,3 2,56 2,26 0,8 1,63

Doutorado 0,17 3,8 1,98 0,36 1,93

Classe	IBGE E 19,97 0,32 9,07 10,81 9,11

D 33,73 3,46 15,62 28,46 18,11

C 35,91 33,32 32,1 39,78 34,8

B 7,31 26,08 17,8 11,57 17,01

A 3,08 36,82 25,41 9,38 20,99
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 Casa grande 

 Própria 

 Oriundos de SP 

 Pais com nível superior e pós-graduação 

 Classes A e B 

Grupo 3 

 Início acadêmico no MS 

 Omite se trabalhou 

 Escola Privada 

 Ensino médio regular 

 Família Grande 

 Casa Grande 

 Oriundos das regiões norte e nordeste 

 Classe A 

Grupo 4 

 Início acadêmico no MS 

 Trabalhou na graduação 

 Escola pública 

 Ensino Técnico e Magistério 

 Família Grande 

 Casa Média 

 Auxílios na graduação 

 Pais no máximo com fundamental 

 Classe D e C 

 
Desta forma, podemos observar que de fato há uma predominância dos bolsistas da 
FAPESP no Grupo 2 (predominantemente classes IBGE A e B, pais com ensino 
superior e pós) e, em um olhar mais detalhado, observa-se que este fato é mais 
marcante nos bolsistas que tiveram sua primeira bolsa FAPESP na IC, com mais de 
50% dos bolsistas pertencentes ao Grupo 2. 

Já o Grupo 3, principal agrupamento dos que nunca tiveram bolsa FAPESP, reflete 
indivíduos de classe IBGE A, oriundos predominantemente do Norte e Nordeste, 
ensino médio regular e privado, cuja iniciação acadêmica se dá no mestrado a partir 
de 2004. 

A presença dos grupos de menor poder aquisitivo, grupos 1 e 4, somam cerca de 
30% das bolsas de forma geral (FAPESP e não FAPESP). O Grupo 1 reflete grupo 
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oriundo de escolas públicas, que receberam auxílio durante a graduação e cuja 
escolaridade dos pais é baixa (classes IBGE D e E). Já o Grupo 4 também é um grupo 
oriundo de escolas públicas – técnico e magistério, que receberam auxílio durante a 
graduação e cuja escolaridade dos pais é baixa (classes IBGE C e D). 

Esta distribuição pode ser observada nos gráficos abaixo. 

 

 
Figura 13 - Distribuição dos Grupos segundo bolsas FAPESP em algum período 

 

 
Figura 14 - Distribuição dos Grupos segundo primeira bolsa da FAPESP  

HIPÓTESE 2: O número de ex-bolsistas FAPESP oriundos de 
outras unidades da Federação aumentou no período analisado 

A concentração de bolsistas FAPESP oriundos do Estado de São Paulo é marcante, 
sendo de 91% na IC, 82% no MS e 93% no DR, no total da amostra. O critério de de 
origem utilizado na pesquisa foi o de onde o bolsista completou sua última formação 
(ensino médio para IC; graduação para MS; mestrado para DR) 
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As Figuras 15, 16 e 17 apresentam as tendências temporais da distribuição dos 
bolsistas FAPESP segundo origem. Nota-se apenas na IC uma tendência de 
crescimento de bolsistas da região sudeste (excluindo-se o estado de São Paulo), 
enquanto as demais regiões apresentam queda ou nenhuma tendência. No MS e DR 
observam-se quedas de bolsistas oriundos de outras regiões, notadamente do 
sudeste (excluindo-se São Paulo), nordeste e sul, sendo que as regiões centro-oeste 
e norte têm uma participação ínfima, porém sem alteração. 

Desta forma, não há evidências que comprovem esta hipótese. As tendências 
apresentadas nos gráficos, apesar de estatisticamente significantes, não se mostram 
de grande relevância em uma análise de mudança da distribuição regional das bolsas 
FAPESP dada a grande concentração desta origem no próprio Estado de São Paulo. 

 
Tabela 30 - Distribuição da origem dos bolsistas FAPESP segundo etapa da Primeira Bolsa da FAPESP 

Freq                            
% 

De fora do 
estado de SP 

Do Estado 
de SP Total 

Iniciação 
Científica 284 3,011 3,295 

 
8.62 91.38 100 

Mestrado 607 2,723 3,330 

 
18.23 81.77 100 

Doutorado 160 1,978 2,138 

  7.48 92.52 100 

 
Figura 15 - Percentual das origens dos bolsistas FAPESP por período segundo etapa da primeira bolsa FAPESP - 
Iniciação Científica  
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Figura 16 - Percentual das origens dos bolsistas FAPESP por período segundo etapa da primeira bolsa FAPESP - 
Mestrado 

 

 
Figura 17 - Percentual das origens dos bolsistas FAPESP por período segundo etapa da primeira bolsa FAPESP – 
Doutorado 

HIPÓTESE 3: A maioria dos ex-bolsistas FAPESP continua 
trabalhando no Estado de São Paulo após a conclusão da pós-

graduação 

Esta hipótese se confirma a partir dos dados sobre a região da primeira e da última 
ocupação/vínculo empregatício dos respondentes após o término da graduação, 
analisada a partir da máxima etapa de formação. As Tabelas 31 e 32 indicam a 
frequência e porcentagem representada por cada região em cada uma destas 
situações. 

Tabela 31 - Região do país do primeiro vínculo de trabalho após a graduação dos ex-bolsistas FAPESP, segundo 
grau de Titulação 
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Máxima Etapa de Formação 

Freq. Região do 
Primeiro Trabalho 

% 
IC MS DR Total 

 
408 462 898 1768 

SP 86.26 71.74 64.28 70 

     

 
15 61 137 213 

SE 3.17 9.47 9.81 8.47 

     

 
4 14 47 65 

S 0.85 2.17 3.36 2.59 

     

 
11 31 53 95 

CO 2.33 4.81 3.79 3.78 

     

 
8 42 131 181 

NE 1.69 6.52 9.38 7.2 

     

 
27 34 131 192 

N 5.71 5.28 9.38 7.64 

     

 
473 644 1397 2514 

Total 100 100 100 100 

 
Tabela 32 - Região do país do vínculo de trabalho atual dos ex-bolsistas FAPESP, segundo grau de Titulação 

  Máxima Etapa de Formação 

Freq. Região de 
Trabalho Atual 
% 

IC MS DR Total 

SP 416 484 962 1,862 

 
89.08 76.46 69.46 74.93 

 
      

 

SE 13 45 101 159 

 
2.78 7.11 7.29 6.4 

 
      

 

S 3 7 44 54 

 
0.64 1.11 3.18 2.17 

 
      

 

CO 9 29 59 97 

 
1.93 4.58 4.26 3.9 

 
      

 

NE 8 41 114 163 

 
1.71 6.48 8.23 6.56 
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N 18 27 105 150 

 
3.85 4.27 7.58 6.04 

 
      

 

Total 467 633 1,385 2,485 

  100 100 100 100 

 
Duas constatações se colocam a partir dos dados apresentados: (i) o percentual de 
fixação no Estado de São Paulo cai a medida que a titulação aumenta (tanto para o 
primeiro vínculo, quanto para o vínculo atual), havendo aumento significativo na 
fixação em outros estados do sudeste, mas também no nordeste e norte do país; (ii) 
a fixação no Estado de São Paulo mostra-se, pela análise descritiva um pouco maior 
quando se considera a ocupação/vínculo atual em comparação com a primeira 
ocupação/vínculo. 

Se por um lado esta fixação em São Paulo reflete a própria origem dos ex-bolsistas 
(conforme explorado em hipótese anterior), por outro esta queda na medida em que 
a titulação aumenta pode indicar um efeito do Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) do governo federal e 
do consequente incremento de vagas para docentes em universidade federais de 
outros estados, além do próprio crescimento de universidades privadas em outros 
estados alavancado pelo crescimento econômico e interesse dos investidores em 
regiões ainda pouco exploradas. 

Em estudo de 2010, sobre as características do emprego de doutores brasileiros15 é 
possível detectar algumas características de mobilidade reforçadoras destes 
argumentos. A primeira refere-se à geração de doutores pelo Estado de São Paulo, 
que correspondeu a cerca de 54%  dos titulados no Brasil entre 1996 e 2008 (seguido 
por Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais). O saldo, no entanto, entre 
origem e destino dos doutores por unidade da federação em todas as áreas do 
conhecimento neste período, revela déficit para São Paulo e Rio de Janeiro (13774 e 
1279 respectivamente), indicando que estas são regiões “exportadoras” de 
doutores, enquanto as demais são “absorvedores” destes profissionais. 

Dados do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram que “em 1997, a Região Sudeste 
monopolizava 61,44% do total de instituições de ensino superior no Brasil. Dez anos 
depois, em 2006 (...) a representatividade da região caiu para menos da metade, 
48,1%. A balança pendeu para outros Estados. A Região Nordeste foi disparado a que 
mais cresceu no período, com aumento de 307,92% no número de instituições. Em 
segundo lugar, a Região Norte cresceu 297,05%, seguida pela Região Sul (222,5%) e 
o Centro-Oeste (164,13%). No Sudeste foram abertas 540 novas instituições, o que 
representou crescimento de 97,64%.” (Ensino Superior – disponível em 
<http://revistaensinosuperior.uol.com.br/textos.asp?codigo=12126>, acesso em 
julho de 2012). 

                                                      
15 Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). Doutores 2010: Estudos da demografia da base 
técnico-cientif́ica brasileira. Brasília, DF. 2010. 
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Em linhas gerais, este crescimento em outros estados tem estabelecido uma atração 
para professores jovens (recém mestres e doutores titulados no Estado de São 
Paulo) que encontram situação de saturação neste Estado e na região sudeste. Só 
para se ter um exemplo, dados recentes do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) e da Secretaria de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior (Seti) aponta, que sete em cada dez profissionais com 
doutorado que trabalham no Paraná obtiveram o título em outros estados (dos 
4.496 doutores contabilizados em 2008, apenas 1.291 defenderam suas teses em 
instituições paranaenses de ensino superior, sendo que a principal origem dos 
profissionais que vieram de fora é São Paulo)16. 

Vale, no entanto, ressaltar que ainda que haja potencial de atração, a opção de sair 
de São Paulo nem sempre é a primeira, uma vez que há diferenças significativas na 
infraestrutura de pesquisa e também nos salários, no caso das universidades 
particulares (especialmente na região Norte) (Disponível em 
<http://www.estadao.com.br/amazonia/ciencia_pesquisador_uma_especie_rara.ht
m>, acesso em julho de 2012). 

Há, no entanto, que se destacar a tendência de que a expansão no ensino superior 
nas demais regiões brasileiras seja seguida, nos próximos anos, por uma expansão 
descentralizada da pós-graduação, o que pode certamente alterar essa tendência de 
migração. 

HIPÓTESE 4: Há um aumento no número e na diversidade de 
instituições que abrigam profissionalmente os ex-bolsistas 

FAPESP no período analisado 

Esta hipótese diz respeito ao tipo de ocupação/vínculo empregatício dos ex-bolsistas 
FAPESP. A diferenciação feita na análise indica a separação entre quatro categorias – 
atividades de docência, de pesquisa (em diferentes tipos de organização), 
autônomos/empresários e empregados. Ressalta-se que a categoria pesquisa inclui 
aqueles que declararam que exerciam atividades de P&D (mas não de docência), 
independente da natureza jurídica ou setor de atividades da organização de vínculo. 

Inicialmente pode-se afirmar que não se observam mudanças significativas nas 
categorias de ocupação/vínculo ao longo do tempo. De acordo com as Figuras 18, 19 
e 20, nota-se que a atividade de docência em universidades públicas predomina para 
os doutores em todo o período (considerando ensino de graduação e pós, associado 
ou não com atividades de pesquisa), enquanto para graduados e mestres 
predominam os empregos nos demais setores do mercado, principalmente 
entidades empresariais como será visto na Tabela 33 (embora para os mestres 
chame a atenção também a docência). 

                                                      
16 Sistema de indicadores de cie ̂ncia, tecnologia e inovac ̧ão do Paraná (SETI-IPARDES). Boletim 

Indicadores de CT&I, Curitiba-PR, v. 1, n. 1, jul./dez. 2011. 
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Figura 18 - Tendências quanto ao tipo de ocupação de ex-bolsistas FAPESP segundo maior grau de titulação - 
Iniciação Científica 

 

 
Figura 19 - Tendências quanto ao tipo de ocupação de ex-bolsistas FAPESP segundo maior grau de titulação - 
Mestrado 
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Figura 20 - Tendências quanto ao tipo de ocupação de ex-bolsistas FAPESP segundo maior grau de titulação - 
Doutorado 

A Tabela 33 e a Figura 21 corroboram a constatação feita acima, uma vez que 
indicam a distribuição das ocupações/vínculos por natureza jurídica, com destaque 
para administração pública no caso de doutores e entidades empresariais para os 
graduados com iniciação científica (pessoas físicas, indicando o caso de autônomos é 
minoria para graduados, mestres e doutores). 

Já a Figura 21 que mostra a distribuição de acordo com a classificação econômica 
apresenta destaque para os setores de educação, atividades profissionais, científicas 
e técnicas (incluindo P&D)17 e saúde humana. 

 
Tabela 33 - Distribuição da natureza jurídica da ocupação/vínculo de trabalho atual dos ex-bolsistas FAPESP 
segundo maior grau de titulação 

  Maior Grau de Titulação 

Freq. Natureza 
Econômica 
% IC MS DR Total 

Adm. Pública 112 234 806 1152 

 
23.58 35.35 56.64 45 

 
      

 

Ent. Empresariais 205 231 245 681 

 
43.16 34.89 17.22 26.6 

 
      

 

Ent. Sem Fins 54 79 118 251 

                                                      
17 Esta seção compreende as atividades especializadas profissionais, científicas e técnicas. Estas 
atividades requerem uma formação profissional específica normalmente com elevado nível de 
qualificação e treinamento (em geral educação universitária). O conhecimento especializado 
(expertise) é o principal elemento colocado à disposição do cliente. Estas atividades compreendem 
atividades jurídicas, contabilidade, arquitetura e engenharia, pesquisa científica, publicidade, 
pesquisa de mercado, fotografia profissional, consultorias e serviço veterinário. (CNAE 2.0, disponível 
em 
<http://www.cnae.ibge.gov.br/estrutura.asp?TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0>, 
acesso em julho 2012). 
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Lucrativos 

 
11.37 11.93 8.29 9.8 

 
      

 

Pessoas Físicas 37 12 21 70 

 
7.79 1.81 1.48 2.73 

 
      

 

Inst. Extraterritoriais 1 5 10 16 

 
0.21 0.76 0.7 0.63 

 
      

 

Outros 66 101 223 390 

 
13.89 15.26 15.67 15.23 

 
      

 

Total 475 662 1423 2560 

  100 100 100 100 

 

 
Figura 21 - Distribuição da atividade econômica da ocupação/vínculo de trabalho atual dos ex-bolsistas FAPESP 

HIPÓTESE 5: Os ex-bolsistas FAPESP defendem em menor prazo 
do que aqueles que não possuíram bolsa FAPESP; além disso, 

alunos que fazem iniciação científica defendem em menor 
tempo as dissertações e teses de mestrado e o doutorado 

Nesta hipótese as análises foram realizadas levando em conta a separação entre o 
grupo de tratamento e controle do mestrado e doutorado, considerando em ambos 
os casos os que tiveram a etapa concluída e com bolsa. Os escores de propensão 
foram calculados para cada caso de forma independente, e todos os resultados 
apresentados são ponderados por estes escores. 

Nota-se, pelas Figuras 22 e 23 e Tabelas 34 e 35 que não há um efeito da bolsa 
FAPESP no tempo de conclusão, tanto no mestrado quanto no doutorado, quando 
analisamos de maneira geral (para todas as áreas do conhecimento). 
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Figura 22 - Distribuições dos Tempo de Duração até obtenção dos títulos, segundo tipo de bolsa – Mestrado 

 
Figura 23 - Distribuições dos Tempo de Duração até obtenção dos títulos, segundo tipo de bolsa – Doutorado 

Tabela 34 - Efeitos da Bolsa FAPESP no tempo de duração até obtenção do título de mestre 

Mestrado   Efeito* P>z IC 95% 

 
  

    Modelo Simples Bolsa Fapesp 1.002 0.77 0.99 1.02 
            

 
Bolsa Fapesp 1.01 0.48 0.99 1.02 

Modelo 
Multivariado   

    
 

Não Fez IC 1 
   

 
Fez IC com outra 0.93 0.00 0.91 0.95 
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bolsa 

  Fez IC Fapesp 0.91 0.00 0.90 0.93 

 
Tabela 35 - Efeitos da Bolsa FAPESP no tempo de duração até obtenção do título de doutor 

Doutorado   Efeito* P>z IC 95% 

Modelo Simples Bolsa Fapesp 1.01 0.22 0.99 1.03 

 
  

      Bolsa Fapesp 1.01 0.30 0.99 1.03 
Modelo 
Multivariado   

    MS + IC Bolsa Fapesp no MS 0.99 0.32 0.98 1.01 

 
  

    
 

Não Fez IC 1 
   

 

Fez IC com outra 
bolsa 1.00 0.63 0.98 1.01 

  Fez IC Fapesp 0.98 0.10 0.96 1.00 

 
  

    
 

Bolsa Fapesp 1.01 0.21 0.99 1.03 
Modelo 
Multivariado   

    IC Não Fez IC 1 
   

 

Fez IC com outra 
bolsa 0.99 0.60 0.98 1.01 

  Fez IC Fapesp 0.98 0.06 0.96 1.00 

 
Observa-se também nas Tabelas acima o efeito da iniciação científica nos tempos de 
conclusão do mestrado e doutorado, respectivamente. Nota-se uma ligeira queda no 
tempo de defesa dentre aqueles que fizeram IC, independente da bolsa (FAPESP ou 
outras). Um efeito bastante modesto, de cerca de 7 a 9% menor no caso do 
Mestrado, e 2% no caso do Doutorado. Como exemplo, se pensarmos em 24 meses 
como prazo máximo do  mestrado (com bolsa) e fixarmos este prazo para os alunos 
que não fizeram IC (ou seja, eles utilizariam o prazo todo), os candidatos com IC 
anterior defenderiam em 22 meses. 

Em relação ao tempo geral de defesa, ao se detalhar por Grande Áreas, observamos 
alguns efeitos interessantes. No Mestrado, apenas a área de Exatas e Ciências da 
Terra apresentam um efeito moderado de tempo inferior de defesa para os bolsistas 
FAPESP em relação aos demais bolsistas, enquanto nas áreas Biológicas, Sociais 
Aplicadas, Humanas, Letras e Multidisciplinar o tempo tende a ser de 10 a 20% 
maior, e estatisticamente significantes (as hastes da iniciação científica não cruzam a 
linha do valor 1). No doutorado os efeitos são contrários, como por exemplo no caso 
das Agrárias e Sociais Aplicadas, onde os bolsistas FAPESP defendem em um tempo 
de 10 a 20% inferiores. A linha pontilhada nas Figuras indicam a ausência de efeito. 
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Figura 24 - Efeitos da Bolsa FAPESP no tempo de duração até obtenção do título, segundo Grande Área – 
Mestrado 

 
Figura 25 - Efeitos da Bolsa FAPESP no tempo de duração até obtenção do título, segundo Grande Área – 
Doutorado 

Um último fator interessante a ser analisado é o de que em ambos casos (bolsas 
FAPESP e não FAPESP) há uma impacto do período em que foi realizada a titulação, 
uma vez que nos períodos mais recentes este tempo tende a ser menor. Essa é uma 
tendência de redução do tempo de defesa vem sendo observada na maioria dos 
cursos de pós-graduação do país, configurando-se como uma tendência geral. 
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Figura 26 - Tendências no tempo médio até obtenção do título, independente do tipo da bolsa 

HIPÓTESE 6: Os ex-bolsistas FAPESP estabelecem mais 
colaborações internacionais e realizam mais estágios no 

exterior do que aqueles que não possuíram bolsa FAPESP 

De forma geral é possível afirmar que os ex-bolsistas FAPESP estabelecem mais 
colaborações internacionais e realizam mais estágios no exterior do que aqueles que 
não tiverem bolsas FAPESP. Esta hipótese se confirma principalmente no nível de 
doutorado, apesar de que para iniciação científica e mestrado se observam também 
percentuais maiores de colaboração internacional nos bolsistas FAPESP 
(respectivamente 30% e 10% maiores). O destaque, no caso da iniciação científica, 
está para co-autoria em trabalhos, enquanto no mestrado o destaque está para 
visitas ou reuniões técnicas e intercâmbios de bibliotecas, programas de 
computador, equipamentos, bancos de dados, insumos, amostras, cepas, etc. 

A Tabela 36, que detalha a frequência e porcentagem de realização de estágios e de 
cada um dos tipos de colaboração internacional ilustra bastante bem esta diferença. 
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Tabela 36 - Estágios e colaborações no exterior para ex-bolsistas FAPESP e aqueles que tiveram outras bolsas 

 Freq 
% Tipo de colaboração Outras Bolsas   FAPESP   Total 

 
Estágio 35 1.2%   48 1.6%   83 1.4% 

 
Compartilhamento de dados 83 3.1%   125 4.6%   208 3.9% 

 
Co-autoria em trabalhos 74 2.8%   131 4.9%   205 3.8% 

Iniciação 
Científica Co-orientação ou co-tutela 8 0.3%   6 0.2%   14 0.3% 

 

Intercâmbios de bibliotecas, 
programas de computador, 
equipamentos, bancos de 
dados, insumos, amostras, 
cepas, etc. 51 1.9%   66 2.5%   117 2.2% 

 
Visitas ou reuniões técnicas 56 2.1%   75 2.8%   131 2.5% 

 
Cursos 35 1.3%   43 1.6%   78 1.5% 

 
Outros 29 1.1%   60 2.3%   89 1.7% 

 
  

  
  

  
  

  

  Estágio 136 3.9%   130 4.4%   266 4.1% 
  Compartilhamento de dados 266 9.0%   242 10.3%   508 9.6% 
  Co-autoria em trabalhos 265 9.0%   245 10.4%   510 9.6% 
Mestrado Co-orientação ou co-tutela 44 1.6%   26 1.2%   70 1.4% 

  

Intercâmbios de bibliotecas, 
programas de computador, 
equipamentos, bancos de 
dados, insumos, amostras, 
cepas, etc. 186 6.5%   194 8.4%   380 7.4% 

  Visitas ou reuniões técnicas 230 7.9%   267 11.3%   497 9.4% 
  Cursos 161 5.7%   136 6.1%   297 5.8% 
  Outros 154 5.4%   149 6.6%   303 6.0% 
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Estágio 430 29.1%   728 37.7%   1158 33.9% 

 
Compartilhamento de dados 287 28.0%   476 38.9%   763 33.9% 

 
Co-autoria em trabalhos 338 31.4%   571 43.3%   909 38.0% 

Doutorado Co-orientação ou co-tutela 159 17.7%   234 23.9%   393 20.9% 

 

Intercâmbios de bibliotecas, 
programas de computador, 
equipamentos, bancos de 
dados, insumos, amostras, 
cepas, etc. 235 24.1%   336 31.0%   571 27.8% 

 
Visitas ou reuniões técnicas 362 32.9%   633 45.9%   995 40.1% 

 
Cursos 217 22.7%   317 29.8%   534 26.4% 

  Outros 166 18.3%   208 21.8%   374 20.1% 



 
 

121 

No entanto, em termos de modelagem estatística, apenas no doutorado se 
observam efeitos significantes (como mostra a Tabela 37). O detalhamento dos tipos 
de colaboração na Figura 27 indica destaque para os efeitos em visitas e reuniões 
técnicas (83% maior), co-autorias em trabalhos (76% maior) e compartilhamento de 
material (75% maior). A linha pontilhada, na Figura, referencia a falta de efeito. 

 
Tabela 37 - Efeito da Bolsa FAPESP nas colaborações internacionais 

Estágios Efeito P>z IC 95% 

IC 1.3 0.4 0.7 2.3 

      
  

MS 1.1 0.2 0.9 1.4 

     

DR 1.4 <0.0001 1.2 1.7 

 

 
Figura 27 - Efeito da Bolsa FAPESP para os tipos de colaboração internacional em nível de Doutorado 

HIPÓTESE 7: Os ex-bolsistas FAPESP publicam mais em revistas 
de maior impacto, requerem mais registro de propriedade 

intelectual e geram mais inovações por meio de suas pesquisas 
do que aqueles que não possuíram bolsa FAPESP 

Análise da produção científica 

Para responder a esta hipótese são analisadas as produções declaradas como 
pertinentes a cada uma das etapas de formação acadêmica (iniciação científica e 
mestrado), sendo que para o doutorado foram somados também todos os artigos a 
partir da conclusão desta etapa. Neste caso os efeitos também são ajustados para 
ano de conclusão do doutorado, buscando controlar o efeito do tempo de formação, 
associado com o número de artigos publicados. Na iniciação científica, por serem 
poucos artigos publicados, a análise por área do conhecimento tornou-se inviável, e 
são apresentadas apenas os efeitos gerais. 
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A Tabela 38 apresenta o número de artigos associados a cada etapa, e as influências 
declaradas a cada etapa. Nota-se um bom número de artigos nos quais não foi 
possível fazer esta vinculação (sem informação). Por este motivo, estes artigos não 
foram contabilizados na análise dos quase-experimentos. No entanto estes artigos 
foram utilizados na análise de descontinuidade (onde a produção anual foi analisada 
centrando-se no tempo no ano de conclusão do doutorado). 

Já os artigos que foram relacionados à opção “Não está vinculado” a nenhuma das 
etapas acadêmicas foram utilizadas no quase-experimento do doutorado e na 
análise de descontinuidade, uma vez que considera-se que são publicações 
relacionadas à carreira profissional como docente e/ou pesquisador. 

 
Tabela 38 - Número de artigos por etapa acadêmica e quartis das influências declaradas de cada etapa no 
desenvolvimento do artigo (bolsas FAPESP e não FAPESP) 

Etapa Acadêmica Freq. p25 
Influência 
Mediana p75 Média 

IC 3,690 55 100 100 73.9 

MS 10,460 65 100 100 79.0 

DR 16,518 75 100 100 81.6 

Pós-DR 3,619 100 100 100 92.6 

Não está vinculado* 11,069 
   

              

Sem informação 11,401 
    Total 56,757         

 * Possivelmente vinculados à carreira de pesquisa (docência prioritariamente) – esta era uma das categorias de 
vinculação no questionário 

 
Tabela 39 - Efeito da Bolsa FAPESP de Iniciação Científica para  Número Total de Artigos relativos à  IC e  
Número de Artigos Qualis A1 relativos à IC 

  Efeito p-valor IC 95% 

Artigos 0.99 0.88 0.85 1.15 

  
    

A1 1.35 0.02 1.05 1.72 

 
A análise dos efeitos, de forma geral, mostra que não há muitas diferenças na 
produção quanto ao número de artigos na comparação entre bolsistas FAPESP e não 
FAPESP. No caso da iniciação científica praticamente não há diferença (conforme 
Tabela 39), no mestrado é de 4% e no doutorado é de cerca de 9% (Figuras 28, 29, 
30 e 31). No entanto ao se analisar apenas os artigos publicados em periódicos 
Qualis A1, os efeitos FAPESP ficam um pouco mais evidentes, principalmente no 
doutorado. 

Há alguma variação no padrão dos efeitos quanto às grandes áreas do 
conhecimento, principalmente no mestrado, que podem ser interpretadas pelas 
diferenças nas dinâmicas de publicações em periódicos de cada área. Para a área de 
engenharia e agrárias, os efeitos positivos FAPESP na publicação em revistas Qualis 
A1 são mais evidentes; para a área de ciências sociais aplicadas, observa-se o efeito 
inverso. 



 
 

123 

No doutorado, os efeitos positivos para as publicações Qualis A1 são sentidos 
também em engenharia e agrárias, mas também nas áreas de humanas, linguística, 
letras e arte e multidisciplinar. Para a a área de ciências sociais aplicadas observa-se 
o efeito inverso. 

Assim, de forma geral, a hipótese se confirma, uma vez que ex-bolsistas FAPESP 
tendem a publicar ligeiramente mais em revistas de melhor visibilidade (Qualis A1), 
levando-se em conta que esta superioridade deve-se principalmente a algumas áreas 
do conhecimento. 

 
 

 
Figura 28 - Efeito da Bolsa FAPESP de Mestrado - Número Total de Artigos 

 
Figura 29 - Efeito da Bolsa FAPESP de Mestrado - Número de Artigos Qualis A1 
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Figura 30 - Efeito da Bolsa FAPESP de Doutorado - Número Total de Artigos  

 
Figura 31 - Efeito da Bolsa FAPESP de Doutorado - Número de Artigos Qualis A1 

Efeito da Bolsa de Doutorado – Análise de descontinuidade 

Estes efeitos percebidos de maneira geral se confirmam na análise de 
descontinuidade. Nesta análise busca-se uma diferença nas tendências temporais, 
antes e após a intervenção (neste caso o término de doutorado). Fica claro pelos 
gráficos e pelos testes por meio de modelos estatísticos que há uma quebra na 
continuidade dos bolsistas não FAPESP após a conclusão do doutorado, ao passo que 
para os bolsistas FAPESP a tendência se mantém. 

No entanto, nesta análise, a diferença quando se considera o número total de 
artigos e os artigos publicados em revistas Qualis A1 é menor do que nas análises 
anteriores. 

 
Tabela 40 - Efeito da Bolsa FAPESP após o encerramento do Doutorado no Número médio de publicações 
totais e no Número médio de Artigos Qualis A1 
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  Efeito* P>z IC 95% 

Total de Artigos 0.33 0.01 0.09 0.58 

     

Artigos Qualis A1 0.41 0.10 -0.08 0.90 
* Diferença nos Interceptos dos modelos após ano 0 (conclusão do Doutorado) 

 

 
Figura 32 – Descontinuidade de publicações após o término do doutorado (Médias observadas e Tendências 
Ajustadas pelos modelos – média de todos artigos publicados antes e após o doutorado) 

 
Figura 33 – Descontinuidade de publicações após o término do doutorado (Médias amostrais e Tendências 
Ajustadas pelos modelos - Artigos Qualis A1) 

Tabela 41 - Totais de artigos utilizados na modelagem 

Anos centrados 
no ano de 
conclusão do 
doutorado   

Outras 
Bolsas FAPESP Total 

  
 

      

-5 Bolsistas 413 477 890 

  Total Artigos 786 976 1762 

  Total Q. A1 254 362 616 

-4 Bolsistas 522 713 1,235 

  Total Artigos 1023 1677 2700 

  Total Q. A1 353 749 1102 

-3 Bolsistas 614 867 1,481 

  Total Artigos 1384 2222 3606 
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  Total Q. A1 570 1091 1661 

-2 Bolsistas 679 977 1,656 

  Total Artigos 1775 2745 4520 

  Total Q. A1 697 1381 2078 

-1 Bolsistas 753 1,134 1,887 

  Total Artigos 2230 3801 6031 

  Total Q. A1 993 2156 3149 

0 Bolsistas 823 1,196 2,019 

  Total Artigos 2864 4684 7548 

  Total Q. A1 1470 2843 4313 

1 Bolsistas 762 1,100 1,862 

  Total Artigos 2379 4544 6923 

  Total Q. A1 1092 2693 3785 

2 Bolsistas 688 995 1,683 

  Total Artigos 2322 4381 6703 

  Total Q. A1 1024 2730 3754 

3 Bolsistas 600 890 1,490 

  Total Artigos 2282 4038 6320 

  Total Q. A1 1112 2524 3636 

4 Bolsistas 431 770 1,201 

  Total Artigos 1847 3703 5550 

  Total Q. A1 872 2310 3182 

5 Bolsistas 345 723 1,068 

  Total Artigos 1480 3614 5094 

  Total Q. A1 676 2257 2933 

          

Total Bolsistas 6,630 9,842 16,472 

  Total Artigos 20372 36385 56757 

  Total Q. A1 9113 21096 30209 

 
Análise de Métricas das Redes de Colaboração – Efeito no Doutorado 
 

Nas análises das métricas das redes de coautoria, buscam-se diferenças no 
comportamento dos bolsistas FAPESP e não FAPESP na rede total formada por todos 
os artigos publicados pelos respondentes da amostra, independente de terem sido 
incluídos nos quase-experimentos ou não. Uma vez calculadas estas métricas, com a 
rede geral, tomou-se para comparação apenas aqueles que estão no quase-
experimento do doutorado, uma vez que a grande parte dos artigos publicados por 
eles ocorreram do doutorado em diante. Portanto, os resultados apresentados 
podem ser considerados uma boa proxy deste comportamento. A análise ideal seria 
apenas com os artigos relativos ao doutorado em diante, e separados por área, uma 
vez que se as redes mudam, as métricas tendem a mudar.  

Nota-se que há um efeito em termos no número de coautores,  no page rank 
(métrica equivalente ao Grau de Colaboração apresentado nos resultados da 
avaliação do Biota), no Coreness e na Proximidade. Estas diferenças dizem respeito a 
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uma maior colaboração dos bolsistas FAPESP, ou seja, a tendência a colaborar com 
mais coautores é mais evidente. 
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Tabela 42 - Estatísticas descritivas das métricas de Rede de Coautoria 

    Coautores Intermediação Proximidade Coreness Page Rank Transitividade 

    
      Outras Bolsas Freq. 1500 1403 1403 1403 1403 405 

  Média 1.25 0.0029081 0.0001247 0.8467569 0.0001482 0.3390613 

  Mediana 0 0 0.0001155 0 0.0000189 0.2 

  Máximo 27 0.1660323 0.0001489 8 0.0018271 1 

  Mínimo 0 0 0.0001155 0 0.0000189 0 

    
      FAPESP Freq. 2014 1929 1929 1929 1929 732 

  Média 1.73 0.0034438 0.000127 1.12338 0.0001847 0.3639915 

  Mediana 1 0 0.0001155 1 0.0001561 0.281746 

  Máximo 27 0.1810633 0.0001489 8 0.0017099 1 

  Mínimo 0 0 0.0001155 0 0.0000189 0 

    
      Total Freq. 3514 3332 3332 3332 3332 1137 

  Média 1.52 0.0032182 0.000126 1.006903 0.0001693 0.3551113 

  Mediana 1 0 0.0001155 1 0.0001157 0.2573099 

  Máximo 27 0.1810633 0.0001489 8 0.0018271 1 

  Mínimo 0 0 0.0001155 0 0.0000189 0 
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Tabela 43 - Efeitos entre FAPESP e outros Bolsistas nas métricas de rede (coautores no gráfico a seguir) 

  Efeito p-valor IC 95% 

Page Rank 0.17 <0.0001 0.08 0.27 

Transitividade 0.04 0.618 -0.10 0.17 

Coreness 0.24 <0.0001 0.14 0.34 

Intermediação 0.06 0.742 -0.30 0.42 

Proximidade 0.02 <0.0001 0.01 0.03 

 

 
Figura 34 - Efeitos no número médio de coautores, por grande área de conhecimento 
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Análise de produção tecnológica, propriedade intelectual e inovação 
 
Pode-se observar que há efeitos modestos em termos de geração de tecnologias, inovações e propriedade intelectual como resultados dos 
projetos de iniciação científica, mestrado doutorado e doutorado direto na amostra. Duas tendências principais podem ser observadas: 1) há 
diferenças entre as etapas de formação acadêmica, uma vez que os resultados são menos evidentes para iniciação científica, um pouco 
maiores para mestrado e ainda maiores para doutorado e pós-doutorado, nas três categorias e independente da bolsa; 2) há poucas 
diferenças entre bolsas FAPESP e não FAPESP. 

Em média, a geração de tecnologias foi de 33% no doutorado e pós-doutorado, 23% no mestrado e 13% na iniciação científica. Apesar de 
serem efeitos modestos, é importante levar em conta a diferença entre as diferentes áreas do conhecimento e das consequentes 
potencialidades para que uma pesquisa gere, de fato, uma tecnologia. Dos projetos de doutorado e pós-doutorado que geraram tecnologias, 
31% geraram inovações e 19% geraram direitos de propriedade intelectual, o que é bastante significativo. Para mestrado, os números são de 
25% e 10% para a iniciação científica são de 17% e 4% respectivamente. 

 
Tabela 44 – Geração de tecnologias, inovações e propriedade intelectual  

    Doutorado e Pós-doutorado Mestrado Iniciação Científica 

    Freq. Total Média Freq. Total Média Freq. Total Média 

 
    

 
  

   
  

  Outras Bolsas Tecnologias 903 305 0.34 2010 465 0.23 1525 185 0.12 

 
Inovações 304 77 0.25 460 118 0.26 182 33 0.18 

 
Prop. Intel. 269 38 0.14 413 47 0.11 168 7 0.04 

 
    

 
  

   
  

  Fapesp  Tecnologias 1493 485 0.32 1860 408 0.22 1953 263 0.13 

 
Inovações 481 170 0.35 407 96 0.24 262 41 0.16 

 
Prop. Intel. 439 100 0.23 341 32 0.09 238 10 0.04 
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Total Tecnologias 2396 790 0.33 3870 873 0.23 3478 448 0.13 

 
Inovações 785 247 0.31 867 214 0.25 444 74 0.17 

  Prop. Intel. 708 138 0.19 754 79 0.10 406 17 0.04 

 

 
Figura 35 – Efeitos na geração de tecnologias, inovações e propriedade intelectual 
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Cabe destacar que estes efeitos são fortemente atribuídos às modalidades de bolsas, 
especialmente no caso das bolsas FAPESP, como se observa na tabela a seguir. 
 
Tabela 45 – Influências dos projetos de pesquisa para geração de tecnologias, inovação e propriedade 
intelectual 

Influências atribuidas ao 
projeto de pesquisa (%) 

Doutorado/ 
Pós-dout. Mestrado 

Iniciação 
Científica 

 
      

 Outras Bolsas Média 75.79 79.83 67.54 

 
Mediana 100 100 100 

 
p25 70 75 25 

 
p75 100 100 100 

 
      

 Fapesp Média 89.80 86.51 70.38 

 
Mediana 100 100 85 

 
p25 95 95 55 

 
p75 100 100 100 

 
      

 Total Média 85.54 82.91 69.28 

 
Mediana 100 100 95 

 
p25 85 85 25 

  p75 100 100 100 

 
Em relação ao tipo de direito gerado, destacam-se patentes de invenção, direitos 
autoriais, patentes de modelo de utilidade e registro de software para todos os tipos 
de modalidade, havendo uma diferença importante entre os tipos de bolsas para 
patentes de invenção no doutorado e pós-doutorado e registro de software no 
mestrado. As figuras abaixo ilustram a distribuição dos direitos por tipo de 
instrumento e as diferenças entre bolsa FAPESP e não FAPESP. 
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Figura 36 – Número de direitos de propriedade intelectual por tipo de instrumento – Doutorado e Pós-
Doutorado 

 
 

 
Figura 37 - Número de direitos de propriedade intelectual por tipo de instrumento – Mestrado 
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Figura 38 - Número de direitos de propriedade intelectual por tipo de instrumento – Iniciação Científica 

 

HIPÓTESE 8: Os ex-bolsistas FAPESP usufruíram mais de outros 
financiamentos FAPESP (além das bolsas) no período analisado 

do que aqueles que não possuíram bolsa FAPESP 

Considerando-se projetos FAPESP e não FAPESP, pode-se afirmar que em termos de 
número de projetos os efeitos que comprovam esta hipótese são modestos, mas em 
termos de valores totais, estes efeitos FAPESP chegam a ser de 3 vezes maiores por 
pesquisador (o que ocorre especificamente no caso da área de Ciências Exatas e da 
Terra). De forma geral este efeito em termos de valor é 80% maior para os ex-
bolsistas FAPESP quando comparado com o grupo que teve bolsa de outras agências. 
A tabela a seguir apresenta a média em número e valor para os dois grupos. As duas 
últimas colunas referem-se ao efeito FAPESP na média dos valores totais. 
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Tabela 46 - Número médio de projetos por pesquisador e média dos valores totais (soma dos projetos) por pesquisador, segundo tipo de bolsa, por Grande Áreas 

Valores  em R$ 
1.000,00 Outras Bolsas FAPESP     

  

Média 
Proj./ 
Pesq. 

Média Valor 
Total/ Pesq. 

Média 
Proj./ 
Pesq. 

Média 
Valor Total/ 

Pesq. 
Efeito no Valor (Razão 

FAPESP/ Outras) p-valor 

Exatas e da Terra 1.2 41.49668 1.7 136.1315 3.3 <0.0001 
Biológicas 1.5 83.51871 2.1 167.1968 2.0 0.00 
Engenharias 1.8 96.72716 2.0 176.6297 1.8 0.24 
Saúde 1.9 80.88902 1.9 75.32661 0.9 0.80 
Agrárias 2.6 69.63459 2.7 157.5471 2.3 0.00 
Sociais Aplicadas 1.4 100.707 1.7 46.01852 0.5 0.19 
Humanas 1.4 55.03549 1.6 75.51556 1.4 0.38 
Linguística, Letras, 
Arte 0.9 32.5214 0.8 23.93333 0.7 0.50 
Multidisciplinar 0.9 109.2685 1.9 56.89655 0.5 0.48 
  

    
    

Geral 1.8 69.84 1.9 127.10 1.8 <0.0001 

 
 
Vale ressaltar, no entanto, que há um efeito significativo para o número de projetos para o caso da área multidisciplinar, como explícito na 
figura abaixo.  
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Figura 39 - Efeitos dos números de projetos concedidos aos pesquisadores por grande área 

 
Quando a análise é feita apenas para os projetos FAPESP, observa-se uma diferença importante tanto em termos de número de projetos 
quanto em volume de recursos. Ou seja, os ex-bolsistas FAPESP tem cerca de 46% mais projetos financiados pela FAPESP ao longo de sua 
trajetória acadêmica do que os que tiveram outras bolsas e valores 56% maiores. 

Observando as diferenças por área de conhecimento, as maiores diferenças em termos de valor estão no grupo multidisciplinar, engenharias e 
ciências exatas e da terra. Já em termos de número de projetos, as maiores diferenças estão também no grupo multidisciplinar, sociais 
aplicadas e humanas. 
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Quadro 3 - Número médio de projetos FAPESP por pesquisador e média dos valores totais (soma dos projetos) por pesquisador, segundo tipo de bolsa, por Grande Áreas 

Valores  em R$ 1.000,00 Outras Bolsas FAPESP     

  
Média Proj./ 

Pesq. 
Média Valor 
Total/ Pesq. 

Média Proj./ 
Pesq. 

Média Valor 
Total/ Pesq. Efeito Valor (Razão) p-valor 

Exatas e da Terra 0.41 58.7809 0.63 127.5232 2.17 0.01 

Biológicas 0.55 128.5209 1.07 195.4177 1.52 0.15 

Engenharias 0.69 38.0843 0.71 155.5329 4.08 0.00 

Saúde 0.73 122.4091 0.91 131.2364 1.07 0.80 

Agrárias 1.13 99.9589 1.25 142.4237 1.42 0.22 

Sociais Aplicadas 0.28 61.3823 0.69 110.8333 1.81 0.34 

Humanas 0.30 69.6742 0.76 83.92473 1.20 0.56 

Linguistica, Letras, Arte 0.28 83.5777 0.29 86.33334 1.03 0.94 

Multidisciplinar 0.31 21.0532 1.14 108.0769 5.13 0.03 

  
      Geral 0.58 92.8600 0.85 145.14 1.56 <0.0001 
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Figura 40 - Efeitos dos números de projetos FAPESP concedidos aos pesquisadores por grande área 
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atividades de ensino e pesquisa como atividade profissional do 

que aqueles que não possuíram bolsa FAPESP 
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60% maior para o pós-doutorado em comparação aos demais bolsistas. 
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Tabela 47 - Distribuição das categorias de trabalho atual, segundo Bolsa FAPESP em cada etapa de formação 

  Iniciação Científica   Mestrado   Doutorado 

 Freq 
% 

Outras 
Bolsas FAPESP Total   

Outras 
Bolsas FAPESP Total   

Outras 
Bolsas FAPESP Total 

                        

Não teve emprego 68 507 575 
 

776 981 1,757 
 

209 252 461 

  66.67 50.75 52.23 
 

60.48 67.7 64.31 
 

16.26 14.42 15.2 

  
  

  
   

  
    Docente 2 59 61 

 
173 161 334 

 
390 477 867 

  1.96 5.91 5.54 
 

13.48 11.11 12.23 
 

30.35 27.3 28.59 

  
  

  
   

  
    Pesquisador 3 39 42 

 
29 40 69 

 
62 96 158 

  2.94 3.9 3.81 
 

2.26 2.76 2.53 
 

4.82 5.5 5.21 

  
  

  
   

  
    Autônomo/ Empresário 5 84 89 

 
59 57 116 

 
49 44 93 

  4.9 8.41 8.08 
 

4.6 3.93 4.25 
 

3.81 2.52 3.07 

  
  

  
   

  
    Empregado 24 310 334 

 
246 210 456 

 
238 242 480 

  23.53 31.03 30.34 
 

19.17 14.49 16.69 
 

18.52 13.85 15.83 

  
  

  
   

  
    Somente Pós-Doutorado 

  
  

   
  

 
337 636 973 

  
  

  
   

  
 

26.23 36.41 32.09 

  
  

  
   

  
    Total 102 999 1,101 

 
1,283 1,449 2,732 

 
1,285 1,747 3,032 

  100 100 100   100 100 100   100 100 100 
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Figura 41 - Distribuição das categorias de trabalho atual, segundo Bolsa FAPESP em cada etapa de formação, 
excetuando respostas de “Não Trabalhou” 

 
Figura 42 - Efeitos  das Bolsas FAPESP para atividades de docência e pesquisa (exclusivamente), segundo etapa da 
bolsa 
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Figura 43 - Distribuição dos porcentuais de ex-bolsistas de Doutorado segundo atividade de docência e pesquisa 
(exclusivamente), por Grande Área 
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maiores ou iguais a zero, da subtração entre o Ano de Início do primeiro Vínculo e o 
Ano de Conclusão do maior título (etapa máxima de formação) do pesquisador. 

A figura a seguir apresenta os histogramas do número de anos entre o primeiro vínculo 
de trabalho e o ano de conclusão da etapa máxima de formação para todos os ex-
bolsistas FAPESP e não FAPESP. Nota-se que muitos tiveram vínculos antes da 
conclusão da etapa máxima (indicados pelos números negativos). A segunda figura 
apresenta um “zoom” destes histogramas, apenas com o indicador de interesse (ou 
seja, retirando aqueles que nunca tinham tido um vínculo de trabalho até a conclusão 
de sua etapa máxima de formação). Notem que na iniciação científica – etapa máxima 
graduação – só há observações até o 0 (zero) tanto para bolsistas FAPESP como para os 
demais. Esta etapa não será analisada neste quase-experimento. 

 

 
Figura 44 - Distribuições do número de anos entre o primeiro vínculo de trabalho e o ano de conclusão da etapa 
máxima de formação 
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Figura 45 - Histogramas do tempo até obtenção do primeiro vínculo, desde a conclusão da bolsa - Mestrado 

 
Figura 46 - Histogramas do tempo até obtenção do primeiro vínculo, desde a conclusão da bolsa – Doutorado 

Nota-se que no geral, apenas nos Mestres o tempo até o vínculo é 10% menor para os 
bolsistas FAPESP quando em comparação com demais bolsistas. Nos Doutores não há 
evidência de efeito. 
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Na análise por grandes áreas do conhecimento, observa-se que o efeito mais marcante 
no mestrado ocorre nas áreas de Exatas e da Terra e Biológicas. Para o doutorado, esta 
evidência aparece para o multidisciplinar.  

 

 
Figura 47 - Efeitos no Tempo até o Primeiro Vínculo, por Grande Área - Mestrado 

 
Figura 48 - Efeitos no Tempo até o Primeiro Vínculo, por Grande Área - Doutorado 

Tabela 48 - Tempos médios e respectivos desvios padrão, do tempo de conclusão da etapa até o primeiro vínculo 

  Mestrado   Doutorado 

 Média 
DP Outras Bolsas FAPESP   Outras Bolsas FAPESP 

  
   

  
 

Exatas e da Terra 4.2 3.1 
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0,91 0,88

0,79
0,89

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0,93 0,90
1,04

1,12
0,99 0,93

1,07
1,00

0,80

1,00

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80



146 
 

  0.1 0.1 
 

0.1 0.1 

    
  

  
 

Biológicas 4.4 3.7 
 

5.7 5.1 
  0.1 0.1 

 
0.1 0.1 

    
  

  
 

Engenharias 4.9 4.2 
 

5.9 6.1 
  0.1 0.1 

 
0.1 0.1 

    
  

  
 

Saúde 4.9 4.5 
 

5.6 6.3 
  0.0 0.1 

 
0.1 0.1 

    
  

  
 

Agrárias 4.2 4.2 
 

5.2 5.1 
  0.1 0.1 

 
0.1 0.1 

    
  

  
 

Sociais Aplicadas 5.0 5.1 
 

7.9 7.3 
  0.1 0.1 

 
0.1 0.1 

    
  

  
 

Humanas 4.8 4.4 
 

6.8 7.3 
  0.0 0.1 

 
0.1 0.1 

    
  

  
 

Linguistica, Letras, 
Arte 5.6 5.0 

 
7.0 7.1 

  0.1 0.1 
 

0.1 0.1 

    
  

  
 

Multidisciplinar 4.2 3.3 
 

5.6 4.5 
  0.1 0.2 

 
0.2 0.3 

    
  

  
 

Geral 4.7 4.2 
 

5.9 5.9 

  0.02 0.03   0.3 0.3 

 
Complementarmente cabe comparar a evolução do salário e renda entre ex-bolsistas 
FAPESP e não FAPESP. Também neste é preciso tomar cuidado com relação aos 
resultados. Embora não haja indicativos de efeitos estatísticos diferenciados das 
bolsas, em termos absolutos é possível identificar que a renda inicial e atual dos ex-
bolsistas FAPESP (particularmente no mestrado) é maior do que o grupo que teve 
outras bolsas. 

Na comparação entre áreas do conhecimento, as diferenças nos efeitos são muito 
modestas. 
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Figura 49 – Evolução de salário e renda - mestrado 

 

 
Figura 50 – Evolução de salário e renda - doutorado 
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Figura 51 - Efeito FAPESP no número de SM no trabalho atual - Mestrado 

 

 
Figura 52 - Efeito FAPESP no número de SM no trabalho atual - Doutorado 

 

HIPÓTESE 11:  Os ex-bolsistas FAPESP assumem mais cargos 
diretivos e desenvolvem mais atividades de liderança do que 

aqueles que não possuíram bolsa FAPESP 

A análise desta hipótese ficou bastante prejudicada pela falta de respostas sobre a 
etapa da formação que influenciou o cargo diretivo. Foram apenas 187 respostas, das 
quais 108 foram relativas ao doutorado ou pós-doutorado. Desta forma, este indicador 
será analisado apenas no recorte de quase-experimento do doutorado, avaliando os 
efeitos da bolsa FAPESP quanto a assumir ou não cargos diretivos, a quantidade de 
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cargos assumidos e as influências da bolsa para o atingimento desta situação. Este 
último indicador também teve uma baixa taxa de respostas, apenas 55% dos que 
disseram ter assumido um cargo responderam sobre a influência da bolsa para isso, 
mesmo sem ter preenchido o vínculo em relação à etapa de formação acadêmica. As 
análises para este indicador, portanto, devem ser feitas com cautela. 

De qualquer forma, as tabelas e figuras a seguir, analisadas sob a ótica do quase-
experimento de bolsas de doutorado, não confirmam a hipótese, nem em relação ao 
número de cargos diretivos assumidos e nem em relação à influência da bolsa para o 
alcance destas posições. 

O que se observa, em linhas gerais, é um baixo número de cargos diretivos assumidos 
(quase 50% dos respondentes tiveram apenas um cargo no período, independente do 
tipo de bolsa), assim como uma forte influência das bolsas para o alcance desta 
situação (em quase 60% dos casos, independente do tipo de bolsa, a influência da 
bolsa foi de 100%). 

 

 
Figura 53 - Porcentual de ex-bolsistas com cargos diretivos, segundo tipo de bolsa 

 
Figura 54 - Histograma do número de cargos diretivos, segundo tipo de bolsa 

Tabela 49 - Efeitos para Cargo Diretivo (Sim ou Não) e Quantidade de Cargos Diretivo 

  Efeito p-valor IC 95% 

Cargo 0.977 0.81 0.805 1.185 
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Quantidade  0.984 0.87 0.818 1.185 

 

 
Figura 55 - Graus de Influência da Bolsa na obtenção do cargo diretivo 

HIPÓTESE 12:  Os ex-bolsistas FAPESP são mais empreendedores 
do que aqueles que não possuíram bolsa FAPESP 

Esta hipótese se confirma apenas para o caso da Iniciação Científica, sendo que nas 
demais etapas de formação, este efeito é contrário. Apesar de não ser 
estatisticamente significante, o efeito contrário nos doutores chama atenção, uma vez 
que apresentam uma chance quase 20% menor de não vir a assumir uma posição de 
empresário ou autônomo. Uma das causas para isso pode ser justamente a tendência 
dos ex-bolsistas de doutorado da FAPESP de assumirem cargos de docência, vista em 
hipóteses anteriores (4 e 9). 

Cabe destacar que no caso da iniciação científica, a influência das bolsas FAPESP é 
significativamente maior do que as demais bolsas.  
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Figura 56 - Porcentual de ex-bolsistas que se tornaram Empresários ou Autônomos, por tipo de Bolsa em cada 
etapa de formação 

Tabela 50 - Efeito da Bolsa FAPESP para ser “Empresário/ Autônomo”, segundo etapa da formação 

  Efeito p-valor IC 95% 

  
    

Iniciação 
Científica 1.55 0.05 1.01 2.38 

  
    

Mestrado 0.95 0.70 0.71 1.26 

  
    

Doutorado 0.79 0.30 0.51 1.23 

 
 

 
Figura 57 - Influências das bolsas para a criação de empresas 

HIPÓTESE 13: A maioria dos ex-bolsistas de IC da FAPESP 
prosseguem sua formação acadêmica após a graduação 
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realizando mestrado e doutorado; a maioria dos ex-bolsistas de 
mestrado da FAPESP prosseguem sua formação acadêmica 

realizando doutorado 

Conforme já detalhado na descrição da amostra, as trajetórias acadêmicas mais 
frequentes entre bolsistas FAPESP e não FAPESP incluem a sequência IC-MS-DR e IC-
MS (56% do total). Além disso, há destaque para a sequência MS/DR (14% do total) e 
IC/DD (5,4%). Isto indica que 65% dos ex-bolsistas tiveram algum tipo de continuidade 
em sua trajetória acadêmica, em contraposição a 24% do grupo que fez apenas IC ou 
MS. 

Tabela 51 - Distribuição dos respondentes quanto à trajetória de formação acadêmica 

Evolução 
Acadêmica nos 
programas 
avaliados       

  Freq % % acum. 
IC/ MS/ DR 2,393 27.56 28 
MS/ DR 1,212 13.96 41.52 
IC/ DD 472 5.44 47 
DD 68 0.78 48 
IC/ MS 2,480 28.56 76.31 
IC 1,250 14.4 90.7 
MS 807 9.3 100 

Total 8,682 100   

 
Há diferenças importantes quando se analisam ex-bolsistas FAPESP e ex-bolsistas de 
outras agências. Para FAPESP, as trajetórias mais comuns são IC-MS-DR, IC-MS e MS-
DR (60%), havendo ainda um significativo número de pessoas que têm uma trajetória 
unicamente baseada no IC. Para os ex-bolsistas de outras agências, o montante das 
trajetórias IC-MS-DR, IC-MS e MS-DR é um pouco maior, 70%, havendo grande 
destaque para a trajetória MS (que soma 22,3%). 

Cabe notar portanto que há poucos ex-bolsistas de IC FAPESP que não seguem carreira 
acadêmica realizando MS, MS-DR e DD (17%); no entanto este número é bem maior do 
que o número daqueles que fazem apenas IC com outras bolsas (5,9%), o que pode 
indicar um estímulo bastante positivo das bolas PIBIC-CNPq. No caso do MS FAPESP, há 
apenas 5,5% de indivíduos que fizeram apenas MS com bolsa da agência, sem ter tido 
IC ou prosseguir no DR. Para outras bolsas, esta situação ocorre em 22,3% dos casos. 

 
Tabela 52 - Distribuição dos respondentes quanto à trajetória de formação acadêmica (FAPESP e não FAPESP) 

Freq 
% 

Não 
FAPESP FAPESP Total 

    IC/ MS/ DR 408 1,981 2,389 

 
20.69 29.62 27.58 
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MS/ DR 350 855 1,205 

 
17.75 12.78 13.91 

    IC/ DD 35 437 472 

 
1.77 6.53 5.45 

    DD 12 56 68 

 
0.61 0.84 0.79 

    IC/ MS 612 1,861 2,473 

 
31.03 27.82 28.55 

    IC 116 1,134 1,250 

 
5.88 16.95 14.43 

    MS 439 365 804 

 
22.26 5.46 9.28 

    Total 1,972 6,689 8,661 

 
100 100 100 

 

2.2.2.6. Recomendações 
 
O primeiro ponto a ser destacado é o de que a FAPESP logrou, por meio de seu 
programa de bolsas, os resultados por ela esperados: realização de pesquisa científica 
no nível de iniciação científica, mestrado e doutorado e formação de quadros de 
pesquisa para o Estado de São Paulo. No entanto, esta afirmação deve ser ponderada a 
partir do viés da amostra, que certamente possui um maior número de indivíduos que 
se manteve na trajetória acadêmica. 

Cabem, no entanto, alguns pontos de recomendações a partir da análise das 13 
hipóteses inicialmente levantadas: 
 

 Ampliar a atração de bolsistas FAPESP oriundos de outras unidades da Federação (no 

período, cerca de 90% dos ex-bolsistas são oriundos do Estado de São Paulo) 

 Criar mecanismos para ampliar a inserção dos ex-bolsistas de doutorado em atividades 

de P&D em empresas (hoje, mais de 50% destes ex-bolsistas vão para a carreira 

docente) 

 Manter mecanismos de estabelecimento de colaborações internacionais e estágios no 

exterior para os ex-bolsistas, uma vez que estes esforços têm sido significativamente 

maiores do que o observado para ex-bolsistas de outras agências 

 Ampliar o efeito FAPESP em ações empreendedoras para que os resultados das 

pesquisas utilizem instrumentos de proteção à propriedade intelectual e que, dentro 

das especificidades e possibilidades de cada área do conhecimento, vislumbrem ações 

empreendedoras a partir dos resultados da pesquisa. A FAPESP poderia criar 

mecanismos de apoio à avaliação do potencial inovativo dos resultados científicos e 
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tecnológicos das bolsas, dando sequência à pesquisa até mesmo para que possa se 

candidatar a projetos em outras linhas, como o PIPE ou outro instrumento similar. 

 

2.2.3 Programa EMU 

A avaliação do EMU está dividida em quatro sessões: a apresentação do Programa, o 
desenho metodológico, os resultados e, por fim, as conclusões e recomendações. 

2.2.3.1. Apresentação do Programa  

A apresentação do EMU é feita em três partes. A primeira, a caracterização do EMU, 
apresenta a história da sua fundação e objetivos. A segunda se atém a sua forma de 
funcionamento. A terceira descreve as características do EMU por meio de estatísticas 
da base de dados da FAPESP. 

2.2.3.1.1. Caracterização do EMU 

O Programa de Apoio à Infraestrutura de Pesquisa foi criado em 1994 com o intuito de 
apoiar a recuperação e modernização da infraestrutura de pesquisa do Estado de São 
Paulo. Em 1996 foi incorporada a tal programa a modalidade de Equipamentos 
Multiusuários (EMU), que tinha como principal objetivo a compra de equipamentos de 
custo elevado que pudesse ser utilizado por diversos pesquisadores. A partir de então 
houve uma série de mudanças na forma de acesso ao Programa e dentro da estrutura 
da FAPESP, sem nunca alterar o seu objetivo. De 1998 a 2002 o EMU integrou a Linha 
Regular de apoio à pesquisa na instituição e, a partir de 2004 tornou-se um Programa 
Autônomo no domínio dos Programas Especiais da FAPESP com chamadas públicas.  

Em 2004 houve o lançamento do primeiro edital do EMU, o que representou alteração 
na forma de acesso ao Programa. Ainda que o número de projetos denegados também 
tenha sido elevado, o índice de projetos financiados foi bem maior do que o verificado 
quando o acesso se dava pela forma balcão. Em 2009 repetiu-se o procedimento e 
uma nova chamada pública foi lançada. A figura abaixo ilustra a linha do tempo do 
Programa EMU. 

 

 
Figura 58 - Linha do tempo do Programa EMU 

Fonte: Elaboração da equipe. 
 
O edital de chamada de projetos lançado em 2009 incorporou diversas alterações no 
funcionamento do EMU com o intuito de garantir que as instituições estejam 
comprometidas em garantir recursos para instalação, manutenção e operação dos 
equipamentos. Regras relacionadas à contrapartida institucional foram mais fortes e 
explícitas no último edital (Agência Fapesp, 2009), incluindo exigência de pessoal 
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qualificado para operação contínua do equipamento, assistência e treinamento aos 
usuários, recurso para seguro e manutenção, espaço físico para instalação, além de um 
Plano para Gestão e Compartilhamento do Uso do Equipamento, aprovado pelo órgão 
colegiado máximo da Unidade.  

Outra alteração no Programa é a possibilidade das instituições poderem adquirir um 
conjunto de equipamentos que possuem característica de facilities. Todavia, essas 
alterações, implantadas a partir do Edital de 2009 não fazem parte do escopo da 
avaliação. 

2.2.3.1.2. Funcionamento do Programa EMU  

Embora o Programa tenha como finalidade financiar equipamento de alto valor, até 
2009, período de análise desta avaliação, não eram estipulados valores máximos e 
mínimos para as propostas18.  

Além dos equipamentos, o Programa prevê também, em casos especiais, recursos para 
serviços de instalação e operacionalização e o material de consumo essencial ao seu 
funcionamento.  

As propostas enviadas ao Programa são sustentadas por pelo menos três projetos 
associados de pesquisa financiados pela FAPESP, que estejam vigentes ou tenham 
terminado há menos de dois anos e que sejam coordenados por diferentes 
pesquisadores. Os projetos associados não precisam necessariamente estar vinculados 
a uma mesma instituição, unidade ou entidade. Um pesquisador pode participar de 
uma única solicitação na condição de Pesquisador Associado.  

As propostas podem ser reforçadas com uma lista de projetos complementares, que 
podem estar em andamento ou terem sido concluídos em menos de 2 anos. É 
importante que tenham recebido financiamento de agências de fomento à pesquisa e 
selecionados por avaliação pelos pares. 

Um dos Pesquisadores Associados será o Pesquisador Responsável pelo equipamento, 
que será instalado na instituição na qual ele possui vínculo. É exigido que o 
pesquisador tenha, no mínimo, titulação de doutor ou qualificação equivalente, bem 
como um sólido histórico de realizações científicas ou tecnológicas na área em que se 
insere o trabalho. O sólido histórico deveria ser comprovado por meio da súmula 
curricular do pesquisador e “contrapartida de financiamento”, que representa o 
montante de financiamento obtido pelos pesquisadores nos últimos 5 anos, que 
deveria ser pelo menos equivalente ao valor do equipamento solicitado. 

Até 2009 não era exigida contrapartida institucional para compra do equipamento, ou 
seja, não era necessário o aporte financeiro da instituição para adquirir o 
equipamento, mas sim o comprometimento com o financiamento e garantia das 
condições de funcionamento do equipamento. 

Antes do Programa abrir chamadas públicas, nos anos de 2004 e de 2009, os pedidos 
eram realizados em duas etapas: a primeira delas consistia apenas da apresentação de 
um pré-projeto com informações resumidas, que caso fosse aprovado deveria ser 

                                                      
18 A partir de 2009 o valor solicitado por equipamento passou a ser fixado em um montante superior a 
R$ 100 mil, não sendo estipulado valor máximo. 
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complementado com o envio de documentação complementar em triplicata para 
montagem de processo que seria avaliado pela assessoria científica.  

Os pedidos do EMU têm vigência média de 2 anos. Até 2009, os relatórios científicos 
deveriam ser apresentados, antes das chamadas públicas, ao final do primeiro ano 
(Relatório Parcial), descrevendo apenas o andamento dos três projetos principais e 
outro ao final do segundo ano (Relatório Final), incluindo a discussão dos projetos 
principais, uma lista de publicações, patentes e transferências geradas pelos projetos 
secundários. Na chamada de 2004 o coordenador deveria apresentar um único 
relatório científico no final da vigência do auxílio. 

2.2.3.1.3. Dados sobre o EMU  

Este item apresenta alguns indicadores referentes à solicitação e concessão de 
equipamentos no EMU, descrevendo a sua evolução entre os anos de 1998 a 2009. O 
Quadro a seguir apresenta um panorama do Programa, contendo informações sobre o 
número de projetos submetidos, aprovados, o valor desembolsado no período, o valor 
médio por requisição, dentre outros dados. 

Quadro 4 - Dados gerais do Programa EMU 

Número de Projetos submetidos 442 

Número de projetos aprovados 186 (43% dos submetidos) 

Total desembolsado 1998-2009  
(não houve desembolso para o Programa entre 
2007 e 2009) 

R$102.110.281,53, em valores correntes ou  
R$ 145.610.951,85, em valores constantes de 
2009 

Valor médio, por pedido concedido R$548.980,01, em valores correntes, ou  
R$ 782.854,58, em valores constantes de 2009 

Percentual de equipamentos com valor maior 
que R$1 milhão 

13% dos aprovados (24 projetos) - Em valores 
correntes; 
25 % dos aprovados (47 Projetos) - Em valores 
deflacionados ano-base 2009  

Valor do projeto de maior valor unitário* R$ 3,5 milhões em valores correntes ou 
R$ 5,5 milhões em valores constantes de 2009 

* Concedido em 2002 para o LNLS na área de biofísica. 

Fonte: Elaboração da Equipe, com informações da Base de dados EMU, Fapesp. 
 
O valor médio dos pedidos concedidos indica o alto valor dos equipamentos, 
correspondendo quase R$ 780 mil em valores atuais. Os valores concedidos 
anualmente pelo Programa no período 1998-200619 são apresentados na Tabela 
abaixo. Nota-se que em 2000 os projetos aprovados absorveram 23% dos recursos. Em 
2005 foram 44%. Ou seja, apenas nestes dois anos foram aportados 67% dos recursos 
do EMU. 

 
Tabela 53 - Desembolso anual do EMU, em valores constantes de 2009, no período 1997 a 2007 

Ano Valor, em mil R$ * % 

1998 4.698.716 3,2 
1999 11.331.892 7,8 
2000 34.000.157 23,3 

                                                      
19 Entre 2006 e 2009, período de avaliação não houve desembolso da FAPESP para o Programa. 
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2001 15.880.211 10,9 
2002 10.633.477 7,3 
2003 0 0,0 
2004 0 0,0 
2005 64.019.819 44,0 
2006 5.046.680 3,5 

Total 145.610.952 100,0 

* Valores deflacionados usando 2009 como ano-base 

Fonte: Elaboração da Equipe, com informações da Base de dados EMU, Fapesp. 

 
Os valores de 2005 e 2006 são referentes à liberação de valores para compra de 
equipamentos requeridos no edital lançado em 2004. O valor total previsto para edital 
de 2004 era de R$ 50 milhões em moeda corrente e no edital de 2009 foram 
oferecidos R$ 70 milhões (Agência FAPESP, 2009). 

De um total de 442 propostas submetidas, 186 foram aprovadas e 245 denegadas, o 
que corresponde a aproximadamente 55% de processos denegados. A distribuição 
anual destes projetos está representada no Gráfico abaixo. A alta procura em 2004 e 
2005 corresponde a primeira chamada competitiva de projetos, via edital.  

 
Gráfico 45 - Número (anual) de projetos concedidos, denegados e cancelados de 1998 a 2009 – Programa EMU 

Fonte: Elaboração da Equipe, com informações da Base de dados EMU, Fapesp. 
 

Proporcionalmente o Gráfico acima pode ser representado da seguinte forma. 
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Gráfico 46 - Porcentagem (anual) de projetos concedidos e denegados, de 1998 a 2009 - Programa EMU 

Em relação às áreas do conhecimento destas propostas, observa-se que 67% dos 
projetos aprovados estão concentradas em 12 áreas do conhecimento. A seguir está a 
representação gráfica da distribuição de aprovados e denegados de 125 das 186 
propostas aprovadas, que corresponde às 12 principais áreas do conhecimento que 
tiveram equipamentos multiusuários aprovados. As áreas de bioquímica, medicina, 
física, química e agronomia foram as que mais apresentaram propostas e também as 
que mais se beneficiaram, concentrando 41% de total de propostas aprovadas. 

 

 
Gráfico 47 - Propostas por áreas do conhecimento do Programa EMU 

Complementarmente aos dados supracitados, apresentamos a Tabela abaixo 
apresenta dados relativos ao número de projetos concedidos e o valor desembolsado 
total e em média por pedido, por área do conhecimento. A área de Engenharia Nuclear 
apresenta o maior valor médio por pedido: aproximadamente R$ 2,5 milhões em cada 
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uma das 3 propostas. A Engenharia Elétrica com seus 5 pedidos apresenta valores 
unitários elevados, na faixa de R$ 1,6 milhão. A área de Bioquímica, no entanto, com 
seus 19 pedidos registra o total de desembolso de R$ 21, 7 milhões. 

 
Tabela 54 - Número de propostas aprovadas, segundo a área do conhecimento do Programa EMU 

Áreas do 
Conhecimento 

N. Concedidos % 
Valor Desembolsado 

(R$ de 2009) 
Valor Médio por Pedido 

(R$ de 2009) 

Bioquímica 19 10,2 21.685.978,00 1.141.367,26 
Física 15 8,1 17.938.301,57 1.195.886,77 

Química 13 7,0 14.313.734,41 1.101.056,49 
Biofísica 8 4,3 11.574.685,08 1.446.835,63 
Medicina 17 9,1 10.553.983,75 620.822,57 

Morfologia 7 3,8 8.114.899,74 1.159.271,39 
Engenharia Elétrica 5 2,7 8.003.311,39 1.600.662,28 
Engenharia Nuclear 3 1,6 7.540.219,59 2.513.406,53 

Geociências 8 4,3 5.847.013,35 730.876,67 
Engenharia de 

Materiais e 
Metalúrgica 

4 2,2 5.048.087,01 1.262.021,75 

Medicina Veterinária 9 4,8 3.832.045,31 425.782,81 
Agronomia 12 6,5 2.915.263,29 242.938,61 

Farmacologia 5 2,7 2.391.719,79 478.343,96 
Zootecnia 7 3,8 2.303.900,20 329.128,60 

Engenharia Mecânica 4 2,2 2.231.775,53 557.943,88 
Ciência e Tecnologia de 

Alimentos 
4 2,2 2.221.506,03 555.376,51 

Fisiologia 4 2,2 2.128.049,87 532.012,47 
Oceanografia 3 1,6 1.921.578,28 640.526,09 

Ciência da Computação 3 1,6 1.626.108,34 542.036,11 
Imunologia 2 1,1 1.604.906,58 802.453,29 

Biologia Geral 1 0,5 1.294.946,65 1.294.946,65 
Farmácia 3 1,6 1.112.073,50 370.691,17 

Microbiologia 2 1,1 1.057.497,33 528.748,67 
Saúde Coletiva 2 1,1 902.699,78 451.349,89 

Botânica 2 1,1 824.714,01 412.357,00 
Comunicação 2 1,1 795.854,10 397.927,05 

Genética 3 1,6 730.626,36 243.542,12 
Odontologia 2 1,1 704.905,45 352.452,72 

Ecologia 2 1,1 703.138,26 351.569,13 
Engenharia Química 2 1,1 538.773,24 269.386,62 

Parasitologia 1 0,5 481.163,91 481.163,91 
Zoologia 2 1,1 446.163,25 223.081,62 

Engenharia Sanitária 1 0,5 402.308,80 402.308,80 
Astronomia 1 0,5 374.047,00 374.047,00 
Matemática 1 0,5 311.985,97 311.985,97 

Recursos Florestais e 
Engenharia Florestal 

1 0,5 278.324,50 278.324,50 

Demografia 1 0,5 236.846,89 236.846,89 
Engenharia Civil 1 0,5 218.234,38 218.234,38 

Arquitetura E 
Urbanismo 

1 0,5 136.053,30 136.053,30 

Artes 1 0,5 115.925,67 115.925,67 
Nutrição 1 0,5 95.691,07 95.691,07 
Historia 1 0,5 51.911,34 51.911,34 

TOTAL 186 100% 145.610.951,85 782.854,58 
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Fonte: Elaboração da Equipe, com informações da Base de dados EMU, Fapesp. 
 
As principais instituições participantes do Programa são: USP, UNESP e UNICAMP, 
tanto em função da apresentação do maior número de propostas, como também na 
taxa de aprovação conforme o Gráfico apresentado abaixo. 

 

Gráfico 48 - Principais instituições requerentes do Programa EMU 

A USP apresentou uma taxa de aprovação de 45%, muito próxima à Unicamp que 
obteve parecer positivo em 41% propostas, enquanto a UNESP obteve 31,5% de 
aprovação, igual à Unifesp . A Tabela abaixo apresenta o número total de concessões e 
a taxa de aprovação das instituições que participaram do Programa durante o período 
avaliado. 

 
Tabela 55 - Projetos solicitados para participar do Programa EMU e taxa de aprovação segundo institutos de 
pesquisa 

Instituição Concedido Taxa de Aprovação (%) 

USP 77 45,3 
Unicamp 25 41,0 
UNESP 23 31,5 
Unifesp 16 69,6 

MCT 10 71,4 
SEDSP 8 40,0 

SES 6 42,9 
SAASP 4 26,7 

SEMASP 4 100,0 
UFSCar 3 21,4 

Univ. Mogi das Cruzes 2 100,0 
EMBRAPA 1 12,5 

Fund. Arnaldo Vieira de Carvalho 1 33,3 
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USF 1 33,3 
PUCSP 1 50,0 

Univ.Sagrado Coracao 1 50,0 
Centro Paula Souza 1 100,0 

CTA 1 100,0 
Ministério da Marinha 1 100,0 

Total 186 42,1 

Fonte: Elaboração da Equipe, com informações da Base de dados EMU, Fapesp. 
 
A análise do perfil dos pesquisadores, baseado nas informações do banco de dados da 
Fapesp e no levantamento de dados dos processos arquivados do Programa, revelou 
que a uma parte não desprezível dos Pesquisadores Responsáveis e associados 
(43,3%), pertence à mesma instituição. Esse dado revela que há uma grande 
endogenia para submissão de propostas ao programa. O Gráfico a seguir aponta a 
diversificação de componentes das propostas nos pedidos de “instituições iguais entre 
os pesquisadores”, proporcionalmente o número de pedidos concedidos também é 
maior para essa categoria.  

 

 
Gráfico 49 - Origem institucional dos proponentes das solicitações para o Programa EMU 

Fonte: Elaboração da Equipe, com informações da Base de dados EMU, Fapesp. 
 
A seguir apresentamos o desenho metodológico preparado para a Avaliação do 
Programa EMU. 

2.2.3.2. Desenho Metodológico da Avaliação  

O desenho metodológico desta avaliação é apresentado em duas partes. A primeira 
descreve as hipóteses levantadas para nortear esta avaliação. A segunda, relata as 
características da avaliação do EMU, ou seja, o universo de análise, a amostra, o grupo 
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de tratamento e de controle. A descrição detalhada da metodologia empregada está 
redigida no item 2.1 deste relatório. 

 

2.2.3.2.1. Hipóteses para avaliação do EMU  

A partir dos objetivos da avaliação e da descrição do Programa foram formuladas sete 
hipóteses para serem testadas neste estudo: 

1. O Programa amplia ou cria novas competências científicas (avanço do estado 

da arte) ao permitir acesso a equipamentos enquadráveis. 

2. O Programa amplia ou cria novas competências técnicas, internas e externas à 

instituição beneficiária, para operação, construção ou manutenção de 

equipamentos. 

3. No prazo de cinco anos o caráter multiusuário dos equipamentos é perdido. 

4. O programa promove aumento da quantidade e qualidade das publicações, em 

co-autoria, inclusive internacionais. 

5. O programa favorece a formação de redes de pesquisa. 

6. O programa promove aumento da quantidade de projetos científicos e 

tecnológicos. 

7. As instituições beneficiadas não aportam contrapartida suficiente para 

manutenção e custeio do equipamento.  

A fim de responder estas hipóteses, foi montada a seguinte avaliação. 

2.2.3.2.2. Características da Avaliação do Programa EMU 

A avaliação de resultados e impactos do EMU foi realizada com base em distintas 
metodologias, que foram utilizadas de forma complementar, conforme descrito no 
item 2.1 deste presente relatório e no Anexo 1, referentes aos aspectos metodológicos 
do projeto.  

O universo da avaliação do EMU foi composto por todos os projetos concedidos e 
denegados pelo Programa entre 1998 e 2009, totalizando 186 solicitações aprovadas e 
245 denegadas. Para cada equipamento aprovado foram convidados a participar da 
avaliação o respectivo Pesquisador Responsável e dois Pesquisadores Associados da 
proposta.  

A aplicação do quase-experimento pressupõe a existência de um grupo controle para a 
comparação dos efeitos de uma dada da intervenção. O bom desenho de grupo 
controle deve ser, sempre que possível, o mais semelhante ao grupo de tratamento, 
excluindo-se a variável de análise. No caso da avaliação do EMU foram definidos com o 
grupo controle os projetos denegados, de forma a buscar entender, por meio das 
diferenças dos indicadores, qual a adicionalidade resultante da aquisição do 
equipamento. Desta forma, para o grupo controle, o convite foi feito apenas os 
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Pesquisadores Responsáveis que tiveram suas propostas denegadas no período de 
1998 e 2009. A distribuição de categorias de pesquisador do universo da avaliação do 
EMU é apresentada na Tabela a seguir. 

 
Tabela 56 - Universo de respondentes do Programa EMU por categoria 

Categoria de pesquisador Número 

Responsável Concedido 180 
Associado Concedido 348 

Responsável Denegado 211 

TOTAL 738 

Fonte: Elaboração da Equipe, com informações da Base de dados EMU, Fapesp. 

 
Foram confeccionados três questionários específicos para os distintos perfis de 
respondentes e com similaridades nas questões. Os temas abordados foram: Perfil do 
Pesquisador e da Proposta, Produção Técnico-Científica e Uso e Gestão do 
Equipamento, além da avaliação de procedimentos da Fapesp. Os questionários foram 
estruturados a partir de módulos, sendo que parte deles foram respondidos 
exclusivamente pelos Pesquisadores Responsáveis, encarregados pela alocação, 
manutenção e operação do equipamento, enquanto outras questões, relacionadas ao 
uso compartilhado, por exemplo, foram respondidas por Pesquisadores Responsáveis 
e associados. 

Para esta avaliação considerou-se dados disponibilizados pela FAPESP, coletas de 
dados por meio do questionário web, dados de produção científica do currículo lattes 
dos pesquisadores e classificação Journal Citation Reports (JCR) dos periódicos nos 
quais os artigos foram publicados20.  

O questionário web de avaliação do Programa Equipamento Multiusuários – EMU – foi 
disponibilizado do dia 4 de outubro a 18 de novembro de 201121. O total de 
respondentes perante a amostra está representado no Gráfico abaixo. 

 

                                                      
20 A descrição completa da metodologia sobre análise do fator de impacto das publicações encontra-se 
em anexo ao presente relatório, no item 1.3. 
21 Durante este período foi montado uma estratégia de acompanhamento das respostas com duas linhas 
de ação :1) atendimento à dúvidas e esclarecimentos aos usuários e 2) de reforço, com mensagem de 
incentivo ao preenchimento para aqueles que ainda não haviam concluído o questionário. 
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Gráfico 50 - Universo e Amostra da Pesquisa do Programa EMU. AC= Pesquisador Associado; RD= pesquisador 
Responsável Denegado e RC= Pesquisador Responsável Concedido 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 
O Gráfico acima mostra equilíbrio entre a amostra e o universo de respondentes. Esta 
proporcionalidade é importante para as análises dos resultados encontrados. A maior 
participação em relação ao universo foi dos Pesquisadores Responsáveis Concedidos 
(RC) com 72%. Tanto Pesquisador Responsável Denegado (RD), quanto Pesquisador 
Associado Concedido (AC) representaram 55% em relação à amostra. 

2.2.3.3. Resultados  

Os resultados aqui descritos estão divididos em quatro sessões. Inicialmente são 
expostos os resultados referentes ao perfil dos coordenadores e dos projetos 
concedidos e denegados que participaram desta avaliação. Em seguida, são 
apresentados os resultados que visam acatar ou refutar as hipóteses levantadas neste 
estudo. Na sessão seguinte é descrita a avaliação dos usuários sobre a gestão do 
Programa EMU. Por fim, é feita uma análise multivariada dos projetos a fim de 
apresentar perfis de projetos que participam do EMU. 

2.2.3.3.1. Perfil dos equipamentos e da solicitação 

O tema Perfil dos Equipamentos é composto por temas relacionados ao contexto da 
solicitação do equipamento e às características do equipamento. 

A análise das respostas fornecidas aos questionários de avaliação demonstrou que há 
uma diversidade considerável de tipos de equipamentos solicitados. De modo geral, 
pode-se dizer que não foi observado um padrão que permitisse o agrupamento da 
maior parte das solicitações em uma categoria. Por esta razão, manteve-se a 
denominação “Outros” para caracterizar o maior conjunto de equipamentos 
solicitados, tanto para os pedidos concedidos quando para os denegados. Em segundo 
lugar, aparecem os cromatógrafos e espectrômetros, para ambas os grupos de 
concedidos e denegados, seguidos de instrumentos bioanalíticos, microscópios e, por 
último, equipamentos de informática.  
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Gráfico 51 - Categorias de equipamento do Programa EMU. RC= Pesquisador Responsável Concedido e 
AC=Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 
A principal motivação apontada pelos respondentes da avaliação para encaminharem 
propostas de solicitações de equipamentos ao Programa EMU esteve relacionada com 
a introdução de uma nova tecnologia ou nova linha de pesquisa. Em seguida, destaca-
se a opção “aumentar a capacidade de atendimento aos usuários”, porém em número 
consideravelmente menor do que a primeira opção. Este resultado foi equivalente 
para os três grupos analisados: Pesquisadores Responsáveis concedidos, Pesquisadores 
Responsáveis denegados, e Pesquisadores Associados concedidos.  
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Gráfico 52 - Principais motivações para a solicitação do EMU. .RC= Pesquisador Responsável Concedido, RD= 
Pesquisador Responsável Denegado e AC= Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
 

No que se refere à disponibilidade comercial dos equipamentos solicitados ao 
Programa EMU, em mais de 75% dos casos – tanto para o grupo de concedidos quanto 
para o de denegados – os equipamentos já eram existentes no mercado, com 
configuração padrão. Menos da metade desses casos caracterizaram-se com 
equipamentos já existentes no mercado e com especificação/customização adaptada 
para a proposta, e um número pouco significativo de casos foi de equipamentos 
desenvolvidos especialmente para a proposta enviada ao Programa.  
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Gráfico 53 - Disponibilidade comercial do equipamento no momento da proposta para o Programa EMU RC= 
Pesquisador Responsável Concedido, RD= Pesquisador Responsável Denegado 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 
Quanto à questão sobre disponibilidade de equipamentos equivalentes em condições 
de uso em outras instituições e pesquisa, em cerca da metade dos casos dos três 
grupos avaliados – Pesquisadores Responsáveis concedidos, responsáveis denegados e 
associados concedidos – a resposta foi de que havia equipamentos equivalentes no 
estado de São Paulo. A segunda categoria de resposta mais assinalada, também para 
os três grupos, foi de que não havia equipamentos equivalentes disponíveis em outras 
instituições de pesquisa. Em seguida, as respostas de dividem entre afirmativas da 
existência de equipamentos na mesma instituição e em instituições do exterior. Um 
número menor de pesquisadores afirmou desconhecer a disponibilidade de 
equipamentos equivalentes em outras instituições e, por fim, o menor grupo afirmou a 
existência de equipamentos equivalentes em outro país ou outro estado que não São 
Paulo.  
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Gráfico 54 - Disponibilidade de equipamentos equivalentes em condições de uso em outras instituições de 
Pesquisa. RC= Pesquisador Responsável Concedido, RD= Pesquisador Responsável Denegado e AC= Pesquisador 
Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 
Os Pesquisadores Responsáveis e associados que tiveram suas solicitações concedidas 
foram questionados sobre a trajetória hipotética que teriam seguido caso o 
equipamento não tivesse sido concedido pela FAPESP. Em mais de 85 casos em cada 
grupo, foi sugerido que, diante destas circunstâncias, o equipamento não teria sido 
adquirido. A segunda categoria mais assinalada pelos Pesquisadores Associados (31) 
foi sugere que caso o equipamento não tivesse sido concedido pela FAPESP, teria sido 
adquirido utilizando financiamento da Fundação em outra linha de fomento. No caso 
dos responsáveis concedidos, a segunda categoria mais assinalada (15) sugere que o 
equipamento teria sido adquirido por meio de projetos e programas de outras 
agências de fomento.  
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Gráfico 55 - Trajetória hipotética caso o equipamento não tivesse sido adquirido o EMU. RC= Pesquisador 
Responsável Concedido, RD= Pesquisador Responsável Denegado e AC= Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 
Cabe mencionar ainda, que os pesquisadores que tiveram a solicitação denegada 
foram questionados sobre a aquisição do equipamento por outros meios: 50% (58 
solicitações) dos casos o fizeram, enquanto os outros 50% não adquiriram o 
equipamento. 

Para 33 casos do primeiro grupo, ou seja, daqueles que adquiriram o equipamento por 
outra fonte que não o Programa EMU, 18 deles o fizeram através da própria FAPESP, 
por meio de outras linhas de Fomento, conforme apontado na Tabela que se segue. Os 
demais pesquisadores adquiriram o equipamento com recursos do CNPq (6), Finep (5) 
e outras fontes (4 casos). Dezoito deles não declaram como adquiriram o 
equipamento. 

 

Tabela 57 - Fonte de Financiamento que possibilitou a compra do equipamento equivalente requerido no 
programa EMU.  
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Fapesp 18 

Finep 5 

Outros 4 

Total geral 33 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 

A seguir são apresentados os resultados que permitem responder às hipóteses 
apresentadas anteriormente acerca do desempenho do Programa EMU. 

2.2.3.3.2. Resultados da calibração do Quase-Experimento – EMU 

Para avaliação de resultados e impactos, baseados nos indicadores selecionados, 
empregou-se a metodologia de quase-experimento, procurando-se balancear os 
grupos por meio da técnica de ponderação por Escores de Propensão (Propensity 
Scores, PS), conforme descrito na metodologia (ver Anexo 1.1). 

No caso do EMU o grupo controle foi formado por projetos denegados pela FAPESP no 
programa. Neste caso ainda, há a particularidade de além do coordenador do projeto, 
que responderam a um questionário específico, há os Pesquisadores Associados, que 
também responderam a uma versão do instrumento de coleta. A comparação quanto 
aos indicadores de produção científica e acadêmica foram os únicos indicadores 
passíveis de análise por quase-experimento, e desta forma foram estimados dois 
tipode de escore de propensão. Um primeiro procedimento estimou os escores para a 
comparação da produção dos Coordenadores dos projetos concedidos com os 
coordenadores dos projetos denegados, que seria a comparação mais objetiva. No 
entanto, estimou-se o escore de propensão também para a comparação dos 
Associados com os Coordenadores dos projetos denegados. 

As variáveis para ajuste do escore de propensão em ambos casos foram: 

 Idade do coordenador na época da concessão; 

 Grande Área de Conhecimento 

 Número de artigos até o ano de concessão do projeto 

 Número de coautores distintos em artigos até o ano de concessão do projeto 

 Número de dissertações e teses orientadas até o ano de concessão do projeto 

 Faixa de valor do equipamento 

 Natureza da Instituição (Privada ou Pública ) 

 Ano de concessão do projeto 
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Gráfico 56 - Resultados dos escores de propensão para comparação entre Pesquisadores Responsáveis 
Concedidos. a) Diagnóstico de convergência, b) Distribuição dos escores (2=EMU, 1=Controle), c) p-valores dos 
testes de homogeneidade antes e depois da ponderação, d) Tamanhos dos efeitos das diferenças entre os grupos, 
pré e pós ponderação 
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Gráfico 57 - Resultados dos escores de propensão para comparação entre Pesquisador Associado EMU e 
Pesquisadores Responsáveis Denegados. a) Diagnóstico de convergência, b) Distribuição dos escores (2=EMU, 
1=Controle), c) p-valores dos testes de homogeneidade antes e depois da ponderação, d) Tamanhos dos efeitos 
das diferenças entre os grupos, pré e pós ponderação 

2.2.3.3.3. Resultados por hipótese 

As sete hipóteses levantadas anteriormente são discutidas neste item. 

HIPÓTESE 1: O Programa amplia ou cria novas competências 
científicas (avanço do estado da arte) ao permitir acesso a 

equipamentos enquadráveis. 

Esta hipótese não pôde ser analisada por falta de respostas adequadas para os 
indicadores. Entretanto, usando indicadores indiretos, como novas  disciplinas criadas 
na graudação e na pós, derivadas do uso do equipamento, assim como o número de 
dissertações e teses defendidas com base no uso do equipamento, têm-se medidas 
aproximadas que ajudam a discussão da hipótese. 

As disciplinas de graduação e pós-graduação decorrentes do equipamento são 
apresentadas na Tabela que se segue pelas perspectivas do pesquisador responsável e 
do pesquisador associado. Percebe-se que ainda que o número absoluto de disciplina 
pareça alto, a média por projeto do EMU é menor que 1. 

 
Tabela 58 - Tipo de disciplina, frequência, total de projetos e média de disciplina por projetos para criar novas 
competências científicas no âmbito do Programa EMU 

Categoria de 
respondente 

Tipo de Disciplina 
Freq. De 
Projetos 

Total de 
Disciplinas 

Média 

Pesquisadores 
Responsáveis 
Concedidos 

Disc. Graduação 128 37 0.28 

Disc. Pós-graduação 122 80 0.65 

Pesquisadores 
Associdaos  
Concedidos 

Disc. Graduação 190 14 0.07 

Disc. Pós-graduação 187 44 0.25 

Total 
Disc. Graduação 318 51 0.16 

Disc. Pós-graduação 309 124 0.40 

A produção acadêmica, ou seja, geração de teses e dissertações é superior em 
números absolutos para os Pesquisadores Associados, seguidos pelos Pesquisadores 
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Responsáveis e por fim, os pesquisadores denegados com menores números, 
conforme é apontado no Gráfico a seguir. 

 
Gráfico 58 - Total anual de teses e dissertações relacionadas ao uso de equipamento. RC= Pesquisador 
Responsável Concedido e RD= Pesquisador Responsável Denegado 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

A mudança em 2004 refere-se ao edital lançado neste ano que aumentou 
abruptamente o número de projetos concedidos. 

 
Gráfico 59 - Média anual de teses e dissertações desde o início do uso do equipamento (Ano=0). RC= Pesquisador 
Responsável Concedido, RD= Pesquisador Responsável Denegado e AC= Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
 
Os valores absolutos são divididos pelo número de projetos em cada ano e 
normalizados pelo ano de instalação, observa-se que, independentemente da 
categoria, a tendência da média de teses e dissertações é descendente ao longo dos 
para os três grupos. 
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Assim, podemos afirmar que o Programa cria relativa competência científica, porém 
não tem um desempenho destacadamente diferente de outros equipamentos fora do 
Programa. 

HIPÓTESE 2: O Programa amplia ou cria novas competências 
técnicas, internas e externas à instituição beneficiária, para 

operação, construção ou manutenção de equipamentos. 

Esta hipótese foi investigada tendo em vista o indicador adicionalidade de 
competência técnicas e grau de influência do equipamento que abrange aspectos da 
operação, construção ou manutenção de equipamentos entre outros. 

As competências técnicas externas à instituição beneficiária são discutidas a partir do 
oferecimento de cursos abertos ao público, cursos de utilização do EMU e cursos de 
segurança do EMU. Conforme apontado na Tabela abaixo. 

 
Tabela 59 - Tipo de curso, frequência, total de projetos e média de cursos por projetos para público externo ao 
EMU 

Categoria de 
respondente 

Tipo de curso 
Freq. De 
projetos 

Total de 
cursos 

Média 

Pesquisadores 
Responsáveis 
Concedidos 

Cursos abertos ao público 130 15 0.1 

Cursos de utilização do EMU 129 165 1.3 

Cursos de segurança do EMU 129 32 0.2 

Pesquisadores 
associados  
Concedidos 

Cursos abertos ao público 191 94 0.5 

Cursos de utilização do EMU 191 151 0.8 

Cursos de segurança do EMU 191 5 0.0 

Total 

Cursos abertos ao público 321 109 0.3 

Cursos de utilização do EMU 320 316 0.9 

Cursos de segurança do 
EMU 

320 37 0.1 

 
 
Os valores acima apresentados indicam que o oferecimento de cursos externos pelos 
responsáveis pelo equipamento é em média inferior a um curso por projeto. 

Em relação à variação de competências técnicas dos pesquisadores do 
centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa com o uso do equipamento e o 
respectivo grau de influência do equipamento, nota-se que o uso do equipamento 
favoreceu, no caso dos Pesquisadores Responsáveis, a projeção de equipamentos; o 
desenvolvimento de instrumentação, a operação de equipamentos e a manutenção de 
equipamentos. Para estas quatro atividades a variação de competência foi considerada 
alta, ou seja, mediana superior a 85%., conforme destacado na Tabela a seguir. 

 

Tabela 60 - Porcentagem, média, desvio padrão e mediana das variações de competência técnica decorrentes do 
uso do EMU para Pesquisadores Responsáveis. 
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Variações de Competências segundo 
Pesquisadores Responsáveis 

Média Desvio Padrão Mediana 

Operação de equipamentos 78,43 28,74 95,00 

Projetar equipamento 75,14 28,00 85,00 

Desenvolvimento instrumentação 72,57 27,21 85,00 

Manutenção de equipamentos 69,66 33,62 85,00 

Gestão do uso do equipamento 68,78 26,88 75,00 

Treinamento ou capacitação de pessoal 68,92 27,57 65,00 

Pesquisa em Parceria 61,84 31,11 55,00 

Prestação de serviços tecnológicos 62,89 31,41 55,00 

Gestão de propriedade intelectual 51,00 23,02 55,00 

Competência para trabalhar em equipe 60,39 29,44 55,00 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

Já para os Pesquisadores Associados, as competências consideradas com alta 
influência (mediana igual ou superior a 85%) dos equipamentos foram prestação de 
serviços tecnológicos e gestão de propriedade intelectual, indicados em destaque na 
Tabela que segue. 

 
Tabela 61 - Porcentagem, média, desvio padrão e mediana das variações de competência técnica decorrentes do 
uso do EMU para Pesquisadores Associados 

Variações de Competências segundo 
Pesquisadores Associados 

Média Desvio Padrão Mediana 

Prestação de serviços tecnológicos 72,60 29,86 85,00 

Gestão de propriedade intelectual 80,00 21,44 85,00 

Desenvolvimento instrumentação 66,08 31,15 75,00 

Operação de equipamentos 66,22 32,41 75,00 

Gestão do uso do equipamento 71,30 28,32 75,00 

Pesquisa em Parceria 63,49 29,64 75,00 

Competência para trabalhar em equipe 62,00 27,86 65,00 

Projetar equipamento 62,00 31,53 60,00 

Manutenção de equipamentos 64,00 31,41 55,00 

Treinamento ou capacitação de pessoal 0,00 0,00 0,00 
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Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

No tocante à influência média do equipamento na variação da competência dos 
Pesquisadores Responsáveis, observa-se no Gráfico abaixo que as quatro atividades 
que tiveram a maior variação positiva de competência também foram as que tiveram 
influência superior a 80% do equipamento. Para os Associados Concedidos, além das 
duas atividades previamente destacadas, este grupo também registrou o trabalho em 
equipe como uma importante influência do equipamento. 

 

Gráfico 60 – Variação de competências decorrentes do projeto EMU para responsáveis e associados concedidos. 

Considerando os dados acima expostos podemos concluir que houve criação de 
competência técnica interna para os pesquisadores diretamente envolvidos com o 
equipamento multiusuários, todavia, de naturezas diferentes entre os Pesquisadores 
Responsáveis e associados. Os primeiros tiveram enfoque nas atividades 
principalmente relacionadas ao equipamento tais como operar, projetar e mantê-lo, 
além de desenvolver instrumentação. Os segundos, Pesquisadores Associados, 
desenvolveram competências relacionadas à interface com terceiros, tais como a 
prestação de serviço e gestão da propriedade intelectual. 

Em relação às competências externas, ou seja, oferecimento de cursos externos ao 
projetos, observou-se que os projetos oferecem em média menos de 0,5 curso por 
equipamento. 

HIPÓTESE 3: No prazo de cinco anos o caráter multiusuário dos 
equipamentos é perdido. 

Para tratar deste tema foram abordadas questões que tratam da instalação (ano de 
instalação, tempo de espera para tanto, tempo de vida útil do equipamento e pontos 
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críticos para a instalação do equipamento) e do horizonte esperado no funcionamento 
do equipamento, e que discutem o caráter multiusuário do EMU. 

No que toca ao ano de instalação dos equipamentos, no representado no Gráfico 
abaixo apresenta a porcentagem de equipamentos instalados por ano. Nota-se dois 
conjuntos de dados: o primeiro, à esquerda, refere-se ao modo de operação no 
modelo de fluxo contínuo e o segundo agregado de dados, à direita, corresponde ao 
formato via edital. 

 

 
Gráfico 61 - Ano de instalação dos EMU solicitados e aprovados  

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

Sobre o tempo de espera para instalação dos equipamentos concedidos, observa-se 
que mais da metade destes já se encontravam instalados em menos de 1 ano da 
solicitação aprovada; ao final de 1 ano cerca de 80% dos equipamentos já estavam 
instalados. O Gráfico abaixo mostra a distribuição por completa. 
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Gráfico 62 - Tempo para instalação dos EMU solicitados e aprovados  

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

Quanto à vida útil dos equipamentos, estima-se que 75% dos equipamentos 
funcionem por até 10 anos. Após o décimo ano de funcionamento há uma queda 
significativa na curva, que mostra que cereca de um terço dos equipamentos tende a 
continuar em uso. Nota-se que há equipamentos com tempo de vida estimado em 40 
anos. 

 

 
Gráfico 63 - Tempo de vida do EMU estimado pelos responsáveis para o equipamento  

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
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Como mostrado no Gráfico acima, menos de 10% dos equipamentos deixaram de ser 
utilizados desde a instalação até a presente avaliação. Esta porcentagem é condizente 
com o Gráfico 64, uma vez que a maior parte dos equipamentos em análise foi 
instalada entre 2005 e 2006, e desse modo, ainda não se chegou na casa dos 10 anos 
em uso.  

 

 
Gráfico 64 - Status atual de utilização do EMU  

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

Os pontos críticos para a instalação e uso dos equipamentos multiusuários estão 
ilustrados no Gráfico abaixo. Aproximadamente 56% dos Pesquisadores Responsáveis 
acusaram não ter encontrado dificuldades para a instalação e operação do 
equipamento, e dentro das dificuldades mais recorrentes estão os custos de 
manutenção, além da falta de recursos humanos qualificados ora para operação, ora 
para manutenção. Quanto aos RDs que obtiveram o equipamento por fontes diversas 
ao programa EMU, 17% deles disseram não ter havido dificuldades ou pontos críticos 
para instalação e operação; para aqueles que acusaram dificuldades, os pontos críticos 
são semelhantes aos acima citados. 

 

 
Gráfico 65 - Principais pontos críticos para a instalação do EMU  
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Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
Por fim, a evolução do caráter multiusuário do equipamento é analisada na Gráfico22 
a seguir. 

 
Gráfico 66 - Porcentagem do tempo de utilização por diferentes tipos de usuários do EMU ao longo de 5 anos. 

 
O Gráfico aponta que os principais tipos de usuários que ao longo dos anos são do 
mesmo laboratório/grupo, mantendo um taxa de uso sempre superior a 50% do uso 
em até 5 anos. Ao contrário do que sugere a hipótese, o caráter multiusuário, 
entendido aqui como a diversificação de usuários, foi suavemente aumentando ao 
longo dos anos. Ainda assim, a predominância de usuários do mesmo departamento é 
notadamente maior. Esta análise, entretanto, não leva em consideração a natureza do 
equipamento. 

Desta forma, tendo em vista que a maior parte dos equipamentos é instalada no 
intervalo de até um ano; que o tempo de vida útil é de aproximadamente 10 anos; que 
predomina a ausência de dificuldades para a instalação dos equipamentos, espera-se 
que não haja empecilhos sérios que possa afetar o caráter multiusuário dos 
equipamentos. 

Por fim, podemos afirmar que a hipótese de que no prazo de cinco anos o 
equipamento perde seu caráter multiusuário não procede basicamente porque o 
caráter multiusuário já é reduzido desde o início de sua instalação. Na verdade, este 
caráter multiusuário amplia-se, embora com alcance reduzido. 

                                                      
22 Estas informações foram levantadas em um conjunto de 19 pesquisadores dentre 29 que afirmavam 
fazer algum tipo de controle da origem institucional do usuário. 
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HIPÓTESE 4: O programa promove aumento da quantidade e 
qualidade das publicações, em coautoria, inclusive internacionais. 

Esta hipótese foi analisada à luz dos indicadores de produção anual de artigos 
(absoluta e relativa), grau de influência do equipamento nestes artigos e qualidade 
destes artigos por meio do indicador JCR e coautorias nacional e internacional. 

A produção anual total de artigos relacionados ao uso do equipamento está 
representada no Gráfico abaixo. Em valores absolutos, os Pesquisadores Associados 
concedidos produzem mais artigos, seguidos pelos Pesquisadores Responsáveis 
concedidos e por fim pelos Pesquisadores Responsáveis denegados. Neste último 
foram contabilizados apenas quando os Pesquisadores Responsáveis denegados 
tiveram acesso de alguma outra forma ao equipamento similar em outro contexto. 

 
Gráfico 67 - Produção anual total de artigos dos respondentes da avaliação do EMU no período de 1998-2010 
(inclui denegados que tiveram acesso aos equipamentos). RC= Pesquisador Responsável Concedido, RD= 
Pesquisador Responsável Denegado e AC= Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
 

Já o Gráfico seguinte apresenta estes dados relativizados tomando com referência o 
ano 1 de instalação do equipamento e a média de artigos por ano. Para as três 
categorias, há uma ascensão na média de artigos por volta do 4 anos de instalação do 
equipamento e dois anos depois um declínio acentuado. 
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Gráfico 68 - Produção média de artigos (inclui decorrentes e não decorrentes do equipemento) a partir do início 
projeto, sendo 0 (zero) o ano de instalação do equipamento (inclui denegados que tiveram acesso aos 
equipamentos). RC= Pesquisador Responsável Concedido, RD= Pesquisador Responsável Denegado e AC= 
Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

 
Gráfico 69 – índice de dependência dos artigos publicados em relação ao uso do equipamento adquirido (inclui 
denegados que tiveram acesso aos equipamentos). RC= Pesquisador Responsável Concedido, RD= Pesquisador 
Responsável Denegado e AC= Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 
O Gráfico abaixo aponta o grau de influência do equipamento na geração de artigos 
científicos. A maior influência do equipamento é notada no grupo dos denegados. No 
caso dos RC a influência e declinante ao longo dos anos e no caso dos AC essa 
influência é ascendente nos primeiros anos e depois declinante. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 2 4 6 8 10 12

RC

RD

AC

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 2 4 6 8 10 12

RC

RD

AC



183 
 

 
Gráfico 70 - Influência do uso do equipamento na geração do artigo (inclui denegados que tiveram acesso aos 
equipamentos). RC= Pesquisador Responsável Concedido, RD= Pesquisador Responsável Denegado e AC= 
Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

Para a análise qualitativa das publicações científicas foram utilizados os Fatores de 
Impacto JCR extraídos conforme descrito na metodologia (ver Anexo 1.2). As 
comparações em relação à quantidade e qualidade da produção foram feitas por meio 
de modelos de regressão (ver Anexo metodológico), com estimativas ponderadas 
segundo os Escores de Propensão. 

 
Tabela 62 – Efeito quase-experimento da produção acadêmica entre responsáveis, associados e denegados 

    Responsáveis    Associados 

Bruto 

  Efeito p-valor IC 95% 
 

Efeito p-valor IC 95% 

Artigos proj. 1.04 0.74 0.83 1.30 
 

0.88 0.25 0.70 1.10 

Teses proj. 0.83 0.08 0.67 1.02 
 

0.81 0.05 0.65 1.00 

Diss. Proj. 0.75 0.01 0.61 0.92 
 

0.64 0.00 0.53 0.79 

  
         

Artigos Lattes 1.19 0.08 0.98 1.44 
 

1.12 0.20 0.94 1.34 

Co-autores Lattes 1.40 0.00 1.11 1.75 
 

1.36 0.00 1.10 1.66 

Teses Lattes 1.08 0.47 0.87 1.34 
 

1.12 0.24 0.93 1.36 

Mestrados Lattes 0.91 0.33 0.75 1.10 
 

0.88 0.14 0.74 1.04 

Co-autoria (AR) 0.42 0.00 0.20 0.64 
 

0.24 0.02 0.04 0.45 

Ponderado 
  

Artigos proj. 0.92 0.52 0.70 1.20 
 

0.87 0.26 0.69 1.11 

Teses proj. 0.77 0.04 0.61 0.98 
 

0.87 0.29 0.68 1.12 

Diss. Proj. 0.73 0.01 0.58 0.91 
 

0.71 0.00 0.57 0.88 

  
         

Artigos Lattes 1.11 0.36 0.89 1.38 
 

1.14 0.27 0.90 1.43 

Co-autores Lattes 1.33 0.04 1.01 1.74 
 

1.30 0.06 0.99 1.71 
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Teses Lattes 0.95 0.71 0.75 1.22 
 

1.14 0.29 0.89 1.46 

Mestrados Lattes 0.89 0.33 0.71 1.12 
 

0.98 0.84 0.80 1.20 

Co-autoria (AR) 0.16 0.25 -0.11 0.43 
 

0.09 0.49 -0.16 0.34 

 
Nos resultados quase-experimentais os números em negrito representam significância 
estatística. Para total de artigos presentes no Lattes, dissertações, teses (estas apenas 
para os responsáveis concedidos) e co-autoria de artigos, os beneficiários EMU tiveram 
desempenho maior que os denegados que conseguiram o equipamento por outras 
vias. 

Quanto aos fatores de imopactos, a representação os resultados são apresentados nos 
Gráficos abaixo. 

 
Gráfico 71 - Distribuições anuais dos Fatores de Impacto (JCR) das revistas dos artigos nos quais os respondentes 
da avaliação do EMU publicam (Ano=0: instalação do Equipamento). RC= Pesquisador Responsável Concedido, 
RD= Pesquisador Responsável Denegado e AC= Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011 e Dados do JCR. 
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Gráfico 72 - Distribuições anuais dos Fatores de Impacto (JCR), das revistas dos artigos nos quais os respondentes 
da avaliação do EMU publicam sem os outliers (Ano=0: instalação do Equipamento). RC= Pesquisador 
Responsável Concedido, RD= Pesquisador Responsável Denegado e AC= Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011 e Dados do JCR. 

A análise dos Gráficos não aponta qualquer tendência de influência na qualidade das 
publicações tanto na trajetória dos pesquisadores participantes do EMU quanto dos 
denegados. No caso dos pesquisadores do EMU, nota-se que eles já publicavam com 
mais impacto e continuam após a aquisição do equipamento. 

Os pesquisadores do Programa EMU geram em número absoluto maior de artigos 
científicos. Entretanto, em uma análise relativizada nota-se que os três grupos têm 
comportamento semelhante no que concerne taxa de artigos (há uma ascensão na 
média de artigos por volta do 4 anos de instalação do equipamento e dois anos depois 
um declínio acentuado) e a qualidade destes artigos (a qualidade é constante ao longo 
dos anos para os três grupos), sendo a produção de artigos dos pesquisadores do EMU 
produzidos em revista de maior renome. Em relação ao grau de influência do 
equipamento na geração de artigos científicos observou-se que a maior influência do 
equipamento é notada no grupo dos denegados. No caso dos Pesquisadores 
Responsáveis a influência é declinante ao longo dos anos e no caso dos Pesquisadores 
Associados essa influência é ascendente nos primeiros anos e depois declinante. 

HIPÓTESE 5: O programa favorece a formação de redes de 
pesquisa. 

Esta hipótese foi explorada por meio do indicador de diversidade de parceiros 
estabelecidos após a instalação do equipamento, criação de grupos de pesquisa e 
redes de coautoria. 

A diversidade de parcerias estabelecidas em decorrência do equipamento é 
relacionada a um núcleo mais próximo ao seu uso, conforme apontado no Gráfico que 
se segue. A porcentagem de parcerias com parceiros do próprio projeto são mais 
frequentes, seguidas por usuários externos e por fim pelos usuários que não são 
usuários do equipamento. Este comportamento se repete nos três grupos. 
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Gráfico 73 - Diversidade das Parcerias decorrentes da instalação do equipamento. RC= Pesquisador Responsável 
Concedido, RD= Pesquisador Responsável Denegado e AC= Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

Observa-se que há uma endogenia das parcerias de pesquisa. A preponderância de 
parcerias com membros da própria equipe, o que é coerente com o caráter frágil da 
multiusabilidade do equipamento. 

Em relação a formação de grupos de pesquisa em decorrência da instalação do 
equipamento observa-se que 35% dos Pesquisadores Responsáveis responderam ter 
criado grupos e 30% dos Pesquisadores Denegados.  

 

 
Gráfico 74 - Grau de influência na formação de Grupos de pesquisa no Programa EMU 
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Associados é um pouco menor que este valor, conforme apontado no Gráfico box plot 
acima. 

Há indícios que levam a crer que o Programa EMU fortalece os grupos que gravitam 
entorno do equipamento, pois as parcerias que ocorreram foram com parceiros do 
próprio projeto. Em relação à criação de grupos de pesquisa, observou-se que tanto 
Pesquisadores Responsáveis, quanto Denegados criaram grupos de pesquisa em taxas 
semelhantes (35% e 30% respectivamente). Os Pesquisadores Responsáveis relataram 
influência superior a 50% nesta criação de grupo de pesquisa.  

HIPÓTESE 6: O programa promove aumento da quantidade de 
projetos científicos e tecnológicos. 

Para abordar o caráter científico e tecnológico dos projetos que se utilizam dos 
equipamentos em questão, é apresentada a principal finalidade de uso do 
equipamento, os resultados advindos do seu uso e destes quais se tornaram inovação. 
Por fim, apresenta-se a alavancagem de projetos decorrentes do equipamento. 

Os equipamentos adquiridos são utilizados preponderantemente para o 
desenvolvimento de pesquisa acadêmica tanto no momento inicial (80%) quanto no 
último ano de utilização, ainda que ocorra uma leve queda desta proporção (77%). O 
uso para o ensino é relativamente maior no último ano de utilização (16%) do que no 
momento inicial (14%). Já o uso do equipamento para a prestação de serviço, um viés 
mais tecnológico, é praticamente o mesmo (11%) nos dois momentos aferidos. Os 
Gráficos 75 e 76, a seguir, ilustram este resultado. 

 

 
Gráfico 75 - Percentual de dedicação do EMU para diferentes atividades, para o conjunto dos respondentes 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
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Gráfico 76 - Variação de pontos percentuais da dedicação do EMU para diferentes atividades 

 
No tocante à natureza dos resultados decorrentes do uso do equipamento, destaca-se 
a produção de métodos e processos, segundo os três grupos de participantes da 
avaliação. Os demais resultados estão dispersos nas categorias indicadas.  

Em relação aos resultados obtidos a partir dos equipamentos, os Pesquisadores 
responsáveis concedidos são quem mais descrevem resultados e igualmente mais 
diversificados do que os Pesquisadores Associados Concedidos. O grupo dos 
pesquisadores que tiveram sua solicitação denegada não relata muitos resultados 
como decorrência do uso de um equipamento alternativo.  

Em parte este resultado era esperado, pois os Pesquisadores Responsáveis Concedidos 
supostamente têm uma visão mais global do uso do equipamento incluindo resultados 
de outros usuários quando comparados com os Pesquisadores Associados Concedidos. 
Os pesquisadores denegados podem ser apenas usuários de equipamentos 
equivalentes. Nos 3 grupos o tipo de resultado que mais se destaca são os métodos e 
processos.  
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Gráfico 77 - Resultados decorrentes do uso do equipamento (exceto publicações científicas, dissertações e teses). 
RC= Pesquisador Responsável Concedido e RD= Pesquisador Responsável Denegado. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

O Gráfico abaixo aponta quanto dos resultados viraram inovação, conceito este 
entendido como incorporação do conhecimento em bens e serviços. Nota-se que, 
embora com um “n” baixo, foi o grupo dos Pesquisadores Responsáveis Concedidos 
que relatou o maior número absoluto de inovações.  

 
Gráfico 78 – Total de resultados decorrentes do equipamento que se tornaram inovações. RC= Pesquisador 
Responsável Concedido e RD= Pesquisador Responsável Denegado. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
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Gráfico 79 - Direitos de propriedade intelectual decorrentes da proteção de resultados do equipamento. por RC= 
Pesquisador Responsável Concedido e RD= Pesquisador Responsável Denegado 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

O número de projetos alavancados em decorrência do equipamento foi questionado 
apenas para os pesquisadores que utilizaram o equipamento no âmbito do programa, 
ou seja, os Pesquisadores Responsáveis e os Associados. Os dois grupos apontam a 
Fapesp como a principal financiadora de projetos, em seguida o CNPQ. 

 
 

Gráfico 80 - Total de projetos alavancados decorrentes do EMU 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
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afirmaram que a presença do equipamento teve forte influência para alavancar 
recursos de outras fontes (veja no gráfico abaixo). Já para os Pesquisadores Associados 
esta influência é maior quando referida a financiamentos da Finep. Esta percepção é 
oposta para os Responsáveis. 

 

 
Gráfico 81 - Grau de influência do EMU para alavancar novos projetos.  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

As evidências acima apresentadas levam a corroborar a hipótese de que o Programa 
EMU leva a um aumento da quantidade de projetos científicos e tecnológicos. Esta 
afirmativa advém das evidências apreendidas do uso predominantemente técnico-
científico da finalidade de uso do equipamento; da natureza dos resultados obtidos 
nestes projetos (métodos/processos); de pelo menos 30% dos resultados dos 
equipamentos do multiusuários terem se tornado inovação (ainda que praticamente 
sem propriedade intelectual) e o elevado número de projetos alavancados junto às 
financiadoras de projetos de pesquisa e desenvolvimento (destaque para a Fapesp) e 
relevante influência do equipamento para alavancar projetos fora da Fapesp. 

HIPÓTESE 7: As instituições beneficiadas não aportam 
contrapartida suficiente para manutenção e custeio do 

equipamento. 

Esta hipótese foi trabalhada a partir de dois indicadores: a contrapartida exigida pela 
instituição beneficiária aos usuários e pela solicitação de recursos para fontes de 
financiamento adicionais para cobrir custos decorrentes do custeio do equipamento. 

A solicitação de contrapartida por parte das instituições beneficiadas ocorre na maior 
parte das situações (acima de 67% segundo os pesquisadores participantes do 
Programa). A ocorrência alta de respostas do tipo não se aplica, para cada uma das 
opções sugere que a forma de cobrança da contrapartida não constava das 
intenções/procedimentos dos beneficiários do EMU. 

0
2

0
4

0
6

0
8

0
1

0
0

A
tr

ib
u
iç

ã
o

 d
e

 i
n
fl
u

ê
n

c
ia

 a
o

 e
q
u

ip
a
m

e
n
to

 (
%

)

Responsável  Associados

FAPESP FINEP

CNPq BNDES

Outros



192 
 

 
Gráfico 82 - Exigência de contrapartida para uso do EMU por categoria de usuários 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

A gestão do equipamento envolve naturalmente custos para instalação, adaptação da 
infraestrutura institucional, manutenção, operação e contratação de técnicos. Para 
custear estas atividades questionou-se se houve solicitação de recursos para fontes de 
financiamento adicionais para cobrir tais custos. Os resultados, apresentados no 
Gráfico que segue destacam que, excetuando o item contratação, tanto o Pesquisador 
Responsável quanto Associado concordam que houve busca de financiamento externo 
para o custeio das atividades rotineiras do equipamento, como instalação, 
infraestrutura, manutenção e operação. 
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Gráfico 83 - Atividade de rotina do equipamento custeada por meio de solicitação de recursos externos adicionais 

Desta forma, uma vez que a instituição beneficiária do equipamento solicita 
contrapartida a maior parte das vezes, sobretudo dos usuários externos, e que 
atividades rotineiras relacionadas ao equipamento são mantidas por meio de recursos 
captados fora da instituição, conclui-se que a própria instituição beneficiária utiliza-se 
do EMU para captar recursos externos para a manutenção e o custeio do 
equipamento. 

2.2.3.3.4. Gestão do Programa EMU e da Fapesp 

Este item refere-se a avaliação da gestão do Programa EMU e da qualidade dos 
procedimentos da FAPESP com relação ao programa.  No geral, os resultados apontam 
que a qualidade dos procedimentos da FAPESP relacionados ao Programa EMU são 
satisfatórios. A insatisfação quanto a qualidade dos itens analisados são pontuais, no 
máximo representando em um item 15% das respostas. 

O primeiro item avaliado refere-se aos critérios para a candidatura ao programa, 
representado no Gráfico a seguir, os resultados apontaram um índice alto de 
satisfação. Os responsáveis dos projetos concedidos e os Pesquisadores Associados em 
sua maioria (cerca de 90%) indicaram muito satisfatório e satisfatório. Os 
Pesquisadores Responsáveis dos projetos denegados também apontaram que estão 
satisfeitos com os critérios para candidatura ao programa (80%). 
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Gráfico 84 - Critérios para a candidatura ao programa EMU. RC= Pesquisador Responsável Concedido, RD= 
Pesquisador Responsável Denegado e AC= Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
Os itens financiáveis foram o segundo item avaliado pelo questionário de avaliação e 
os resultados foram semelhantes aos encontrados no Gráfico anterior. Para as três 
categorias de respondentes os resultados apontaram uma satisfação pelos itens que o 
programa financia nos projetos (90% dos usuários declararam Muito satisfatório e 
satisfatório).  

 
Gráfico 85 - Itens Financiáveis pelo Programa EMU. RC= Pesquisador Responsável Concedido, RD= Pesquisador 
Responsável Denegado e AC= Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

O terceiro item avaliado foram os critérios de avaliação da proposta. Diferentemente 
dos itens anteriores, mais da metade dos respondentes responsáveis pelos projetos 
denegados (aproximadamente 55%) avaliaram que a qualidade dos critérios de 
avaliação foram regulares e/ou são insatisfatórios, o que é de se esperar neste tipo de 
situação. 
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Gráfico 86 - Critérios de avaliação da proposta para o Programa EMU. RC= Pesquisador Responsável Concedido, 
RD= Pesquisador Responsável Denegado e AC= Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

Sobre o tempo para a resposta da análise os respondentes indicaram que a qualidade 
é satisfatória, conforme apontado no Gráfico abaixo.  

 
Gráfico 87 - Tempo de resposta da análise da proposta para o Programa EMU. RC= Pesquisador Responsável 
Concedido, RD= Pesquisador Responsável Denegado e AC= Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

Os dois Gráficos da sequência mostram que os Pesquisadores Responsáveis pelos 
projetos concedidos e os Pesquisadores Associados qualificam como satisfatório e 
muito satisfatório nos valores concedidos pela Fapesp (80% das respostas) e um pouco 
menos representativo nos valores adicionais concedidos para o projeto (60 % das 
respostas). 
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Gráfico 88 - Valores concedidos pela Fapesp no âmbito do Programa EMU. RC= Pesquisador Responsável 
Concedido, RD= Pesquisador Responsável Denegado e AC= Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 
Gráfico 89 - Valores adicionais concedidos para o Programa EMU. RC= Pesquisador Responsável Concedido e AC= 
Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

Com relação ao acompanhamento e gestão do programa, os respondentes avaliaram 
satisfatoriamente a qualidade do acompanhamento (Gráfico 90) representando 
aproximadamente 75%. Os Itens dos relatórios científicos (Gráfico 91) e a 
Periodicidade dos relatórios (Gráfico 92). 
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Gráfico 90 - Acompanhamento e avaliação do EMU por parte da Fapesp. RC= Pesquisador Responsável Concedido 
e AC= Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 
Gráfico 91 - Itens dos relatórios científicos do Programa EMU 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 
 
 

 
Gráfico 92 - Periodicidade dos relatórios científicos do Programa EMU. RC= Pesquisador Responsável Concedido e 
AC= Pesquisador Associado Concedido 
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Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

O tempo de vigência da concessão indicado no Gráfico abaixo. Não apresentou 
diferenças com relação aos itens avaliados anteriormente, mantendo como satisfatório 
a vigência da concessão do projeto/equipamento.  

 

 
Gráfico 93 - Tempo de vigência da concessão do EMU. RC= Pesquisador Responsável Concedido e AC= 
Pesquisador Associado Concedido 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

Em uma questão aberta foram questionados os pontos positivos e negativos do 
Programa EMU. Os pontos positivos do Programa foram classificados e ordenados 
segundo a Tabela 60 abaixo. 

Tabela 63 – Pontos Positivos do Programa EMU 

Pontos Positivos do Programa EMU N % 

Caráter Multiusuário/ Otimização de recursos 260 34% 

Adquirir Equipamento Alto Valor 157 20% 

Apoio ao Avanço do conhecimento 132 17% 

Atualização de Equipamento 94 12% 

Interação/Formação de Grupos de Pesquisa 65 8% 

Treinamento de Recursos Humanos 32 4% 

Eficiência Administrativa 30 4% 

Formação de Novos Pesquisadores 4 1% 

Total Geral 774 100% 

 
Respondentes consideraram como principal ponto positivo o caráter multiusuário do 
Programa como forma de otimizar recursos públicos (34%). Em seguida foi citada a 
possibilidade de aquisição de um equipamento de alto valor, que seria inviável em 
outro tipo de auxílio pesquisa (20%). Como terceiro ponto de destaque entre os 
pontos positivos está o apoio ao avanço do conhecimento com 17%. 
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Tabela 64 – Pontos Negativos do Programa EMU 

Pontos Negativos do Programa EMU N % 

Baixa Periodicidade dos Editais/Sem fluxo contínuo 73 16% 
Falta de apoio técnico e de instalação e manutenção 63 14% 
Clareza nos critérios de seleção 49 11% 
Grupos multiusuários não existem na prática 47 10% 
Não Possui/Não Sabe 38 8% 
Lentidão de Análise 31 7% 
Prioriza grandes centros/grupos 31 7% 
Pouca abrangência dos financiáveis 30 7% 
Contrapartida das Instituições ineficiente/inexistente 22 5% 
Falta de acompanhamento 19 4% 
Burocracia 14 3% 
Não procura duplicações de equipamento 11 2% 
Não possui bolsas de TT ou Reserva Técnica 8 2% 
Não possui divisão de linhas de pesquisa 8 2% 
Maior prazo/tempo do programa 7 2% 

Total Geral 451 100% 

 
Já entre os pontos negativos destacam-se a baixa periodicidade dos editais do 
Programa (16%), a falta de apoio técnico na etapa de instalação e manutenção (14%) e 
a falta de clareza no processo de seleção das solicitações (11%). O quarto ponto 
negativo do Programa EMU chama atenção pela sua dualidade pois também aparece 
entre os primeiros pontos positivos: o caráter multiusuário. No caso dos pontos 
negativos, foi frizado a ausência do caráter multiusuário do equipamento. 
 
2.2.3.3.5. Análise Multivariada – EMU 

Com a intenção de identificar perfis dos coordenadores de projetos do programa EMU, 
objetivando entender a utilização destes equipamentos, tipos de equipamentos, 
produção científica, área do conhecimento entre outras variáveis, realizou-se uma 
análise multivariada sobre dados de perfis destes coordenadores. 

As técnicas aplicadas foram a Análise de Correspondência Múltipla (ACM) e algoritmos 
de agrupamento hierárquico aplicado sobre as coordenadas geradas pela a ACM. As 
variáveis utilizadas na análise estão apresentadas na Tabela 62, que também apresenta 
a distribuição das categorias destas variáveis em cada um dos 5 grupos encontrados.  
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Tabela 65 -  Descrição das variáveis por perfil Programa EMU 

Variáveis Atributos 
Grupos 

1 2 3 4 5 Total 

Faixa em US$ 150.000 ou menos 25,0 15,0 39,1 69,6 100,0 49,22 

150.001 - 350.000 58,3 15,0 52,2 17,4 0,0 31,25 

350.001 - 800.000 16,7 45,0 8,7 13,0 0,0 15,63 

800.000 ou mais 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 3,91 

Formou Grupo de Pesquisa 50,0 15,0 26,1 0,0 30,8 27,34 

Parcerias Pesq. Part. Proposta 
      

Pesq. Centro Proposta 83,3 65,0 56,5 60,9 69,2 68,75 

Usuário Não Part. 77,8 50,0 34,8 56,5 65,4 59,38 

Pesq. Nao usuários 
      

Pesq. Intern. 80,6 55,0 26,1 69,6 46,2 57,81 

Motivação Criar centro/ núcleo/ 
laboratório       

Atualizar equipamentos 22,2 35,0 26,1 30,4 11,5 24,22 

Aumentar capacidade de 
atendimento       

Adquirir equip. De apoio 76,5 50,0 73,3 20,0 30,4 51,89 

Introduzir nova tecnologia 
ou nova linha de pesquisa  

2,8 5,3 4,4 4,4 3,9 3,94 

Disponibilidad
e Comercial 

Equipamento já existente 
no mercado com 
configuração padrão 

0,0 10,5 17,4 4,4 0,0 5,51 

já existente no mercado e 
com 
especificação/customizaçã
o adaptada para a proposta 

16,7 21,1 13,0 8,7 7,7 13,39 

Equipamento desenvolvido 
especialmente para a 
proposta 

0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,79 

Outros 80,6 63,2 65,2 78,3 88,5 76,38 

Disponibilidad
e no 
equipamento 
no Estado 

Sim, Mesma Instituição 75,0 61,1 27,3 95,0 64,0 65,29 

Sim, no estado de SP 16,7 16,7 63,6 5,0 36,0 27,27 

Sim, em outro estado 5,6 22,2 9,1 0,0 0,0 6,61 

Sim, no exterior 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,83 

Não disponível 19,4 11,1 0,0 15,0 20,0 13,93 

Não sabe dizer 33,3 38,9 21,7 75,0 36,0 39,34 

(continua) 
 
 

Variáveis Atributos Grupos 
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1 2 3 4 5 Total 

Tipo de 
Equipamento 

Cromatógrafos e 
espectrômetros 

5,6 0,0 13,0 0,0 0,0 4,1 

Equipamentos de 
informática 

5,6 44,4 8,7 5,0 8,0 12,3 

Instrumentos bioanalíticos 33,3 5,6 34,8 0,0 28,0 22,95 

Microscópios 2,8 0,0 21,7 5,0 8,0 7,38 

Outros 27,8 15,0 30,4 17,4 26,9 24,22 

Numero de 
artigos do 
projeto 

12 ou menos 0,0 0,0 43,5 0,0 7,7 9,38 

13 - 24 25,0 20,0 0,0 8,7 26,9 17,19 

26 - 44 11,1 25,0 4,4 30,4 3,9 14,06 

45 ou mais 36,1 25,0 13,0 21,7 30,8 26,56 

Proporção de 
artigos do 
projeto 

< 25% 13,9 10,0 43,5 60,9 3,9 25 

26 - 50% 13,9 10,0 26,1 34,8 65,4 29,69 

51-74% 33,3 60,0 8,7 4,4 7,7 22,66 

75% ou mais 38,9 20,0 21,7 0,0 23,1 22,66 

Rank Pouca Colaboração 8,3 0,0 0,0 34,8 0,0 8,59 

Colab. Razoável 2,8 20,0 13,0 34,8 15,4 15,63 

Colab. Boa 25,0 5,0 26,1 8,7 30,8 20,31 

Muita colaboração 63,9 75,0 60,9 21,7 53,9 55,47 

Teses 2 ou menos 0,0 10,0 52,2 17,4 23,1 18,75 

3 - 4 19,4 35,0 13,0 39,1 19,2 24,22 

5 - 7 22,2 10,0 26,1 17,4 34,6 22,66 

8 ou mais 58,3 45,0 8,7 26,1 23,1 34,38 

Área  Ciências Agrárias  8,3 30,0 30,4 39,1 23,1 24,22 

 Ciências Biológicas  27,8 5,0 30,4 34,8 38,5 28,13 

Ciências Exatas  41,7 5,0 30,4 17,4 11,5 23,44 

Ciências Humanas 22,2 60,0 8,7 8,7 26,9 24,22 

Ciências da Saúde 13,9 0,0 4,4 4,4 50,0 15,63 

Engenharias 52,8 50,0 8,7 21,7 19,2 32,03 

 
A Figura a seguir  apresenta o dendograma do algoritimo de agrupamento, 
evidenciando claramente 5 grupos. 
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Figura 59 - Dendograma da análise de agrupamentos de perfil dos participantes do Programa EMU 

 
A síntese de cada um destes perfis de equipamentos/coordenadores está apresentada 
no Quadro a seguir. Chama atenção o fato das Grandes Áreas de Conhecimento serem 
praticamente as melhores representantes para descrição destes grupos, ou seja, é 
possível interpretar que estes perfis que formaram grupos são na verdade 
característicos dos pesquisadores destas áreas de conhecimento. 
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Quadro 5 -  Síntese do perfil dos equipamentos e usuários do Programa EMU 

Característica Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 Perfil 5 

Faixa em US$ 
Equipamentos 
entre 150 e 350 
mil 

Equipamentos 
acima de 350 
mil, incluindo 
todos acima de 
800mil  

Equipamentos 
de preço médio, 
150 a 350mil 

Equipamentos 
baratos, 150mil 
ou menos 

Equipamentos 
baratos, 150mil 
ou menos 
(todos eles) 

Caráter 
multiusuário 

Mais de 70% 
dos usuários do 
mesmo 
departamento 

Mais de 70% 
dos usuários do 
mesmo 
departamento 

Mais de 70% 
dos usuários de 
outras 
instituições 

Mais de 60% 
dos usuários do 
mesmo 
departamento 

Mais de 60% 
dos usuários do 
mesmo 
departamento 

Formou Grupo 
de Pesquisa 

Criou grupos de 
pesquisa   

Não formou 
grupos de 
pesquisa 

 

Parcerias 

Parcerias 
internas (grupo 
do projeto 
e/ou mesmos 
centros 

Parcerias com 
não usuários 

Parcerias 
internacionais 

Parcerias com 
usuários não 
participantes e 
não usuários 

Parcerias entre 
membros da 
proposta e/ou 
dos mesmos 
centros 

Motivação 
Introdução de 
nova 
tecnologia 

Aumentar 
capacidade de 
atendimento 

Atualizar 
equipamentos 

Introduzir nova 
tecnologia 

Introduzir nova 
tecnologia 

Disponib. 
Comercial 

Equip. já 
disponíveis na 
config. padrão 

Equipamentos 
especialmente 
desenvolvidos 

Equip. 
existente, mas 
com 
customização 

Equip. já 
disponíveis na 
config. padrão 

Equip. 
existente, mas 
com 
customização 

Disponibilidade 
do 
equipamento 
no Estado 

Não disponíveis 
em instituições 

Estavam 
disponíveis 
apenas no 
exterior 

Em outros 
estados, ou não 
disponíveis 

Disponíveis no 
estado de SP 

Distribuído nas 
categorias 

Tipo de 
equipamento 

Bioanalíticos e 
Outros 

Distribuído nas 
categorias 

Cromat./ Espec. 
e Equip. De 
Informática 

Microscópios 
Bioanalíticos e 
Outros 

Número de 
artigos 

Maiores quartis 
de produção 

Produção boa 
(3o q) 

Baixa produção 
de artigos 

Baixa produção 
de artigos 

Produção 
razoável (2o q) 

Proporção de 
artigos 
derivados do 
equipamento 

75% ou mais 
originados da 
utilização do 
EMU 

75% ou mais 
originados da 
utilização do 
EMU 

75% ou mais 
originados da 
utilização do 
EMU 

Baixa 
proporção 
devido ao EMU 

Entre 50 e 75% 
devido ao EMU 

Rank 
Maior quartil 
de colaboração 

2o e 4o quartil 
de colaboração 

Baixa 
colaboração 

Colaboração 
razoável (2o q) 

Colaboração 
boa (3o q) 

Teses 
Produção boa 
de teses (3o q) 

Grande 
produção de 
teses 

Distribuído nas 
categorias 

Poucas teses 
Produção 
razoável de 
teses (2o q) 

Área do 
Conhecimento 

Ciências 
Biológicas 

Ciências 
Biológicas, 
algumas 
Engenharias 

Ciências 
Exatas/Terra e 
Ciências 
Humanas 

Ciências da 
Saúde 

Ciências 
Agrárias 

 
Dentre os cinco grupos apresentados a característica que mais os delimita é a Área de 
Conhecimento. O primeiro perfil, que concerne às Ciências Biológicas, caracteriza-se 
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por equipamentos valor relativamente baixo (entre R$150 mil e R$350 mil), tais como 
instrumentos bioanalíticos e congêneres, já existentes em suas configurações padrões, 
mas não disponíveis na instituição, o que os motivou a introduzir nova tecnologias. O 
uso do EMU é por usuários mais próximos ao equipamento (mais de 70% dos usuários 
do mesmo departamento e com parcerias com membros do projeto ou mesmo 
centro). Seus Pesquisadores Associados e responsáveis criaram grupos de pesquisa, 
geraram boa produção de teses e artigos a partir do uso do EMU. Estes artigos estão 
entre os que reuniram o maior número de colaboradores  
O segundo perfil, reúne projetos de Ciências Biológicas e algumas Engenharias. Podem 
ser considerados os equipamentos que mais se enquadram como facilities. São 
equipamentos alto valor (acima de R$350 mil, incluindo todos acima de 800mil), que 
não existiam antes no país e foram especialmente desenvolvido visando aumentar a 
capacidade de atendimento da instituição. Portanto, é um equipamento que favorece 
parcerias com não usuários, embora mais de 70% dos usuários seja do mesmo 
departamento. Relacionado a este equipamento existe uma boa produção de teses e 
artigos originados da utilização do EMU, com boa colaboração. 
O terceiro perfil relaciona os equipamentos das Ciências Exatas e Terra e Ciências 
Humanas. Referem-se a cromatórgrafos e equipamento de informática. São 
equipamentos de preço médio (de R$150 mil a R$ 350 mil), já existentes em outros 
Estados, mas com customização, adquidiros com a finalidade de atualização. É o grupo 
que reúne a maior diversidade de usuários de instituições diferentes (mais de 70% dos 
usuários de outras instituições). Daí resulta parcerias internacionais, porém observou-
se baixa produção de artigos e de colaboração, embora com elevada influência do 
EMU. 
O quarto perfil de equipamentos e usuários do Programa EMU corresponde aos 
projetos das Ciências da Saúde. Neste perfil se encontram os equipamentos baratos 
(R$ 150mil ou menos), via de regra, microcóspios já disponíveis no Estado de São Paulo 
e em sua configuração padrão cuja motivação da solicitação foi a de introduzir nova 
tecnologia. Neste grupo, mais de 60% dos usuários do mesmo departamento, porém 
não se observou a criação de grupos de pesquisa. As parcerias relatadas foram com 
usuários não participantes e não usuários. Houve baixa produção de artigos e teses, 
com baixa proporção devido ao EMU. 
O quinto e último perfil relaciona os equipamentos das Ciências Agrárias. São 
equipamentos baratos (R$ 150 mil ou menos), geralmente do tipo bioanalítico ou 
outros, já existente antes, porém com customização. A motivação da proposta foi a de 
introduzir nova tecnologia. O equipamento foi utilizado por usuários do mesmo 
departamento (60% ou mais) e as parcerias ocorreram entre membros da proposta 
e/ou dos mesmos centros. A produção de artigos e teses pode ser considerada 
razoável da mesma forma a influência do EMU na produção científica. 

2.2.3.4. Conclusões/Recomendações 

O perído abrangido na avaliação Programa Equipamento Multiusuário da Fapesp 
apreendeu dois momentos do Programa: fluxo contínuo e edital. Aparentemente esta 
distinção não influenciou os resultados obtidos. O desenho metodológico desta 
avaliação buscou contemplar a abordagem quase experimental adotando como grupo 
de tratamento dois grupos formados por diferentes usuários do equipamento: os 
Pesquisadores Responsáveis e os Pesquisadores Associados. A ideia foi captar 
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diferentes visões sobre o equipamento. O grupo controle foi formado por 
pesquisadores que tiveram seus pedidos de solicitação de equipamento do Programa 
denegado e que idealmente tivessem tido acesso a um equipamento similar. Isto 
representou 50% dos denegados do EMU (58 pedidos), dos quais 15% adquiriu o 
equipamento por outras fontes da própria Fapesp. 
Em relação à produção de artigos, teses e dissertações, o Programa EMU gera mais em 
números absolutos, entretanto, assim como os denegados, observou-se uma há uma 
ascensão na média de artigos por volta do 4 anos de instalação do equipamento e dois 
anos depois um declínio acentuado. A tendência da média de teses e dissertações é 
descendente ao longo dos para os três grupos. Da mesma forma não se observou 
influência aparente do EMU na carreira dos pesquisadores, ou seja, os pesquisadores 
responsáveis, tradicionalmente mais seniores, já publicavam com mais impacto antes 
do EMU e continuam após a aquisição do equipamento. 
Constatou-se que Pesquisadores Responsáveis e Associados desenvolvem competência 
técnica interna distintas. Os primeiros tiveram enfoque nas atividades principalmente 
relacionadas ao equipamento tais como operar, projetar e mantê-lo, além de 
desenvolver instrumentação. Os segundos, Pesquisadores Associados, desenvolveram 
competências relacionadas à interface com terceiros, tais como a prestação de serviço 
e gestão da propriedade intelectual. Em relação às competências externas, ou seja, 
oferecimento de cursos externos ao projetos, observou-se que os projetos oferecem 
em média menos de 0,5 curso por equipamento. 
Há indícios que levam a crer que o Programa EMU fortalece os grupos cuja a utilização 
é mais próxima ao equipamento, pois as parcerias que ocorreram foram com parceiros 
do próprio projeto. Em relação à criação de grupos de pesquisa, observou-se que tanto 
Pesquisadores Responsáveis, quanto Denegados criaram grupos de pesquisa em taxas 
semelhantes (35% e 30% respectivamente). Os Pesquisadores Responsáveis relataram 
influência superior a 50% nesta criação de grupo de pesquisa.  
Uso predominantemente técnico-científico da finalidade de uso do equipamento 
favoreu o aumento da quantidade de projetos científicos e tecnológicos (inclusive com 
a própria Fapesp).  
Em relação à instalação do equipamento, verificou-se ocorre em um intervalo de até 
um ano; que o tempo de vida útil é de aproximadamente 10 anos. 
O uso do equipamento no prazo de 5 anos teve o próprio grupo/laboratório do 
Pesquisador Responsável como principal usuário (sempre acima de 50%). Esta 
constatação levanta uma discussão acerca do caráter multiusuário dos equipamentos 
do EMU. Este talvez seja o aspecto mais desafiador, e possivelmente o mais relevante 
e controverso. Mais relevante pois remonta aos objetivos que justificam a existência 
do Programa. Controverso pois os equipamentos são extremamente heterogêneos, 
com unidades de uso, finalidades e complexidades distintas, e, principalmente, com 
números variáveis de linhas de pesquisa que poderiam utilizá-lo. Não há por parte da 
Fapesp uma definição definitiva do que se entende por multiusuário, ou uma 
porcentagem de uso por usuários externos. Talvez nem caiba ter. Mais do que uma 
porcentagem de compartilhamento do equipamento, o caráter multiusuário traz em si 
uma intenção da gestão aberta do equipamento e uma diretriz de otimização do 
recurso público do Estado de São Paulo. 
A análise mulvariada dos indicadores da avaliação do EMU indicou que há perfil de 
grupos de beneficiários distintos e cuja principal característica que os delimita é a área 
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do conhecimento. Isso indica que diferentes áreas do conhecimento têm demandas 
próprias como valor de recursos, tipo de equipamento, tempo de duração do projetos, 
etc. Desta forma, recomendamos: 

 A elaboração de editais específicos por área do conhecimento, que incorpore 
suas demandas próprias e nivele a concorrência entre as diferentes áreas do 
conhecimento; 

 Divulgue amplamente os equipamentos multiusuários para ampliar o uso por 
usuários externos (esta recomendação vai ao encontro de iniciativas recentes 
da Fundação que visou divulgar o mapa dos equipamentos no site do 
Programa) 

 Financiar equipamentos que efetivamente apresentem escala de uso, no 
sentido de que sua aquisição só faz sentido se houver aproveitamento da 
escala intrínseca de uso. Ou então, passar o programa para um programa geral 
de infraestrutura de pesquisa 

 Criar e avaliar se funcionam, mecanismos de controle do caráter multiusuário, 
como recentemente implementado pela FAPESP 

 

3. EIXO 2: AVALIAÇÃO CONTINUADA DO PIPE, PITE, JOVEM 
PESQUISADOR E POLÍTICAS PÚBLICAS  

O segundo eixo de trabalho do projeto se refere à sistematização da avaliação 
continuada dos quatro programas da FAPESP já avaliados pelo Grupo de Estudos sobre 
Organização da Pesquisa e da Inovação (GEOPI) entre os anos de 2006 e 2008: 

Programa Pesquisa Inovativa em Pequena Empresa (PIPE), Programa de Apoio à 
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE), Programa Jovem Pesquisador 
(JP) e Programa Políticas Públicas (PP). Para tanto, foram definidos os seguintes 
objetivos: 

1. Ajustar os indicadores e as métricas utilizados na avaliação já realizada dos 
Programas acima mencionados para adequá-los a uma nova forma e dinâmica 
de avaliação; 

2. Especificar um sistema de avaliação interno na FAPESP que permita avaliação 
rotineira dos 4 programas já avaliados23.; 

3. Apoiar a implementação do sistema de avaliação interno. 

 
A partir destes objetivos, o trabalho no Eixo 2 dividiu-se, em 6 tapas: 

1) revisão bibliográfica; 

2) especificação do sistema de avaliação continuada;  

3) construção dos Guias Metodológicos; 

4) apresentação e validação da proposta junto à FAPESP – Diretoria Científica e 
Coordenação Adjunta; 

                                                      
23 Este item ficará sujeito à decisão de implantação da avaliação continuada por parte da FAPESP, o que 
requererá a alocação de recursos para desenvolvimento de sistema (software) específico. 
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5) conclusão dos Guias Metodológicos 

 
As etapas de trabalho são detalhadas a seguir. 
 
3.1. Revisão bibliográfica 
O início deste trabalho se deu a partir de uma busca de literatura nacional e 
internacional sobre experiências de avaliações continuadas em organizações 
congêneres à FAPESP e sobre avaliação de programas similares aos já avaliados (PIPE, 
PITE, JP e PPP). O intuito desta etapa foi a identificação e estudo de desafios teóricos, 
metodológicos e operacionais que pudessem contribuir para o desenho e 
implementação das dimensões de análise que se pretende avaliar para nos programas 
em questão.  

Os principais temas relacionados para mapeamento da literatura são listados a seguir.  

 
1 – Avaliação como instrumento de aprendizado institucional 

2 – Avaliação de agências de fomento congêneres à FAPESP 

3 - avaliação de programas similares aos já avaliados  

- pesquisa para inovação em micro e pequenas empresas – PIPE (Stame, 1999; 
Hall e Maffioli, 2008; Wessner, 2007; Wallsten, 2000) 

- pesquisa em parceria universidade-empresa/indústria – PITE (Hellström e 
Jacob, 2003; Feller et al, 2002; Negri et al, 2006, Hornbostel et al, 2009) 

- programas de criação de oportunidade de trabalho para jovem pesquisador 
ou programas chamados recém-doutor - JP  (Böhmer e von Ins, 2009; Carney et al, 
2008) 

- pesquisa em políticas públicas – PPP (Patton, 2002) 

4 – desafios metodológicos e operacionais de avaliação continuada – também 
chamada avaliação contínua ou avaliação sistemática ou mesmo monitoramento 
(Hansson, 2006; Briceño e Gaarder, 2009; Legovini, 2010) 

 

As principais referências obtidas nessa busca estão disponíveis em Anexo (ver Anexo 
3). 
3.2. Especificação do sistema de avaliação continuada 
Esta frente visou definir as especificações do sistema de avaliação continuada em 
conjunto com a frente dos indicadores. O sistema baseia-se em grande parte em 
instrumentos de gestão da FAPESP que já existem, incluindo questões de avaliação nos 
formulários e relatórios existentes. Desta forma, os instrumentos de coleta de dados 
seriam: 

1) Formulários de envio de proposta para seleção de projetos; 

2) Relatório técnico final; 
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3) Questionário suplementar: trata-se de um instrumento novo a ser preenchido 
pelo pesquisador após alguns anos do término do projeto, visando levantar 
indicadores de impacto do projeto de médio e longo prazo. 

Os indicadores e métricas da avaliação foram definidos a partir da revisão bibliográfica 
e da revisado dos indicadores utilizados nas avaliações do PIPE, PITE, JP e PPP. Estes 
foram reavaliados para seleção daqueles que poderiam ser internalizados nos sistemas 
de dados da FAPESP. Também incluiu uma atividade de definição de níveis de impactos 
que a avaliação continuada deveria abarcar, bem como da periodicidade em que a 
avaliação deveria se dar.  

Uma vez definidos os instrumentos e os indicadores, passou-se para a elaboração dos 
Guias Metodológicos24 pautados pela seguinte estrutura:  

- Descrição do indicador 

- Periodicidade 

- Variáveis envolvidas 

- Questões 

- Método de cálculo e fórmula 

 
Com isso, pretendeu-se especificar com clareza o sistema de informação necessário 
para que a avaliação continuada possa ser de fato implementada pela FAPESP.  

O passo seguinte foi promover uma discussão junto à Fundação para que tais para que 
tais guias fossem aprimorados e, assim, para que fosse possível incorporá-los às 
rotinas da Fundação. A seguir são relatadas tais atividades.  

3.3. Construção dos Guias Metodológicos  
Após a apresentação dos temas e indicadores referentes aos 4 programas para a 
Diretoria Científica da FAPESP, passou-se para a revisão e detalhamento dos Guias 
Metodológicos para avaliação continuada de cada programa. Isto incluiu a revisão dos 
indicadores propostos, visando incluir, excluir ou modificar os indicadores organizados 
em temas. 

O objetivo do Guia Metodológico é apresentar a especificação dos temas e indicadores 
para implementação da avaliação continuada dos Programas PIPE, PITE, JP E PPP. O 
sistema de avaliação continuada a ser implementado tem por objetivo permitir a 
avaliação rotineira destes programas. Por rotineiro entende-se a obtenção de dados de 
resultados e impactos antes, durante e após a conclusão dos projetos, que permitam a 
geração de relatórios gerenciais de avaliação a qualquer momento e análises mais 
profundas de tempos em tempos. 

A avaliação continuada implica a conjugação de alguns métodos, incluindo 
monitoramento e avaliação de impactos, e sua institucionalização. Este é considerado 
o desenho ideal para avaliação, pois é possível monitorar o desenvolvimento de um 
programa ou atividade, por exemplo, de acordo com os objetivos e indicadores 

                                                      
24 A estrutura do Guia Metodológico foi inspirada no Catálogo de Indicadores de Monitoramento dos 
Programas do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Cunha, 2007), devidamente 
adaptada à lógica dos programas de CT&I. 
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previamente definidos. Também é mais fácil traçar a linha de base dos beneficiários, 
sem a necessidade de ter que reconstruir os caminhos que um programa tomou para 
avaliar seus resultados e impactos. Neste desenho é mais fácil ter acesso aos dados 
necessários.  

Do lado de monitoramento há a geração de dados rotineiros e o acompanhamento da 
adequação das atividades, objetivos e um pequeno número de indicadores. Esta parte 
da avaliação não consegue indicar a causalidade, o que fica a cargo da parte dos 
exercícios de avaliação que podem ser realizados de forma periódica utilizando os 
dados gerados de forma rotineira, além de coletas complementares de dados 
primários e secundários.  

Além disso, a avaliação ajuda a apoiar a orientação futura da implementação do 
programa, podendo se focar nos impactos. As duas partes da metodologia 
complementam-se. O lado de monitoramento ajuda a identificar questões para 
avaliação mais profunda e também é uma de suas fontes de informação. Por outro 
lado, a avaliação pode identificar o que deve ser monitorado no futuro. 

Entretanto, este desenho coloca novos desafios relacionados à institucionalização da 
avaliação. O primeiro é assegurar que a avaliação acontecerá numa base programada e 
com recursos adequados. O segundo é manter a estabilidade do sistema de avaliação, 
o que aponta a necessidade de revisão periódica dos temas e indicadores, e dos 
instrumentos de coleta de dados, à medida que a implementação dos instrumentos do 
programa evoluem e se transformam, mas a necessidade também de manutenção das 
séries históricas.  

No Guia Metodológico,  para cada programa, há uma estrutura de temas da avaliação, 
centrada em indicadores. Cada um destes conjuntos produzem dados para o cálculo 
dos indicadores da avaliação, que podem ser gerados também a partir do cruzamento 
entre dados. 

Cada conjunto de indicadores é apresentado nos Guias com a seguinte estrutura: 

 Título do indicador 

 Periodicidade: quando o indicador deve ser coletado. São previstos três 
momentos de coletas de dado: Formulário de Proposta (FP), Relatório Final (RF) 
e Questionário Suplementar (QS). Os formulários de proposta e de relatório 
final já existem e será necessário que sejam revisados para inclusão de 
questões ou adaptação das que existem. Já o questionário suplementar não 
existe na rotina dos programas da Fapesp e será necessário criá-lo e também 
definir: a) quando será aplicado; b) como será aplicado (online ou em papel, 
como os dados serão armazenados nos sistemas da Fapesp, como será enviado 
aos respondentes etc.); c) quem irá responder. 

 Questão: apresentação da estrutura da questão para coletar os dados 
necessários para os indicadores. Cada questão é composta por: a) Título da(s) 
questão(ões), b) Alternativas de resposta, c) escala. 

Quanto à periodicidade, cada questão refere-se a um período de tempo, indicado pelo 
termo [período]. Em cada indicador, ele deverá ser substituído de acordo com o tipo 
de formulário especificado, mas sempre se referindo ao(s) ano(s) anterior(es) ao envio 
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do formulário. Assim, com o conjunto dos formulários, será possível fazer qualquer 
tipo de análise tomando uma série temporal do ano anterior ao envio da proposta até 
o ano anterior do questionário suplementar.  Por exemplo no caso de um projeto do 
JP: 

 No caso do formulário de proposta, o período será de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro do ano anterior. Se o formulário for enviado em 2012, o período será 
de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2011;  

 No caso do relatório final, o período serão os anos anteriores desde o envio do 
formulário de proposta. Tomando o exemplo anterior, se o relatório final for 
entregue 2016, o período será referente aos anos de 2012 e 2015; 

 No caso do questionário suplementar após dois anos do fim do projeto (2018), 
o período serão os anos anteriores desde o envio do relatório final (2016 e 
2017).  

Esta sequência é ilustrada na figura abaixo. 

 
Figura 60 – Fluxo de coleta de informações para avaliação continuada  

O Guia Metodológico é composto ainda por um glossário que apresenta a definição 
dos conceitos envolvidos no conjunto dos indicadores. 

 
3.4. Apresentação e validação da proposta junto à FAPESP – Diretoria Científica e 
Coordenação Adjunta 

 
O passo seguinte foi o agendamento e realização de reuniões com os coordenadores 
adjuntos relacionados aos 4 programas para a revisão e aprimoramento dos guias. As 
reuniões foram realizadas como apresentado no quadro abaixo: 

 

• Em 2012 
responde 
sobre 2011

Formulário de 
Proposta

• Em 2016 
responde 
sobre 2012 a 
2015

Relatório Final
• Em 2018 

responde 
sobre 2016 e 
2017

Questionário 
Suplemementar

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Quadro 6 –Participantes das reuniões para revisão dos guias metodológicos de avaliação continuada 

Programa Participantes Data da reunião 

PITE e PIPE Sergio Salles 
Marilda Marilda Solon Teixeira Bottesi 
Wagner Cardori 
João Furtado, Sergio Queiroz 
Camila Zeitoum 
Ana Maria Carneiro 

05 de dezembro de 2011 

JP Francisco Antônio Bezerra Coutinho 
Sergio Salles 
Ana Maria Carneiro 

14 de março de 2012 

 JP e PPP  Paula Montero 
Luiz Henrique Lopes dos Santos 
Camila Zeitoum 
Ana Maria Carneiro 

28 de março de 2012 

 
 
3.5. Conclusão dos Guias Metodológicos 
 

Após cada reunião, os guias foram revisados para a incorporação das sugestões. As 
últimas atividades realizadas no âmbito deste eixo do projeto incluíram:  

 

 Revisão dos indicadores para inclusão das definições dos conceitos envolvidos; 

 Redação da versão final dos Guias Metodológicos; 

 Redação do relatório final. 

 
A versão final dos Guias Metodológicos para os quatro programas encontra-se 
disponível em Anexo (ver Anexo 3). A seguir, são apresentados quadros resumo dos 
Guias Metodógicos para avaliação continuada dos quatro programas.  

 

PIPE 

Quadro 6 – Quadro Resumo dos temas e indicadores da Avaliação Continuada do PIPE segundo periodicidade de 
coleta 

Tema Indicador Periodicidade 

de coleta 

FP RF QS 

Indicadores 

de input e 

output de 

PD&I 

Estruturação das atividades 

de PD&I 

X X X 

Pessoal ocupado em PD&I X X X 

Dispêndio em PD&I e em outras 

atividades inovativas 

X X X 

Impacto do projeto no 

dispêndio em atividades de 

PD&I 

 X X 

Inovações de produto  X X X 
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Inovações de processo X X X 

Acervo de propriedade 

intelectual da empresa 

segundo tipo de registro 

X X X 

Transferência de tecnologia X X X 

Demais projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, 

direta ou indiretamente 

relacionados com o projeto 

desenvolvido 

X X X 

Estabelecimento de parcerias 

industriais (para produção 

dos resultados em escala 

regular), comerciais 

(possíveis parceiros de 

venda, representação) e 

financeiras (novos sócios, 

investidores) 

 X X 

Desempenho da 

empresa 

Pessoal ocupado na empresa X X X 

Faturamento da empresa X X X 

Impacto do PIPE no 

faturamento 

 X X 

 
PITE 

Quadro 7 – Quadro Resumo dos temas e indicadores da Avaliação Continuada do PITE segundo periodicidade de 
coleta 

Tema Indicador Periodicidade 

de coleta 

FP RF QS 

Indicadores 

para empresas 

 

Dispêndio em PD&I e em outras 

atividades inovativas 

X X X 

Impacto do projeto no 

dispêndio em atividades de 

PD&I 

 X X 

Número e valor nominal dos 

convênios e contratos com 

ICTs 

X X X 

Contribuição do projeto em 

avaliação na alteração do 

valor e número de convênios e 

contratos 

 X X 

Qualificação da interação 

entre a empresa e a ICT 

durante e após o projeto em 

avaliação – resultado da 

interação 

 

X X X 

Qualificação da interação 

entre a empresa e a ICT 

 X X 
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durante e após o projeto em 

avaliação - Intensidade da 

cooperação com a ICT 

Qualificação da interação 

entre a empresa e a ICT 

durante e após o projeto em 

avaliação - permanência da 

cooperação com a ICT 

 X X 

Pessoal ocupado em PD&I  X X X 

Impacto do projeto PITE na 

variação do número de pessoas 

ocupadas em PD&I 

 X X 

Inovações de produto  X X X 

Inovações de processo X X X 

Acervo de propriedade 

intelectual da empresa  

segundo tipo de registro 

X X X 

Transferência de tecnologia X X X 

Benefício econômico 

decorrente da transferência 

de tecnologia 

X X X 

Produção técnico-científica e 

produção acadêmica 

X X X 

Indicadores 

para ICTs 

 

Número e valor nominal dos 

convênios e contratos com 

empresas 

X X X 

Contribuição do projeto em 

avaliação na alteração do 

valor e número de convênios e 

contratos 

 X X 

Qualificação da interação 

entre a empresa e a ICT 

durante e após o projeto em 

avaliação – resultado da 

interação 

X X X 

Qualificação da interação 

entre a empresa e a ICT 

durante e após o projeto em 

avaliação - Intensidade da 

cooperação com a ICT  

 X X 

Qualificação da interação 

entre a empresa e a ICT 

durante e após o projeto em 

avaliação - permanência da 

cooperação com as empresas 

 X X 

Instrumento jurídico de 

proteção da propriedade 

intelectual 

 X X 

Transferência de tecnologia  X X 

Benefício econômico  X X 
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decorrente da transferência 

de tecnologia 

Produção técnico-científica e 

produção acadêmica 

X X X 

Artigos completos publicados 

em periódicos 

 X X 

 

JP 

Quadro 8 – Quadro Resumo dos temas e indicadores da Avaliação Continuada do JP segundo periodicidade de 
coleta e respondente 

Tema Indicador Periodicidade 

de coleta 

Respondente 

FP RF QS JP Inst. 

Sede 

Fixação e 

permanência 

do 

pesquisador 

no sistema 

de pesquisa 

do ESP 

Ocupação X X X X  

Atribuição da ocupação ao 

JP 

X X X X  

Regime ou relação de 

trabalho 

X X X X  

Natureza jurídica da 

organização 

X X X X  

Centro emergente ou 

tradicional de ensino e 

pesquisa 

X X X X  

Localização geográfica da 

empresa/organização 

X X X X  

Atividades de ensino, 

P&D, extensão 

X X X X  

Tipo de carreira X X X X  

Nucleação 

de grupos 

de pesquisa 

Grupos de pesquisa criados 

ou impulsionados pelo JP 

X X X X X 

Motivo da não criação ou 

fortalecimento de grupos 

de pesquisa 

X X X X X 

Produção 

técnico-

científica 

e produção 

acadêmica 

 

Produção técnico-

científica e 

produção acadêmica 

X X X X X 

Artigos completos 

publicados em periódicos 

X X X X X 

Capítulos de livros 

publicados  

X X X X X 

Impactos na 

Instituição 

Sede 

(graduação, 

pós-

graduação, 

RH, infra-

Envolvimento do JP com a 

graduação 

X X X X X 

Impacto nos cursos de 

graduação 

 X X X X 

Envolvimento do JP com a 

pós-graduação 

X X X X X 

Impacto nos programas de  X X X X 
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estrutura 

de 

pesquisa) 

pós-graduação 

Apoio à pesquisa  X X X X 

 
PPP 

Quadro 9 – Quadro Resumo dos temas e indicadores da Avaliação Continuada do PPP segundo periodicidade de 
coleta e respondente 

Tema Indicador Periodicidade 

de coleta 

Respondente 

FP RF QS Inst. 

Proponente 

Inst. 

Parceira 

Geração de 

resultado para 

PP e adoção 

Resultado  X X X X 
Adoção do resultado  X X X X 
Estágio do ciclo da PP 

em que se deu a 

utilização do resultado 

 X X X X 

Instituição adotante  X X X X 
Impacto da adoção do 

resultado 
 X X X X 

Produção 

técnico-

científica e 

produção 

acadêmica 

Produção técnico-

científica e produção 

acadêmica 

X X X X  

Artigos completos 

publicados em periódicos 
X X X X  

Capacitação Cursos e treinamentos X X X X  

 
 

4. DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DO APOIO INSTITUCIONAL RECEBIDO 
NO PERÍODO 

Em todo o período de vigência do projeto, o apoio institucional da FAPESP foi de 
fundamental importância para o desenvolvimento da pesquisa, em diferentes 
aspectos: 

- apoio da Diretoria Científica e dos Coordenadores Adjuntos e Coordenadores de Área 
para reflexão, discussão e validação dos indicadores selecionados na etapa 
metodológica prévia à construção dos questionários de avaliação; 

- apoio da equipe do Centro de Processamento de Dados da FAPESP para o 
levantamento de informações e solução de dúvidas sobre os processos do universo de 
respondentes da avaliação; 

- apoio da Assessoria da Diretoria Científica para o contato necessário com as 
diferentes áreas da FAPESP envolvidas em cada etapa metodológica do trabalho de 
avaliação, incluindo apoio na divulgação da pesquisa no site da Fundação e outros 
meios relacionados; 
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- apoio da Diretoria Científica e dos Coordenadores Adjuntos e Coordenadores de Área 
na validação dos indicadores propostos para a implementação de avaliação continuada 
no sistema interno da FAPESP; 

- apoio financeiro, essencial para a organização de reuniões de trabalho, viagens, pré-
testes e pagamento de bolsistas e consultores. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Como relatado nas seções anteriores, as avaliações dos programas do primeiro eixo de 
trabalho foram realizadas de forma sequencial. No caso do programa Biota, cujo 
questionário eletrônico foi o primeiro a ser lançado, as atividades realizadas no 
período referiram-se à conclusão de análises específicas, como o mapeamento e 
estudo das redes de cooperação para produção científica e os fatores de impacto das 
publicações relacionadas pelos pesquisadores em resposta aos questionários25. Foi 
possível, ainda, apresentar os resultados da avaliação em congressos nacionais e 
internacionais. 

Em relação ao Programa EMU, as atividades realizadas no período a que se refere este 
relatório estiveram voltadas para a conclusão e redação das análises descritivas, bem 
como para o desenvolvimento das análises multivariadas, incluindo a verificação de 
hipóteses, análise do fator de impacto das publicações e a formação de redes de 
coautoria.  

No caso do Programa Bolsas, conforme apresentado no relatório anterior, houve um 
atraso decorrente da complexidade envolvida na construção da ferramenta eletrônica, 
e que merece ser aqui retomado. Foi desenvolvida uma estrutura modular que 
permitiu a coleta de dados de bolsistas que tivessem tido alguma modalidade de bolsa 
FAPESP ou todas as modalidades avaliadas, incluindo Iniciação Científica, Mestrado, 
Doutorado ou Doutorado Direito. A estrutura permitiu, ainda, que a mesma 
ferramenta fosse utilizada para coletar dados dos bolsistas que tiveram os pedidos de 
bolsa denegados, já que a metodologia do trabalho previa a realização de um quasi-
experimento para comparar alguns resultados entre os dois conjuntos de alunos. Os 
últimos ajustes na ferramenta eletrônica levaram mais tempo que o previsto, e o 
lançamento só foi possível após a realização de diversos testes que garantiram a 
solução de todos os problemas identificados anteriormente.  

Conforme previsto, à medida que os questionários foram respondidos, foi alimentado 
um banco de dados, o qual, além das análises de indicadores, serviu de base para a 
definição da etapa de campo do projeto. As frequentes interações com os ex-bolsistas 
da Fapesp  nas etapas de pré-testes da versão eletrônica – que foram realizadas em 
maior número do que no caso dos outros programas em função das dificuldades 
enfrentadas no desenvolvimento da ferramenta –  permitiram a identificação de 
alguns resultados de interesse do projeto. Ademais, a estratégia de acompanhamento 
sistemático das respostas aliada a um processo de telefonemas e envios periódicos de 

                                                      
25 A redação dos resultados finais de tais análises encontra-se em estágio de conclusão, e o 
detalhamento completo sobre tais achados será apresentado no Relatório Científico Final do projeto.  
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mensagens de reforço permitiu o alcance de um resultado bastante satisfatório: foram 
obtidas mais de 12 mil respostas aos questionários de avaliação do Programa26.  

Assim como no caso do Programa EMU, as atividades realizadas no âmbito do 
Programa Bolsas estiveram voltadas para a conclusão e redação das análises 
descritivas, bem como para o desenvolvimento das análises multivariadas, incluindo a 
verificação de hipóteses, análise do fator de impacto das publicações e a formação de 
redes de coautoria.  

Com relação ao segundo eixo de trabalho, referente à sistematização de um processo 
de avaliação continuada para os 4 Programas avaliados no projeto anterior, a equipe 
concluiu a revisão dos Guias Metodológicos após validação junto à Diretoria Científica 
e coordenadores adjuntos da FAPESP. Cabe lembrar que a implementação da avaliação 
continuada dos programas PIPE, PITE, Jovem Pesquisador e Políticas Públicas será feita 
pela gerência da FAPESP, conforme decisão da Diretoria Científica, para o que a equipe 
deste projeto coloca-se à disposição para o apoio que for necessário para este 
processo.  

Finalmente, deve-se registrar que há um volume considerável de informação que 
deverá agora ser transformado em publicações e gerar um sólido conjunto de 
produção acadêmica que certamente terá grande impacto sobre o próprio GEOPI e 
todos os colaboradores que se envolveram neste projeto. 

A ideia doravante é a de formular novos projetos de avaliação dando seguimento ao 
avanço das competências do Grupo. Particularmente, pretende-se em breve evoluir 
para um projeto do tipo temático, dada a massa crítica hoje existente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
26 Conforme mencionado na justificativa para extensão do prazo do projeto, o mês adicional solicitado 
será de fundamental importância para o desenvolvimento das análises estatísticas baseadas no 
cruzamento de perguntas do questionário nas diferentes categorias de bolsistas e não bolsistas, o que 
deve permitir a observação de aspectos relevantes nas variadas trajetórias que se espera encontrar.   
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Anexos 

Anexo 1 – Aspectos Metodológicos 
 

1.1. Quasi-experimentos e causalidade 
 

Fernando Colugnati 

As perguntas básicas em um experimento que compara dois tipos de tratamento são, 
"dadas duas medidas pré e pós de um determinado indicador, a variação observada é 
causa do programa?" e "Esta variação teria ocorrido, ou teria sido a mesma, se não 
houvesse o programa?", sendo  que a forma de se tentar isolar este efeito seria a 
utilização de um grupo controle, ou de comparação. 

No caso de um experimento, a escolha da alocação das unidades nos grupos é feita de 
forma aleatória, ou seja, por um processo de randomização. Este processo, além de ter 
apelo bastante intuitivo no tocante à isenção tanto na alocação quanto na 
interpretação dos resultados sobre um novo tratamento (ou política), tem forte 
embasamento estatístico garantindo propriedades como a homogeneidade entre os 
grupos em relação a variáveis endógenas ou exógenas que poderiam confundir a 
interpretação causal das diferenças encontradas. Ou seja, a falta de aleatorização pode 
levar a um Viés de Seleção, onde as diferenças entre os grupos podem influenciar nos 
resultados tanto quanto a intervenção sob avaliação. 

Em termos técnicos, introduzindo uma notação estatística, imagine que queremos 
avaliar o impacto de determinado programa de fomento na produção científica de 
pesquisadores beneficiados. Seja Yi a variação observada antes e depois do programa 
no número de publicações em revistas indexadas de um pesquisador i. Ainda, seja YT

i a 
esta variação caso o pesquisador tenha sido beneficiado e YC

i caso ele não tenha sido 
beneficiado. Estamos interessados na diferença YT

i – YC
i, no entanto não temos como 

observar ambas grandezas, dado que o pesquisador pertence exclusivamente a um dos 
grupos: beneficiado ou não. Ou seja, embora o pesquisador i esteja em um dos grupos, 
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teóricamente ele poderia fornecer as duas potenciais variações (Potential Outcomes, 
Rubin (1974)), embora apenas uma delas é observada. 

Imagine que temos então um conjunto de pesquisadores, com i= 1, ..., N, distribuídos 
em ambos grupos por meio de um processo de aleatorização. Então, desta forma 
podemos ao menos calcular o valor esperado da diferença de interesse E[ YT – YC], ou 
seja a diferença na variação da produção entre os grupos tratado e controle. A forma 
mais imediata de se estimar esta diferença é tomar a média da variação em cada grupo 
e fazer a diferença entre estas, ou seja: 

D = E[YT | T] – E[YC | C] 
Se tomarmos D novamente, e subtrairmos e adicionarmos o termo contrafactual não 
observável E[YT | C] temos: 

D = E[YT | T] – E[YC | C] - E[YT | C] + E[YT | C] = E[ YT – YC | T] +  E[YC | T] – E[YC | C] 
O primeiro termo da equação acima, E[ YT – YC | T], é o efeito que queremos estimar 
isoladamente, o Efeito do Tratamento nos Tratados. O termo restante, E[YC | T] – E[YC 
| C], é o chamado viés, que traduz o efeito do Potential Outcome do grupo não 
tratado. Por exemplo, os pesquisadores que receberam o auxílio de programa 
(tratados) podem ter uma produção científica maior que aqueles do grupo controle, 
independente do auxílio, ou seja E[YC | T] > E[YC | C]. Este caso é o mais comum em 
programas fomento onde há o mérito por excelência na avaliação e seleção das 
propostas de solicitação. 

Com o processo de randomização e um tamanho amostral relativamente grande, D 
convergirá para E[ YT – YC], na medida que o viés tenderá a 0, pois teóricamente a 
única diferença entre os grupos será a alocação aos grupos de estudo. No entanto, se 
principalmente as suposição da aleatorização não é satisfeita,  este viés que pode ser 
grande, e infelizmente muitas vezes não observável ou estimável. 

O Propensity Score 
No entanto a aleatorização nem sempre é possível ou viável, e no caso de programas 

de fomento a avaliação de impactos não é o objetivo principal do programa, de forma 

que a seleção de quem recebe ou não o auxílio segue diretrizes de meritocracia quanto 

ao desempenho acadêmico do solicitante, qualidade e viabilidade técnica do projeto, 

questões orçamentárias, dentre outras características. Ou seja, é um processo 

extritamente seletivo. 

Ainda, o processo de avaliação é post-hoc, ou seja são analisados os outputs dos 

pesquisadores a partir de uma coleta de dados em bancos de dados existentes ou em 

surveys, caracterizando este tipo de estudo como puramente observacional, sujeito a 

todos os tipos de viéses possíveis, observáveis ou não. 

Rubin e Rosenbaum (1983) apresentam uma alternativa para se minimizar o impacto 
destes possíveis viéses em estudos observacionais onde pretende-se comparar dois 
grupos. A idéia do Propensity Score (PS) é bastante intuitiva do ponto de vista 
estatístico e busca de alguma forma reproduzir a estrutura de probabilidade que gerou 
a alocação das unidades no grupo a partir de características observáveis, minimizando 
ao menos os viéses de seleção que podem ser medidos e observados. 
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O PS é a probabilidade de um indivíduo pertencer ao grupo tratado. Se chamarmos de 

Ti=1 ou Ti=0 a variável indicadora que codifica “tratados” e “controles” 

respectivamente, dado um conjunto de variáveis Xi representantes de características 

observáveis, sendo i o índice que indica o indivíduo na amostra, i=1, ...,N; 

matematicamente o PS para o indivíduo i é definido como  p(x)i = Prob(Ti=1 | Xi ). 

No caso de um experimento aleatorizado simples, o pi=0.5 independente do vetor Xi , 

o que não deve ser o caso em um conjunto de dados de delineamento observacional. 

Existem definições mais generalizadas do PS, incluindo questões como dados faltantes, 

e tentativas de inserir características não observáveis como variávels latentes (ref), 

mas este caso não será tratado aqui. 

Uma vez com o conjunto de dados nas mãos, o próximo passo é a estimação destas 

probabilidades. Os modelos mais comumente utilizados para tal propósito são os 

conhecidos modelos lineares generalizados com distribuição de erros binomial, com as 

funções de ligação Logito e Probito, largamente utilizados em estudos de 

epidemiologia e econometria. O enfoque neste trabalho será o modelo logístico, que 

expressa o PS como 

p(x)i = Prob(Ti=1 | Xi) = exp{ βi
TXi } (1 + exp{ βi

TXi })-1  (1) 

onde  βi é o vetor de parâmetros dos efeitos de cada uma das variáves do vetor Xi. 

 

Antes do tratamento estatístico, as variáveis que devem ser incluídas na estimação dos 

PS são elencadas a partir da opinião de especialistas sobre o tratamento em avaliação, 

e devem ser características que poderiam confundir algum efeito estimado devido a 

um desbalanceamento da prevalência destas características entre os grupos. Por 

exemplo, o fato do número médio de artigos publicados por pesquisadores de um 

grupo tratado ser maior que do grupo controle, é realmente devido ao tratamento ou 

isso se deve ao fato do grupo tratado ser composto por mais pesquisadores seniores, 

que já publicavam bastante mesmo antes do tratamento, em comparação ao grupo 

controle? Desta forma, a partir de uma lista de características observadas, é definido o 

chamado Suporte para estimação do PS. 

Do ponto de vista estatístico, a escolha das variáveis que devem fazer parte da 

estimação dos PS, ou seja, os vetores Xi geralmente seguem as estratégias comumente 

aplicadas em análise de regressão. Estas variáveis em geral são de tipos diferentes, 

podemos ter variáveis contínuas, ordinais, binárias e mesmo categóricas puramente 

qualitativas. Estratégias que partem da analise bivariada que incluem no modelo final 

variáveis que apresentaram determinado nível de significância, métodos Forward e 

Backward, e até mesmo Stepwise são empregados. Além disso, para garantir a 

estimativa acurada do PS, o modelo deve contemplar as interações relevantes entre 

estas variáveis, que em um espaço multivariado podem ocorrem entre mais de duas 

variáveis, interações de ordem maior que 2. 
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Uma limitação do modelo logístico em (1), estimado normalmente pelo método de 

máxima verossimilhança, é o fato das estimativas se basearem em uma combinação 

linear das variáveis explicativas, os βi
TXi. Ou seja, caso estas relações forem de outra 

natureza as estimativas serão enviesadas. Quando o interesse está nas estimativas dos 

βi o problema das relações não-lineares são de menor impacto e em geral o número de 

variáveis envolvidas é menor, mas no caso das estimativas dos PS, p(x)i , devemos ter 

os valores mais próximos possíveis do valor real, não observado. Isso demandaria o 

ajuste e testagem de efeitos levando-se em conta diversas formas funcionais (além das 

lineares) e todas interações de ordem 2 pelo menos. Este processo se tornaria inviável 

do ponto de vista prático, e demandaria sempre amostras de tamanho muito grande 

para se ter precisão adequada nas estimativas. 

Em trabalho da RAND Corporation, Ridgeway (2006) apresenta em uma aplicação de 
estimação de PS utilizando-se um método bastante empregado em problemas de 
classificação e aprendizado de máquina, o General Boosting Models, (GBM) (Ridgeway, 
2005) que contorna os problemas descritos acima. Esta é uma técnica de regressão 
multivariada não-paramétrica, um método computacionalmente intensivo que utiliza 
um algoritimo adaptativo aos dados (data adaptative) e desta forma generalizado para 
diversas situações onde há um conjunto de variáveis misto e onde as relações entre 
estas variáveis e a variável resposta podem assumir formas não-lineares inclusive 
(Friedman 2001, Ridgeway 1999). Segue uma breve descrição deste método, e maiores 
detalhes técnicos podem ser concontrados nas referências citadas neste parágrafos e 
em particular  em Hastie et al.(2001, capítulo 10) e McCaffrey et al. (2004)  

Generalized Boosted Method 
 

Este método é baseado no conceito de Árvores de Regressão, que seguem um 

algoritimo recursivo. Inciando o processo com o banco de dados completo, o 

algoritimo primeiramente particiona o conjunto de dados em duas partições, por 

exemplo, pesquisadores com menos de 40 anos de idade e outra partição com 

pesquisadores com 40 anos ou mais, mas estas partições podem ser feitas e iniciadas a 

partir de qualquer variável disponível. Dentro de cada uma destas partições, a função 

estimada é igualada à proporção de Tratados dentro da partição (média amostral da 

variável T), gerando resíduos de estimação, ou seja, erros. Tomando a variável Idade 

(por exemplo), dentre todas as possíveis partições para idade (em 30, 40, 45 anos, 

etc...), por exemplo, o algoritmo escolhe aquela que minimiza a variância destes erros 

de predição. O algoritimo segue então dividindo cada uma das partições escolhidas na 

etapa anterior em novas duas partições de uma outra variável, e o processo é 

reiniciado, e segue assim recurssivamente. A complexidade da estimação é 

determinada pelo número de partições necessárias para um bom ajuste (erros com 

variância mínima), sendo por vezes necessárias de 2000 a 5000 partições para se obter 

um bom ajuste. 
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O GBM na verdade forma uma coleção de Árvores de Regressão, e soma estas árvores 

para se obter estimativas adequadas do PS. Este método modela os log-odds 

(logarítimo das razões de chance de ser do grupo tratado), ou seja 

g(x) = log(p(x) / (1- p(x))) 

 

Podemos escrever o log-verossimilhança de g como 

ℓ(𝑔) =∑𝑧𝑖𝑔(x𝑖) − log(1 + exp(𝑔(x𝑖)))

𝑁

𝑖=1

 

 

Por meio da maximização ℓ(𝑔) de Inicalmente o algoritimo ajusta g(x) para a 

proporção amostral de tradados na base de dados como um todo e obtem um �̂�(x), e 

a partir de árvores geradas verifica se a soma de uma Árvore de Regressão h(x) 

aumenta o valor da verossimilhança de forma significativa, e em caso afirmativo, 

�̂�(x) + ℎ (x)→ �̂�(x). Este processo é feito sucessivamente até que uma regra de 

parada seja atingida (por exmplo, um valor pequeno entre os ℓ(𝑔) consecutivos). 

Este método não está disponível em tradicionais pacotes estatísticos como SPSS e 
Stata, mas é disponibilizado para este fim, de estimação do PS, pela biblioteca (library) 
twang (Ridgeway et all., 2012) para ser utilizado com o pacote estatístico R (ref), 
disponível a partir do repositório CRAN.  

Após a estimação dos PS, o próximo passo é a escolha da forma de paramento ou 

balanceamento entre os grupos de forma a se ter a estimativa do efeito. Neste ponto, 

questões como tamanho da amostra, proporção entre tratados e não tratados e o tipo 

de efeito que se pretende (e em alguns casos, que se deve) estimar. 

Tamanho da Amostra: A maioria dos métodos estatísticos emprega a teoria assintótica 

(grandes amostras) como garantia de boas propriedades de estimadores pontuais ou 

intervalares. Além disso, o tamanho da amostra também limita o número de 

parâmetros a ser estimado em um modelo, ou seja, o número de covariáveis que 

podem ser ajustadas simultâneamente, e o númeoro de interações entre estas (cada 

uma das coavriáveis e cada uma das interações necessitam no mínimo de um 

parâmetro a ser estimado). Neste caso, os modelos paramétricos são os que mais 

sofrem limitação, sendo que as predições do modelo, neste caso os PS, sofrem do 

mesmo “mal”, aliado ao fato de estimativas enviesadas, etc... No caso da Avaliação dos 

Programas FAPESP, as amostras nem sempre são grandes, dado que o universo não é 

grande. Como será visto, no caso do programa Biota, 182 projetos foram elegíveis para 

as análises e no EMU 439. Desta forma, a viabilidade de estimativas mais confiáveis 

quanto à acurácia se dá por meio de métodos não paramétricos e 

computacionalmente intensivos, como o GBM utilizado; 
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Forma de pareamento: Os PS servem para auxiliar na homogeinização dos dois grupos 

que estão sendo comparados. Existem inúmeras propostas de pareamento, 

estratificação e ponderação. O pareamento procura formar “pares” entre Tratados e 

Controles baseados em distâncias matemáticas obtidas a partir do PS, em resumo, 

quanto mais próximos os PS de dois indivíduos, menor a distância entre eles. Este 

processo, que além de pares podem forma tríades (1 tratado para 2 controles, ou o 

inverso), pode reduzir substanciamente o tamanho da amostra, o que comprometeria 

as análises com os indicadores na estimação dos efeitos. A proposta de ponderação 

pelo PS (weighting) permite que se utilize todos os indivíduos na amostra, o que 

garante melhores propriedades das estimativas de variabilidade, sendo que aqueles 

com PS muito baixo praticamente não contribuem nos efeitos pontuais. O peso é dado 

por 

𝑤𝑖 =
𝑝(𝑥)𝑖

1 − 𝑝(𝑥)𝑖
 

logo, quanto maior o PS, maior o peso do indivíduo, por este ser mais comparável com 

os indivíduos do grupo tratado. 

Escolha do Efeito: Na teoria de estudos quase-experimentais, dois tipos de efeitos 

podem ser estimados: o Average Treatment Effect (ATE, ou Efeito Médio do 

Tratamento) e o Avarage Treatment Effetc on Treated (ATT, ou Efeito Médio do 

Tratamento nos Tratados). Em termos das esperanças condicionais, introduzindas na 

sessão de causalidade, temos: 

ATE= E[ YT – YC] 
ATT= E[ YT – YC | T=1] 

A princípio parece pouco intuitiva e mesmo inviável a estimação do ATT, mas em 

muitos casos o ATE é que fica inviabilizado de ser aplicado. Isso ocorre principalmente 

se há uma grande discriminação dos dois grupos em termos do PS, como no caso do 

programa Biota (Fig. 1). Este fato sinaliza uma diferenças de perfis muito grande entre 

os grupos, que em termos conceituais pode ser traduzido como o fato do Biota estar 

disponível para a comunidade, mas apenas um determinado tipo de pesquisador tenta 

este apoio, talvez pelos demais não se sentirem capazes. Seria uma pré-seleção, 

anterior à seleção da FAPESP. Desta forma, o ATT é o candidato ideal, e é estimado no 

caso da ponderação atribuindo-se peso 1 para todos os indivíduos do grupo tratado, 

ao invés de se utilizar o PS estimado. 

Devido ao Biota principalmente, e por ser plausível de se assumir que todos os 

candidatos a programas da FAPESP sofrem o mesmo tipo de pré-seleção, neste 

trabalho será adotado o ATT, mesmo que haja condições de se estimar o ATE, 

permitindo inclusive comparções entre os programas. 

 
Metodologia de Análise de Dados e Métodos Estatísticos Empregados 
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Os bancos de dados para análise de cada um dos programas sob avaliação foram 

compostos basicamente por 3 fontes de dados: a pesquisa por meio de questionários, 

a mineiração de dados a partir do Lattes dos pesquisadores e a mineiração de dados 

sobre Fator de Impacto das publicações, extraídos da base da Web of Science. 

Os dados originados da pesquisa eletrônica passaram por uma análise crítica de 

preenchimento de de representatividade da amostra em relação ao Universo, uma vez 

que os questionários foram enviados a todo universo definido, o processo subjascente 

de Não-respostas, ou seja, o que levou os pesquisadores a não responder o 

questionário, não pode ser  assumido como totalmente aleatório. A identificação das 

características deste processo subjascente não são facilmente verificáveis, sendo que 

um fato que pode maximizar a confiança nos dados como representantes do universo 

é a verificação do perfil da amostra em relação ao perfil do universo, perfil este 

definido pelas variáveis disponíveis para se descrever o universo. 

Ainda, além da não resposta ao questionário inteirao, há a não resposta a 

determinados indicadores no questionário. Desta forma, indicadores que 

apresentaram altas taxas de não resposta (superiores a 20% ou 30%, dependendo do 

caso) foram excluídos da análise.27 

Após a análise crítica, os bancos de dados consolidados foram utilizados para as 

análises. A relação entre os dados das 3 fontes foi feita por meio da identificação do 

respondente no banco de dados da pesquisa eletrônica e/ou CPF do respondente. 

As análises descritivas utilizaram-se de estatísticas resumo triviais, como freqüências, 

percentuais dentro dos grupos de comparação, médias, medianas, desvios padrão, e 

gráficos de barra e box-plots, quando a visualização auxiliasse a interpretação. 

Na estimativa dos efeitos utilizou-se a abordagem de Modelos Lineares Generalizados 

(GLM) (Nelder & Wedderburn, 1972), escolhendo-se a função de ligação e família de 

distribuição adequadas ao tipo de indicador. Os modelos utilizados, e a interpretação 

dos efeitos segue abaixo: 

 Modelos Gaussiano: Equivalente à regressão linear trivial, utiliza distribuição 
Normal (Gaussiana) e função de ligação Identidade. O efeito é a diferença entre 
as médias dos indicadores em cada grupo, sendo 0 a ausência de efeito. 

 Modelo Binomial Negativo: Utiliza distribuição Binomial Negativa, e função de 
ligação log. Utilizado para indicadores de contagem (número de artigos, de 
coautores, anos para conclusão de título), o efeito estimado é a Razão entre as 
médias de ocorrências em cada grupo, sendo 1 a falta de efeito. 

                                                      
27 Neste ponto foram diferenciadas respostas em branco das do tipo “Não se aplica”, uma vez que não 
era possível a resposta a menos que o respondente respondesse afirmativamente a uma questão 
anetrior. 
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Modelo Binomial (logístico): Utiliza distribuição Binomial, função de ligação logito. 
Utilizado para indicadores Binários, o efeito é o chamado Odds Ratio, de interpretação 
semelhante ao da Razão de Ocorrências, sendo 1 a falta de efeito. 

Todos os modelos foram estimados utilizando-se estimadores ponderado de Horvitz-
Thompson (Máxima Pseudo-Verossimilhança), sendo os pesos aqueles fornecidos 
pelos PS. Os estiadores de variância, por razão da ponderação, foram do tipo Robusto, 
chamados de “estimadores sanduíche” (WHITE, 1980).  
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A concepção e desenvolvimento de um sistema capaz classificar a produção científica 
de forma automática envolve a transformação de dados em informações e, essas 
últimas, em conhecimento. Tal processo é extremamente desafiador e requer um 
grande esforço de concepção algorítmica, desenvolvimento e processamento. 

No que tange ao esforço científico, particularmente, os desafios encontram-se 
eminentemente nas seguintes subáreas da computação: (i) Processamento de 
Linguagem Natural,  (ii) Aprendizado de Máquina e (iii) Mineração de Texto. A seguir, 
discorremos brevemente sobre os desafios encontrados em cada uma delas. 

O Processamento de Linguagem Natural estuda problemas acerca da geração e 
compreensão automática de idiomas naturais humanos. A área foi concebida já 
combinando desafios de duas outras áreas, isto é, inteligência artificial e lingüística. 
Essa combinação é extremamente desafiadora porque: i) reúne os desafios de ambas 
as áreas tornando-os mais numerosos e ii) gera desafios originais, quase sempre, de 
complexidade superior aos seus progenitores. Computacionalmente, esses problemas 
são traduzidos em estruturas abstratas de dados e, subseqüentemente, solucionados 
empregando-se, por exemplo, técnicas probabilísticas,  estocásticas, de teoria da 
informação e álgebra linear [1]. 

Grosso modo, a área possui duas vertentes, geração e compreensão de linguagem 
natural. A primeira converte informações em linguagem computacional (programas) 
em linguagem inteligível ao ser humano. A segunda traduz instâncias em linguagem 
humana em representações estruturadas, formais, capazes de serem objetivamente 
processadas por dispositivos computacionais [1]. Todas trabalham os aspectos 
morfológicos (léxicos), sintáticos (regras), semânticos (significação) e pragmático 
(contexto), todos eles repletos de ambigüidades. Um exemplo de desafio. 

O Aprendizado de Máquina, por sua vez, objetiva programar computadores para que 
aprendam um determinado comportamento ou padrão a partir de exemplos ou 
observações [6]. Assim, eles tornam-se capazes de, dinamicamente, assumirem 
diferentes comportamentos frente a novas situações – ainda que inusitadas [2]. Um 
programa aprendiz pode tirar proveito de exemplos (dados) para compreender 
relações entre variáveis aleatórias e traçar funções de distribuição de probabilidade de 
eventos. Aqui, o principal desafio está no fato de que o conjunto de todos os 
potenciais comportamentos para todas as combinações de entrada são 
demasiadamente  grandes para serem cobertos pelos exemplos observados (training 
data). Na prática, algoritmos de Aprendizado de Máquina têm sido utilizados em 
problemas de alta complexidade tal como na classificação automática de documentos. 
Em uma fonte de artigos científicos, por exemplo, os algoritmos poderiam ser 
empregados para distinguir artigos entre aqueles divisores de água ou não. 

A Mineração de Texto ainda é uma área relativamente fluida. Nela convivem diversas 
soluções, umas mais outras menos eficazes. Não há vertentes bem estabelecidas e 
tampouco algoritmos visivelmente superiores na área. As melhores soluções são ainda 
parciais e contingentes, como é comum em áreas do conhecimento incipientes ou pré-
paradigmáticos [3]. Há diversos artigos que corroboram a dificuldade de atribuir 
significados conceituais (ou semântica) a entidades presentes em textos não-
estruturados. Tal dificuldade pode ser observada em termos cujos significados variam 
dependendo do contexto, como a palavra manga que possui significações distintas em 
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vestuário e agricultura. Ou ainda pela existência de diferentes termos que apresentam 
o mesmo conceito, como automóvel e carro. Essas existências podem resultar em 
confusões semânticas. Os melhores resultados no combate a este tipo de problema 
foram obtidos por meio de combinações de diferentes abordagens. Isso, contudo, não 
resultou em panacéias e, portanto, não há garantias de que a melhor combinação de 
abordagens para um contexto é também a melhor para outro [4]. 

Classificação Automática de Produção Científica 
Nesta seção apresentamos as etapas do Sistema de Classificação Automática de 
Produção Científica (SCAPC). São elas: (i) Sistema de Aquisição; (ii) Sistema de 
Adensamento; (iii) Classificação. Tais etapas são ilustradas na Figura 1 e detalhadas no 
restante desta seção. 

 
Figura 61 - Fluxograma da FAGE. 

Sistema de Aquisição 
Essa etapa subdivide-se em quatro. São elas: 

1. Download: O primeiro passo é baixar (download) os dados bibliométricos via 
Internet de fontes públicas de informação consideradas de interesse (Lattes, 
por exemplo). Para tal serão empregados robôs (crawlers) que se conectam 
automaticamente a essas fontes, realizam a  busca dos dados de interesse e os 
transportam para o servidor local. Toda essa comunicação será realizada 
usando o Hypertext Transfer Protocol. 

2. Verificação: Em seguida, será realizada a verificação de integridade dos dados 
baixados. Aqui, verificamos se houve problemas tanto na conexão, como na 
requisição ou transferência de documentos. Assim, garantimos que não 
estamos tratando dados corrompidos nos passos subsequentes. 
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3. Filtragem: O terceiro passo é a execução do analisador sintático (parser) sobre 
os arquivos HTML baixados para a extração de dados relevantes (publicações 
científicas, no caso), ou seja, é realizada uma filtragem dos dados. A grande 
maioria de arquivos disponíveis na Web são formatados usando a linguagem 
Hyper Text Markup Language (HTML). Diferentemente da linguagem Extensible 
Markup Language (XML), cujos rótulos descrevem o conteúdo, os rótulos HTML 
objetivam apenas a formatação da sequência de caracteres. Portanto, para que 
dados no último formato sejam reavidos, utilizamos um parser [5]. 
(Formalmente, uma analisador sintático, tal qual em linguagens naturais, é o 
procedimento que verifica se uma dada sentença pertence à linguagem gerada 
por uma gramática.) No caso, grosso modo, o analisador varrerá os dados 
HTML em busca de um padrão especificado e os extrairá (na verdade, primeiro 
transformamos os arquivos HTML em XML e, subsequentemente, extraímos os 
dados dado que é mais simples tratar XML que HTML). 

4. Armazenamento: Por fim, os dados serão copiados para um repositório virtual 
temporário.  

No caso da obtenção dos currículos do Lattes, em especial, tivemos que tratar o fato 
de que o mesmo vinha apresentando captchas durante um certo período. Outro ponto 
a ser observado, é que o CNPq bloqueia acesso ao sistema Lattes se múltiplas 
requisições partem de uma mesma fonte. Para contornar este problema, empregamos 
a rede TOR, que é uma rede de anonimização, ou seja, ele nos permitiu gerar várias 
requisições ao sistema Lattes sem transparecer que as mesmas vinham de uma mesma 
fonte e, portanto, sem deixar que fossemos bloqueados. 

Sistema de Adensamento 
Essa etapa subdivide-se em três. São elas: 

1. Assepsia: Tratamentos de dados menos sofisticados como remoção de espaços 
em branco consecutivos (trim), eliminação de dados duplicados,  tratamento de 
erros ortográficos e remoção de lixo (caracteres desconfigurados ou 
deslocados). 

2. Desambiguação: Em seguida, é realizada a desambuigação, isto é, dados que 
aparentemente são diferentes, mas no fundo são os mesmos  são unidos e 
vice-versa. Certamente, esse é um dos passos mais desafiadores do fluxograma.  

3. Classificação: Aqui são empregados algoritmos de classificação semântica, a fim 
de agregar dados correlatos da forma mais fidedigna possível. São usadas 
estratégias computacionais como dicionarização que, por exemplo, são capazes 
de compreender que os periódicos J. of Parallel and Dist. Computing e Journal o 
Parallel and Distributed Computing são, na verdade, o mesmo periódico. 

4. Estruturação: Por fim, ocorre a estruturação dos dados ou, tecnicamente, a 
transformação de um conjunto (ou base) de dados em um banco de dados. 

Classificação 
Ao final de todo processo, quando já estamos de posse dos nomes de canais de 
publicação, sem erros ortográficos, sem erros de codificação, disambiguados e por 
extenso ocorre a classificação. Dada que os dados, no caso nome de canais de 
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publicação, já estão no mesmo formato da base utilizada para classifica-lo, aqui, basta 
realizarmos um casamento exato de string para automaticamente classificar os canais. 
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Introdução 
A prospecção de dados é um processo de extração e exploração de grandes volumes 
de dados, geralmente utilizado para identificar ou evidenciar possíveis 
relacionamentos entre instâncias dos elementos tratados [8]. A extração de dados de 
produção científica, identificação de padrões bibliométricos, e modelagem e 
visualização efetiva de redes de interação entre coautores são tópicos relevantes na 
área de Bibliometria e Cientometria. Nos últimos anos, está se dando especial 
interesse a tais tópicos devido à descoberta de conhecimento que pode ser obtida a 
partir do tratamento de conjuntos de dados disponíveis nos repositórios de produção 
científica (e.g. banco de dados de produções bibliográficas, de orientação acadêmica, 
de projetos de pesquisa, e de diretórios de grupos de pesquisa) . 

No Brasil, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
realiza um importante trabalho na integração de bases de currículos acadêmicos de 
instituições públicas e privadas em uma única plataforma denominada Lattes. Os 
chamados “Currículos Lattes” são considerados um padrão nacional de avaliação, 
representando um histórico das atividades científicas, acadêmicas e profissionais de 
pesquisadores cadastrados na plataforma [1]. Os currículos Lattes foram projetados 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cambridge
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=MIT_Press&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1980
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para mostrar informação pública, individual, de cada usuário cadastrado na 
plataforma.  

Os dados contidos na plataforma Lattes têm importância fundamental na avaliação de 
programas de fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação, uma vez que é possível se 
analisar historicamente produção e vínculos acadêmicos de beneficiários. Nesse 
contexto, muitas vezes, realizar uma compilação ou sumarização de produções 
bibliográficas para um grupo de usuários cadastrados de médio ou grande porte (e.g. 
grupo de professores, departamento de pós-graduação) realmente requer um grande 
esforço manual suscetível a falhas, o que seria inviável sem auxílio de ferramental 
computacional. 

Para se obter estes dados foi utilizado o scriptLattes [5], uma ferramenta de software 
livre desenvolvido por pesquisadores do IME/ USP, colaboradores do projeto de 
avaliação, projetado para a extração e compilação automática de produções 
bibliográficas, técnicas e artísticas, orientações, projetos de pesquisa, prêmios e 
títulos, grafo de colaborações, e mapa de geolocalização de um conjunto de 
pesquisadores cadastrados na plataforma Lattes.  

No contexto da avaliação dos programas da FAPESP, esta ferramenta foi adaptada para 
analisar os dados das listas de pesquisadores considerados na avaliação dos programas 
BIOTA, EMU, e Bolsas acadêmicas. O scriptLattes teve importante papel na extração de 
dados cientométricos principalmente no tocante à produção científica dos 
pesquisadores beneficiários e dos grupos de comparação de cada um dos programas, e 
das redes de destes pesquisadores 

Sobre o scriptLattes 
Atualmente, o scriptLattes é um programa desenvolvido na linguagem de programação 
Python e está composto de seis módulos (veja em [5] uma descrição detalhada de 
todos os módulos). Na Figura 1 mostra-se a interação entre os dados de entrada e 
saída, e das duas plataformas consideradas para a consulta de informações: 
Plataforma Lattes e Plataforma de geolocalização (Google Maps).  
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Figura 62 - Diagrama de fluxo de informações considerado no scriptLattes 

 
O scriptLattes28 é um script GNU-GPL desenvolvido para a extração e compilação 
automática de: (1) produções bibliográficas, (2) produções técnicas, (3) produções 
artísticas, (4) orientações, (5) projetos de pesquisa, (6) prêmios e títulos, (7) grafo de 
colaborações, e (8) mapa de geolocalização de um conjunto de pesquisadores 
cadastrados na plataforma Lattes.  

O scriptLattes baixa automaticamente os currículos Lattes em formato HTML 
(livremente disponíveis na rede) de um grupo de pessoas de interesse, compila as 
listas de produções, tratando apropriadamente as produções duplicadas e similares. 
São geradas páginas HTML com listas de produções e orientações separadas por tipo e 
colocadas em ordem cronológica invertida. Adicionalmente são criadas 
automaticamente vários grafos (redes) de coautoria entre os membros do grupo de 
interesse e um mapa de geolocalização dos membros e alunos (de posdoutorado, 
doutorado e mestrado) com orientação concluída. Os relatórios gerados permitem 
avaliar, analisar ou documentar a produção de grupos de pesquisa.  

Sumarização de dados acadêmicos 
A entrada para o programa desenvolvido está composta por uma lista ASCII de IDs de 
currículos Lattes (código de 16 dígitos que o CNPq utiliza como identificador de cada 
currículo Lattes), conjuntamente com o período de permanência no grupo, i.e., os anos 
em que cada membro foi associado ao grupo (e.g. grupo de pesquisa, departamento 
de pós-graduação), e um rótulo/etiqueta que é utilizado na visualização do grafo de 
colaborações (cada rótulo diferente é representado por uma cor diferente). Dessa 

                                                      
28 O scriptLattes está disponível em http://scriptlattes.sourceforge.net/ 

http://scriptlattes.sourceforge.net/
http://scriptlattes.sourceforge.net/
http://scriptlattes.sourceforge.net/
http://scriptlattes.sourceforge.net/
http://scriptlattes.sourceforge.net/
http://scriptlattes.sourceforge.net/
http://scriptlattes.sourceforge.net/
http://scriptlattes.sourceforge.net/
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forma, por exemplo, podem ser representados graficamente a colaboração entre 
Pesquisadores Associados a BIOTA com pesquisadores não associados a BIOTA. 

Através de um parser HTML (determinístico), são automaticamente extraídos de cada 
currículo Lattes, indicado no arquivo de entrada para o programa, os dados 
correspondentes ao: nome completo do membro, nome em citações bibliográficas, 
endereço profissional, tipo de bolsa de produtividade, foto, sexo e data de atualização 
do currículo. Adicionalmente, são extraídas as listas completas de produções 
acadêmicas pertencentes ao período de permanência.  

Varias produções acadêmicas são frequentemente elaboradas em colaboração com 
um ou mais pesquisadores do mesmo grupo. Uma produção (e.g. artigo completo 
publicado em periódico) pode aparecer duplicada nos relatórios, dado que ambos 
colaboradores são coautores. O programa desenvolvido mantém um módulo de 
tratamento de redundâncias que permite a deteção de produções acadêmicas iguais 
ou similares. Assim, as produções duplicadas são usadas para detetar colaboração 
entre os membros do grupo: dois ou mais membros são considerados como 
colaboradores se existe uma produção comum entre eles. 

A deteção de produções similares é realizada através de comparações dois a dois entre 
todas as produções de conjuntos de dados separados por ano e tipo de produção (por 
ex., artigo publicado em periódico ou capítulo de livro), de tal forma que produções 
com anos de publicação diferentes não sejam utilizadas em nenhuma comparação, 
permitindo assim uma diminuição substancial de tempo de processamento do módulo 
de tratamento de redundâncias. 

Devido a inconsistências (erros de digitação ou falta de padronização na escrita dos 
nomes dos coautores [3]) no preenchimento das informações nos currículos Lattes, a 
comparação de duas produções quaisquer é realizada através de um casamento 
aproximado entre os títulos associados a cada cadastro. Atualmente, duas publicações 
são consideradas iguais se a porcentagem de similaridade entre os títulos for maior a 
uma determinada porcentagem. A similaridade entre duas cadeias baseia-se na 
distância proposta por Levenshtein [6]. A distância Levenshtein é obtida através do 
número mínimo de inserções, eliminações ou substituições de caracteres necessários 
para transformar um texto em outro.     

A saída do sistema é um conjunto de relatórios, em formato HTML, referentes à 
compilação de dados em termos de produção científica. O formato HTML foi escolhido 
para todos os relatórios por ser um formato padrão para visualização de informação na 
internet.  

Os relatórios são separados por tipos e mostram uma informação quantitativa 
classificada por ano em ordem cronológica invertida correspondente a: (i) Produções 
bibliográficas, técnicas e artísticas, (ii) Orientações em andamento e concluídas, (iii) 
Projetos de pesquisa, e (iv) Prêmios e títulos. Todos os relatórios mostram um gráfico 
de barras com o número de produções discretizados por ano. Os tamanhos das barras 
são proporcionais aos valores de produção acadêmica do grupo. 

Caracterização de redes de coautoria 
As colaborações científicas, na forma de coautoria de produções bibliográficas de 
grupos de pesquisadores, vem recebendo especial interesse de pessoas/entidades 
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avaliadoras e de fomento em ciência e tecnologia [2] pois, ao contrário de se enfocar 
apenas na lista e qualidade de produções bibliográficas, as coautorias acadêmicas 
fornecem uma visão sobre a estrutura e dinâmica inerentes das colaborações entre os 
pesquisadores. Comumente, as coautorias acadêmicas entre pesquisadores são 
represen tadas por meio de redes (grafos) de colaboração, em que os atores 
(pesquisadores) são representados por nós, e as participações em coautoria conjunta 
entre estes são represen tados por arestas. 

A estrutura e dinâmica de colaboração em redes de coautoria acadêmica de grupos de 
pequeno e médio porte têm sido amplamente estudadas nas áreas de Ciência da 
Informação, Bibliometria/Cientometria [4]. 

A Plataforma Lattes oferece um interessante estudo de caso por vários motivos: (i) os 
currículos Lattes tornaram-se um padrão nacional utilizado na avaliação individual das 
atividades científicas, acadêmicas e profissionais; (ii) a grande maioria dos 
pesquisadores brasileiros, de todas as áreas do conhecimento, está cadastradas na 
Plataforma Lattes, sendo que atualmente o número de currículos Lattes ultrapassa a 
marca de um milhão; e (iii) nos últimos anos, a ciência brasileira vem apresentando um 
rápido crescimento de produção acadêmica, impulsionada pelas políticas de ciência e 
tecnologia. Os motivos acima mencionados tornam os dados da Plataforma Lattes uma 
fonte extremamente rica (mas pouco explorada) para investigar e compreender o 
comportamento de diversos grupos de pesquisa de grande porte, sejam estes 
relacionados a áreas do conhecimento, grandes áreas do conhecimento, ou até o 
banco de dados inteiro de currículos Lattes. 

A análise de redes sociais está baseada na premissa de que relações entre os atores 
sociais podem ser descritas mediante um grafo (direcionado ou não-direcionado). Em 
redes de coautoria acadêmica os pesquisadores são considerados os atores/entidades 
e as colaborações (participação em forma conjunta na elaboração de uma produção 
bibliográfica) são consideradas relações/ligações entre pesquisadores. 

A vantagem da representação das redes de coautoria por meio de grafos é que esta 
última permite a utilização da Teoria dos Grafos para analisar comportamentos de 
relacionamento social, padrões e implicações destes relacionamentos, que de outra 
forma podem ser pobremente entendidas e interpretadas [7].  

No nosso trabalho as relações entre os pesquisadores somente são referidas a 
coautorias provenientes de produções acadêmicas. Assim, conjuntamente com a 
utilização da Teoria dos Grafos, podem ser investigadas diferentes métricas estruturais 
que possibilitem caracterizar as redes de coautoria. As métricas podem ser divididas 
em globais (características estimadas sobre todo o grafo) e individuais (características 
estimadas sobre os atores individuais).  

Métricas globais sobre grafos de coautoria 
No nosso trabalho, consideramos métricas globais sobre grafos obtidas em diferentes 
períodos de tempo. Nas nossas análises, ao todo foram 11 as métricas consideradas 
sobre as redes de coautoria: 

 
● Arestas. Para o caso das redes de coautoria uma medida simples que reflita o 

número de ligações entre os pesquisadores é o número de arestas em um 
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determinado grafo. Esta métrica é comumente utilizada para avaliar a evolução 

temporal do número de coautorias em redes obtidas em diferentes períodos de 

tempo. 

● Nós participantes em coautoria. Refere-se ao número de pesquisadores que, 

em um determinado período, participaram de pelo menos em uma coautoria, 

i.e. o número de nós cujo grau seja maior ou igual a 1. 

● Diâmetro: Refere-se ao tamanho da maior distância geodésica entre qualquer 

par de pesquisadores. O diâmetro de um grafo pode variar de um mínimo de 1 

(se o grafo for completo) a um máximo de V-1, onde V é o número de nós no 

grafo. Para o caso de grafos não-conexos o diâmetro um grafo refere-se ao 

diâmetro da maior componente conexa. 

● Grau médio: O grau de um nó refere-se ao número de arestas incidentes nele. 

O grau de um nó pode variar de um mínimo de 0 (se não existem arestas 

adjacentes no nó), a um máximo de V-1, onde V é o número de nós no grafo (se 

o nó é adjacente a todos os outros). Um nó com grau zero é denominado 

isolado. O grau médio refere-se à média dos graus de todos os nós existentes 

no grafo. 

● Densidade: Refere-se a razão/proporção entre o número de arestas e o 

número de arestas possíveis. A densidade de um grafo pode variar de um 

mínimo de 0 (se não existem arestas no grafo) a um máximo de 1 (se cada nó 

for adjacente a todos os outros). 

● Rich club: O clube rico de um grafo refere-se a um subgrafo que contem os nós 

com maior grau. Geralmente o tamanho (número de nós) do clube rico é 

limitado por uma porcentagem (e.g. 20%) dos nós com maior grau. O 

coeficiente de clube rico quantifica quão perto um subgrafo, que contem os 

nós com maior grau, está de formar um clique. Este coeficiente é a proporção 

do número de arestas no subgrafo, dividido pelo número máximo de arestas 

possíveis no subgrafo (i.e. k(k − 1)/2, onde k o número de nós pertencentes ao 

clube rico). O coeficiente de clube rico pode variar de um mínimo de 0 (se não 

existem arestas) a um máximo de 1 (se o subgrafo for completo). 

● Tamanho da maior componente conexa: Em um grafo desconexo, uma 

componente conexa é um subgrafo fechado no qual existe um caminho entre 

quaisquer dois nós pertencentes ao subgrafo, e não existe caminho entre um 

nó pertencente ao subgrafo com outro não pertencente ao subgrafo. O 

tamanho da maior componente conexa refere-se à componente conexa com 

maior número de nós. 

● Porcentagem da maior componente conexa: Uma rede de coautoria não é 

representada por uma componente conexa, pois comumente existem 

determinados grupos que trabalham de forma isolada, entretanto caracterizar 
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um grupo através de sua maior componente conexa (e sua porcentagem) 

permite investigar sobre o comportamento do maior grupo colaborativo. 

● Transitividade: Refere-se à probabilidade de que dois nós adjacentes a um nó 

estejam ligados. Comumente, este valor também é denominado de coeficiente 

de clustering, e para o nó i este valor representa a proporção de arestas entre 

nós dentro da vizinhança do nó i, dividido pelo número máximo de arestas que 

poderiam existir entre todos os vizinhos. O coeficiente de clustering do grafo é 

o valor médio dos coeficientes de clustering de todos os nós. 

● Assortatividade: Para o nó i refere-se à preferência do nó i ter arestas a outros 

nós que mantenham grau do nó similares (ou diferentes) ao grau do nó i. O 

coeficiente de assortatividade é o coeficiente de correlação de Pearson dos 

graus entre os pares de nós ligados. Valores positivos do coeficiente de Pearson 

indicam uma correlação entre nós de grau similar, entretanto valores negativos 

indicam uma correlação entre nós de grau diferente. Este coeficiente pode 

variar de um mínimo de -1 a um máximo de 1 (rede com assortatividade 

máxima). 

● Caminho médio: Um caminho entre os nós i e j é referido a um passeio sem 

nós repetidos para chegar em j, partindo de i. O caminho mínimo entre os nós i 

e j corresponde ao caminho de comprimento mínimo entre i e j. O caminho 

médio de um grafo refere-se ao valor médio dos caminhos mínimos entre 

todos os possíveis pares de nós existentes no grafo. 

Métricas individuais sobre grafos de coautoria 
Na avaliação de programas consideramos três tipos de grafos referentes a: (i) grafos de 
colaboração (não direcionado) sem pesos, em que as arestas representam apenas as 
ligações de trabalho colaborativo; (ii) grafos de colaboração (não direcionado) com 
pesos, em que o peso de uma aresta representa o número de produções acadêmicas 
elaboradas em coautoria entre dois nós, e (iii) grafos de colaboração (direcionado) 
com pesos normalizados, em que os pesos das arestas salientes de um dado nó 
(membro) são normalizados pela quantidade total de produções acadêmicas feitas em 
colaboração, como sugerido por X. Liu e colaboradores [4]. Veja, na Figura 1, um 
exemplo de grafos de colaborações criados a partir de três publicações elaboradas por 
quatro autores. 

A normalização permite atribuir maior peso para autores que coproduziram mais 
publicações em conjunto. Os pesos normalizados intuitivamente dão uma ideia da 
'importância' de um coautor na produção realizada em colaboração com outro. Por 
exemplo, para M2 o colaborador M1 participa em 75% da sua produção feita em 
colaboração, i.e. M2 é 75% importante para M1. Já para M1, M2 é apenas 50% 
importante para sua produção feita em colaboração. Por outro lado, para M4, M1 é 
100% importante na sua produção (colaborativa) acadêmica, entretanto para M1, M4 
é importante apenas 33%. Note que este último comportamento é típico nas relações 
orientador–orientado (M1–M4). 
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Figura 63 - Exemplo de grafos de colaboração criados a partir da deteção de 3 artigos 

 
 

Os pesos do grafo direcionado, além de mostrar a importância de colaboração e sua 
reciprocidade, também são utilizados no scriptLattes como base para o cálculo dos 
graus de colaboração [4] dos membros do grupo. Entenda-se como grau de 
colaboração, um valor numérico que representa o impacto de um membro no grafo de 
colaborações (o algoritmo proposto por X. Liu [4], denominado AuthorRank. Trata-se 
de uma adaptação do algoritmo PageRank utilizado no sistema de busca de páginas 
relevantes no buscador Google). Dessa forma, os membros de maior impacto 
colaborativo no próprio grupo terão os maiores graus de colaboração, i.e. quanto 
maior grau de colaboração, mais participativo o membro será no grupo em análise. 

 
O AuthorRank (AR) de um autor i, o qual mantem coautoria com n autores, é definido 
como: 

 
onde corresponde ao AuthorRank do j-éssimo co-autor de i (j=1,2,...,n), 

 corresonde ao peso normalizado entre o autor j e o autor i. Finalmente, d é o 
fator de amortecimento (usualmente considerado pela constante 0.85). Para este 
processo iterativo consideramos as inicializações para todos os AuthorRanks sendo 1, 

i.e. , para todo k. Nos nosso experimentos, a medida de AuthorRank 
converge quando t=100. 

Adicionalmente ao valor de AuthorRank (métrica individual), consideramos as métricas 
correspondentes ao grau do nó (número de coautores de cada autor), número de 
publicações de cada pesquisador (cadastrados durante o período), número de 
coautores diferentes, número de alunos formados (e.g. número de doutores, mestres). 
É importante destacar que todas essas métricas podem ser obtidas para grafos de 
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coautoria que considerem diferentes períodos, como por exemplo: antes, durante e 
após o projeto Fapesp ser aprovado. 

 
Considerações finais    
O scriptLattes é um programa, ainda em desenvolvimento, que auxilia principalmente 
na compilação ou coleta de dados de currículos Lattes que, tipicamente, é difícil de 
obter de forma manual para grupos de médio ou grande porte. O objetivo deste 
manuscrito foi descrever as principais características da ferramenta no projeto de 
avaliação dos programas de FAPESP como parte da metodologia de obtenção de 
dados. Salientamos que a utilização de ferramentas automáticas similares à 
apresentada vêm sendo cada vez mais necessária, pois existe um volume crescente de 
dados de produção acadêmica e científica que devem ser corretamente computados e 
explorados visualmente de forma efetiva por meio de métodos computacionais. 

As análises resultantes da utilização do scriptLattes são apresentadas nas sessões 
respectivas a cada um dos programas avaliados. 
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Anexo 2  –  Versões Finais dos Questionários de Avaliação 
 

2.1. Questionário de avaliação do Programa Biota  
Perfil do coordenador e do projeto 
 

Perfil do coordenador e do Projeto: Refere-se às características do coordenador do 
projeto e do projeto executado. 
 
Q1. Verifique e, se necessário, corrija e complete os dados cadastrais que aparecem 
nesta página 

Q1.1 Nome do coordenador do projeto: 

Q1.2 Telefone do Coordenador (com DDD): 

Q1.3 Nome da instituição e entidade à qual o coordenador está vinculado atualmente. 

Instituição:    

Entidade:   

Q1.4 Título do projeto:  

Q1.5 Modalidade de projeto:  

Q1.6 Período de vigência do projeto. 

Ano de início (aaaa):   

Ano de término (aaaa):   

Q1.7 O valor abaixo representa o recurso desembolsado pela Fapesp para 
financiamento do projeto. Se houve outras fontes de financiamento, clique no botão 
inserir linha e então escreva o nome da fonte e o valor em reais e em dólares, se 
houver. 

 Nome da Fonte Valor (R$) Valor (US$) 

Fapesp   

   

   

TOTAL    

 
Q1.8 O responsável pelas informações deste questionário é o próprio coordenador do 
projeto?  

(  ) Sim   

(  ) Não  

{se Não} 

 Nome do responsável pelas informações deste questionário: 

 Vínculo com o projeto: 

 Telefone para contato: 

 E-mail: 
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Q1.9 O presente projeto participou do Programa Biota/Fapesp? 

(  ) Não participou do Programa Biota/Fapesp ou participou apenas de eventos abertos 
e esporádicos 

(  ) Sim, com processo Fapesp diretamente vinculado ao Programa Biota/Fapesp 

( ) Sim, participou de simpósios internos, reuniões de avaliação do Programa 
Biota/Fapesp, inseriu dados no SinBiota e compartilhou dados com os participantes do 
Programa, embora o processo Fapesp não estivesse vinculado ao Programa 
Biota/Fapesp 

 

{se Não ...} 

Q1.10 Qual a principal razão para NÃO participar do Programa Biota/Fapesp? 

(  ) Desconhecimento 

(  ) Achei que o projeto não se enquadrava na temática do Programa Biota/Fapesp 

(  ) Exigências de participações em reuniões, eventos, relatórios, padronização de 
coleta de dados, etc. 

( ) Proposta de projeto submetida e enquadrada na temática do Programa 
Biota/Fapesp, mas por razões de encaminhamento dentro da Fapesp o projeto não foi 
inserido no Programa Biota/Fapesp 

(  ) Proposta de projeto submetida, porém não enquadrada na temática do Programa 
Biota/Fapesp 

(  ) Discordância com o modelo de gestão do Programa Biota/Fapesp 

(  ) Outros (especifique): 

 
{se Sim ...}   

Q1.10 Qual a principal motivação para participar do Programa Biota/Fapesp? 

( ) Aumentar a visibilidade do projeto em decorrência de participação no Programa 
Biota/Fapesp 

(  ) Facilidade de acesso a recursos externos e/ou a outros auxílios da Fapesp 

(  ) Acesso à infraestrutura (banco de dados, mapas) do Programa Biota/Fapesp 

(  ) Possibilidade de os resultados serem utilizados para políticas públicas 

(  ) Possibilidade de os resultados serem utilizados para bioprospecção 

(  ) Participar das atividades científicas do Programa Biota/Fapesp 

(  ) Outros (especifique): 

 

Q2. O projeto envolveu Instituição de Pesquisa Científica e Tecnológica, Grupo de 
Pesquisa ou entidade empresarial que não fazia pesquisa com biodiversidade antes? 
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       (  ) Sim 

       (  ) Não 

       (  ) Não sei 

 

{se Sim} 

Q2.1 Indique no quadro abaixo o nome da Instituição de Pesquisa Científica e 
Tecnológica ou Grupo de Pesquisa que não fazia pesquisa com biodiversidade, a 
categoria em que se enquadra, e a principal área e subárea do conhecimento 
predominantes na Instituição ou no Grupo antes do projeto. Para adicionar 
instituições, clique no botão “inserir linha e será aberta uma janela exclusiva para 
completar informações sobre a respectiva instituição ou Grupo de Pesquisa. Ao final da 
janela, clique em “inserir”. Repita a operação para cada nova instituição ou Grupo de 
Pesquisa. 

 
 

Nome Categoria Área do 
conhecimento 
{Nível 1 da 
planilha área do 
conhecimento.xls} 

Subárea do 
conhecimento {Nível 
2 da planilha da área 
do 
conhecimento.xls} 

{campo texto}  {combo: Instituição de Pesquisa 
Científica e Tecnológica/Grupo de 
Pesquisa} 

  

 

Q2.2. O projeto envolveu alguma entidade empresarial que não fazia pesquisa com 
biodiversidade antes? 

(  ) Sim {se Sim} Nome da entidade empresarial: 

(  ) Não 

 
Tema I: Avanços do conhecimento resultantes do projeto  

Avanços do conhecimento resultantes do projeto: Refere-se à identificação da 
produção científica gerada pelo projeto e das melhorias na infraestrutura de pesquisa 
da instituição sede do projeto. 

Q1. A lista a seguir relaciona os artigos científicos extraídos do currículo Lattes do 
coordenador e dos pesquisadores principais do projeto do ano de início do projeto até 
04/10/2010. A partir desta lista solicita-se: 

1. EXCLUIR as publicações que não tenham sido decorrentes do projeto. Para isso 
basta clicar no botão vermelho do lado direito da tabela e confirmar a exclusão. 

2. Para as publicações restantes, decorrentes do projeto, indicar o grau de influência 
(de 0 a 100%) do projeto. 

3. Verificar a necessidade de inclusão de novos itens. Para isso, clique no botão “inserir 
linha” e em seguida indique o grau de influência do projeto nestas publicações. 
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Autores Título Revista Ano Grau de 
Influência do 
projeto  

     

     

 

Q2. A lista a seguir relaciona as teses e dissertações extraídas do currículo Lattes do 
coordenador e dos pesquisadores principais do projeto do ano de início do projeto até 
04/10/2010. A partir desta lista solicita-se: 

1. EXCLUIR as teses e dissertações que não tenham sido decorrentes do projeto. Para 
isso basta clicar no botão vermelho do lado direito da tabela e confirmar a exclusão. 

2. Para as teses e dissertações restantes, decorrentes do projeto, indicar o grau de 
influência (de 0 a 100%) do projeto. 

3. Verificar a necessidade de inclusão de novos itens. Para isso, clique no botão “inserir 
linha” e em seguida indique o grau de influência do projeto nestas teses e 
dissertações. 

 

Selecionado Autores Título Tese ou 
dissertação? 

Instituição Ano Grau de 
influência 
do projeto 

       

       

 

Q3. Indique no quadro abaixo se houve variação na infraestrutura de pesquisa na sua 
instituição depois do projeto. Em seguida, indique se a variação foi positiva ou negativa 
e quantifique a variação, em porcentagem (de 0 a mais de 100%). Por fim, avalie o grau 
de influência do projeto (de 0 a 100%) na variação observada. 

 

 Houve variação?  
( ) Sim, positiva 
( )Sim, negativa 
( ) Não 
( ) Não sei 
( ) Não se aplica 

Quantifique esta variação 
{combo com porcentagem 
de 10% em 10% e com 
uma alternativa, “acima 
de 100%”} 

Grau de influência do 
projeto {combo com 
porcentagem de 10% 
em 10%} 

Coleção Botânica    

Coleção Zoológica    

Coleção de culturas microbianas    

Banco de Extratos    

Casa de Vegetação    

Acervo Bibliográfico    

Laboratório: Infraestrutura    

Laboratório: Equipamento    

Outros    

(se Outros} Especifique: 

Q4. O projeto envolveu a identificação de táxons? (  ) Sim (  ) Não 

{se Sim} 
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Q4.1. Indique o número total de táxons identificados pelo projeto. Destes, indique 
quantos ocorrem no Brasil e, dos que ocorrem no Brasil, quantos ocorrem no estado 
de São Paulo. Na sequência, indique o grau de influência do projeto (de 0 a 100%) na 
identificação dos táxons. Depois, indique do total de táxons identificados, quantos são 
novos táxons descritos para a ciência (no campo “total”). Destes táxons novos para a 
ciência indique quantos ocorrem no Brasil e, destes, quantos ocorrem no estado de 
São Paulo. 

 TOTAL  Do total, 
quantos 
ocorrem no 
Brasil  

Dos que ocorrem 
no Brasil, quantos 
ocorrem no 
estado de São 
Paulo  

Grau de influência do 
projeto {combo com 
porcentagem de 10% 
em 10%} 

Táxons identificados     

Novos táxons descritos para a 
ciência 

    

  

Q5. O projeto envolveu a identificação de novas substâncias bioativas?  

(  ) Sim  

(  ) Não 

{se Sim} 

Q5.1. Indique o número total de substâncias bioativas que o seu projeto estudou em 
diferentes fases: fase de testes toxicológicos e farmacológicos; fase pré-clínica, fase 
clínica e fase de comercialização. Avalie o grau de influência do projeto (de 0 a 100%) 
no estudo das substâncias em cada uma destas fases. 

 Total Grau de influência do projeto 
{combo com porcentagem de 10% 
em 10%}  

Total de substâncias bioativas identificadas   

Total de substâncias toxicologicamente e/ou 
farmacologicamente testadas 

  

Total de substâncias em fase pré-clínica   

Total de substâncias em fase clínica   

Total de substâncias em comercialização   

 

Tema II: Inovação  

Inovação: Refere-se à identificação e caracterização do uso dos resultados gerados 
pelo projeto e de seus usuários. 

Q1. Cite até cinco principais resultados do projeto (exceto publicações científicas) e 
descreva suas características e usos de acordo com as alternativas propostas. Para 
inserir cada resultado, clique em “inserir linha”, e será aberta uma janela a ser 
completada com informações sobre o respectivo resultado. Ao final da janela, clique 
em “inserir”. Repita a operação para cada novo resultado. 

 

Resultado    Categoria de 
resultado  

Grau de 
influência do 
projeto  

Principal eixo de 
estudo da 
biodiversidade 
Caracterização da 

O resultado 
está 
protegido por 
instrumento 
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Biodiversidade de 
propriedade 
intelectual 

     

     

 

{se “Inserir Linha”} 

Escreva aqui o resultado: 

Categoria de resultado:  {combo com: Método; Carta, mapa ou similar; Produto 
(bem ou serviço); Processo; Software; Método de Divulgação; Modelo Organizacional e 
Gerencial; Produção Cultural; Inventário; Diagnóstico; Banco de dados; Sistema de 
informação; Propostas de Manejo ou Monitoramento de Recursos Naturais; 
Elaboração de material didático; Outros} 

 

O resultado se enquadra predominantemente em qual eixo do estudo da 
biodiversidade? 

(  ) Caracterização da Biodiversidade 

(  ) Conservação da biodiversidade 

(  ) Uso Sustentável da Biodiversidade 

 

Grau de influência do projeto na geração do resultado (0 a 100%):  

{combo com porcentagem de 10% em 10%} 

 

Gerou Inovação? (O resultado está sendo usado produtivamente, comercialmente ou 
como política pública?) 

(  ) Sim 

(  ) Não 

  

Qual a principal finalidade do uso? 

(  ) Subsidiar zoneamento territorial e/ou manejo de recursos naturais 

(  ) Aplicação industrial (fármacos, cosméticos, suplementos alimentares, 
agroindustriais, etc) 

(  ) Desenvolvimento tecnológico 

(  ) Alternativas econômicas e sociais para comunidades 

(  ) Desdobramentos culturais 

(  ) Produção de materiais de divulgação e apoio ao ensino 

(  ) Outros. {se Outros} Especifique: 

{se Sim em “Gerou Inovação?”} 
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(  ) Natureza jurídica da organização envolvida na introdução da inovação 

(  ) Administração Pública 

(  ) Instituições Extraterritoriais 

(  ) Entidades Empresariais  

(  ) Entidades sem Fins Lucrativos 

(  ) Não houve apropriação dos resultados por terceiros 

{se Sim em “Gerou Inovação?”} 

Qual o nome da instituição que adotou este resultado do projeto? 

Nome de uma pessoa que possa responder sobre o uso do resultado na instituição: 

e-mail: 

Telefone (com DDD): 

Comentários: 

  

O resultado está protegido por qual instrumento de propriedade intelectual? 

(  ) Desenho industrial 

(  ) Registros de software 

(  ) Topografia de circuitos integrados 

(  ) Direito de autor 

(  ) Segredo industrial 

(  ) Indicação geográfica 

(  ) Marcas  

(  ) Patente 

(  ) Proteção de cultivares 

(  ) Licenças livres (GPL, CC) 

(  ) Modelo de utilidade 

(  ) Banco de dados  

(  ) Não está protegido 

 

Gerou benefício econômico  direto decorrente da propriedade intelectual? 

(  ) Sim, por licenciamento 

(  ) Sim, pela cessão dos direitos 

(  ) Sim, pela exploração direta da inovação protegida 

(  ) Não e não se espera este tipo de benefício 
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{Botões: “Incluir” e “Voltar”} 

 

Q2. Houve geração de spin-offs como decorrência do projeto? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

{se Sim}  

Q2.1. Indique o nome, a natureza jurídica e o ano de criação do spin-off. Em seguida, 
avalie o grau de influência do projeto (de 0 a 100%) na geração do spin-off. Para 
adicionar novos spin-off, clique no botão “inserir linha”. 

  

Nome Natureza 
Jurídica 

Ano de Criação Grau de influência do projeto  

    

 

Tema III: Capacitação e Divulgação  

Capacitação e divulgação: Refere-se à formação e fixação de recursos humanos na 
área de caracterização, conservação e uso sustentável da biodiversidade e a 
disseminação dos conhecimentos gerados. 

Q1. O projeto ofereceu atividade de treinamento ou capacitação (cursos e/ou 
treinamento de curta ou longa duração)? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

{se Sim} 

Q1.1. Indique o número de beneficiários que participaram de cursos/treinamento 
segundo sua origem institucional e o grau de influência do projeto (de 0 a 100%) no 
oferecimento do curso/treinamento. 

   Origem Institucional Número de 
Beneficiários  

Grau de influência do 
projeto {combo com 
porcentagem de 10% 
em 10%} 

[  ] Administração Pública   

[  ] Entidades Empresariais   

[  ] Entidades sem Fins Lucrativos   

[  ] Instituições Extraterritoriais   

[  ] Instituições de Ensino Superior   

[  ] Instituições de Pesquisa Pública e Privada   

[  ] Equipe do projeto   

[  ] Público geral   

[  ] Outros   

{se Outros} Especifique: 

 

Q1.2. Quais os dois principais temas dos cursos/treinamentos? 
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[  ] Manejo e monitoramento da biodiversidade 

[  ] Estimativas do valor da biodiversidade 

[  ] Uso sustentável da biodiversidade 

[  ] Conservação da biodiversidade 

[  ] Restauração da biodiversidade 

[  ] Ferramentas de biologia molecular 

[  ] Formação de taxonomistas 

[  ] Formação de curadores 

[  ] Formação de técnicos de laboratório 

[  ] Bioinformática 

[  ] Técnicas analíticas 

[  ] Outros (especifique): 

 

Q2 Indique abaixo o quadro de recursos humanos do seu laboratório/grupo de 
pesquisa em dois momentos: um ano ANTES do projeto e DEPOIS de um ano do 
projeto finalizado. Em seguida indique o grau de influência que o projeto teve na 
variação observada (de 0 a 100%). 

 

 Número de profissionais 
1 ano ANTES do projeto  

Número de 
profissionais 1 ano 
DEPOIS do projeto 

Grau de influência do 
projeto {combo com 
porcentagem de 10% em 
10%} 

Empregado 
registrado 

   

Bolsista    

Terceirizado    

  

Q2.1 Houve formação ou contratação de curadores de coleções biológicas e/ou 
taxonomistas na sua instituição em decorrência do projeto? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Q3. Houve difusão dos resultados por meios de comunicação não acadêmicos?  

(  ) Sim  

(  ) Não 

{se Sim} 

Q3.1. Indique o número de notícias divulgadas por meios de comunicação não 
acadêmicos e a abrangência geográfica dos mesmos. Em seguida, avalie o grau de 
influência do projeto (de 0 a 100%) na divulgação não acadêmica dos resultados. 
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Número de 
reportagens 

Abrangência Grau de 
influência do 
projeto {combo 
com 
porcentagem de 
10% em 10%} 

Municipal Estadual Nacional Internacional 

Jornais ou Revistas      

Programas de TV      

Programas de rádio      

Outros      

{se Outros} Especifique: 

Q3.2. O projeto elaborou um site ou página na internet? 

Sim {se Sim} Endereço: 

Não 

Q4. A equipe do projeto organizou algum evento científico (seminários, workshops, 
simpósios, jornadas, encontros, painéis, fóruns, congressos, conferências) vinculado ao 
projeto? 

(  ) Sim {se Sim} Quantos eventos? 

(  ) Não 

{se Sim} 

Q4.1.  Assinale a abrangência geográfica dos eventos científicos e o grau de influência 
do projeto (de 0 a 100%) na realização dos eventos. Não devem ser considerados aqui 
cursos e/ou treinamentos. 

 

 

Níveis de abrangência  Grau de influência do projeto 

[  ] Interno {combo com porcentagem de 10% em 
10%} 

[  ] Municipal ... 

[  ] Estadual ... 

[  ] Nacional ... 

[  ] Internacional ... 

 

Tema IV: Gestão do Projeto  

Gestão do Projeto: Refere-se à opinião do coordenador sobre a qualidade dos 
procedimentos da Fapesp e de seus programas. 

Q1. Avalie a qualidade dos procedimentos da Fapesp para a concessão do projeto 
segundo os quesitos abaixo. 

 

 Não se 
aplica 

Muito 
baixa 
0 

Baixa 
1 

Regular 
2 

Alta 
3 

Muito 
alta 
4 

Critérios para submissão aos auxílios/bolsas 
Fapesp           

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Procedimento de análise de projetos e 
envio de pareceres          

... ... ... ... ... ... 
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Agilidade para análise de projetos        ... ... ... ... ... ... 

Condições do financiamento (valor e itens 
financiáveis)          

... ... ... ... ... ... 

Apoio da Fapesp para a disseminação dos 
resultados das pesquisas        

... ... ... ... ... ... 

Apoio da Fapesp na negociação de acordos 
de Propriedade Intelectual 

... ... ... ... ... ... 

            

Q1.1 Indique abaixo o grau de participação e apoio do projeto nos produtos coletivos do 
Programa Biota/Fapesp.  

           Não se 
aplica 

Muito 
baixa 
0 

Baixa 
1 

Regular 
2 

Alta 
3 

Muito 
alta 
4 

Reuniões de Avaliação  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Simpósio do Programa Biota/Fapesp       

Inserção de dados no SinBiota   ... ... ... ... ... ... 

Comissão editorial e Revisão Revista Biota 
Neotropica          

... ... ... ... ... ... 

Envio de artigos para a revista Biota 
Neotropica                

... ... ... ... ... ... 

Eventos científicos promovidos pelo 
Programa Biota/Fapesp          

... ... ... ... ... ... 

Produções culturais (exposições, feiras, etc)             ... ... ... ... ... ... 

Desenvolvimento de novas ferramentas e 
melhorias do SinBiota 

... ... ... ... ... ... 

      

Q1.2 Como você avalia a gestão do Programa Biota/Fapesp no período de vigência do 
projeto? 

(  ) Muito satisfatória 

(  ) Satisfatória 

(  ) Regular 

(  ) Insatisfatória 

(  ) Muito insatisfatória 

Q1.3 Qual das alternativas melhor se adequaria caso o projeto não tivesse sido 
enquadrado no Programa Biota/Fapesp? 

(  ) Eu teria adequado o projeto para ser enquadrado no Programa 

(  ) Eu teria desenvolvido o projeto normalmente fora do Programa 

(  ) Eu teria desistido do projeto 

(  ) Outros. Especifique: 

Q2. Como você avalia os resultados gerais do Programa Biota/Fapesp? 

 (  ) Muito satisfatórios 

(  ) Satisfatórios 

(  ) Regulares 

(  ) Insatisfatórios 
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(  ) Muito insatisfatórios 

(  ) Tenho pouca informação sobre o Programa Biota/Fapesp 

Q3. Indique até três pontos positivos do Programa Biota/Fapesp {ou da Fapesp} 

Q4. Indique até três pontos negativos do Programa Biota/Fapesp{ou da Fapesp} 

 

Glossário dos termos utilizados no questionário de avaliação do Programa Biota 

GLOSSÁRIO DEFINIÇÃO 

Acervo Biligráfico Conjunto de livros e/ou bibliografias. 

Acervos e Coleções 
Científicas 

Conjunto de espécimes catalogados e conservados para fins de 
pesquisa. Por sua vez, as coleções reunidas formam acervos. É 
uma amostra da diversidade existente no planeta. Os espécimes 
são coletados, geralmente, em ambientes naturais e preparados 
especialmente para que permaneçam muito tempo em condições 
de consulta e estudos. 

Acordo de 
Propriedade 
Intelectual 

Contrato elaborado para regular as questões relativas à 
propriedade intelectual, tais como a titularidade da invenção, as 
formas de licenciamento e a participação nos eventuais benefícios 
decorrentes da produção intelectual. 

Administração pública 

Órgão Público do Poder Executivo Federal, Órgão Público do Poder 
Executivo Estadual ou do Distrito Federal, Órgão Público do Poder 
Executivo Municipal, Órgão Público do Poder Legislativo Federal, 
Órgão Público do Poder Legislativo Estadual ou do Distrito Federal, 
Órgão Público do Poder Legislativo Municipal, Órgão Público do 
Poder Judiciário Federal , Órgão Público do Poder Judiciário 
Estadual, Autarquia Federal, Autarquia Estadual ou do Distrito 
Federal, Autarquia Municipal, Fundação Federal, Fundação 
Estadual ou do Distrito Federal, Fundação Municipal, Órgão 
Público Autônomo Federal, Órgão Público Autônomo Estadual ou 
do Distrito Federal, Órgão Público Autônomo Municipal, Comissão 
Polinacional, Fundo Público, Associação Pública. 

Alternativas 
econômicas e sociais 
para comunidades 

Atividades que garantam o desenvolvimento social e/ou 
econômico de comunidades locais dentro de um conceito de uso 
sustentável dos recursos naturais em substituição a atividades 
consideradas nocivas ao meio ambiente. 

Aplicação industrial 
Requisito do invento que é passível ou capaz de ser fabricado ou 
utilizado em qualquer tipo de indústria.  

Atividade de 
treinamento ou 
capacitação 

Realização de cursos de duração variável, incluindo desde curta 
duração até especialização, presenciais ou on-line, para a 
qualificação de recursos humanos com a finalidade de difundir 
conhecimentos e informações técnicas desenvolvidas no âmbito 
do projeto. 

Avanço do 
conhecimento 
científico 

Intervenção sobre o estado-da-arte, com o intuito de promover a 
evolução da compreensão dos fenômenos naturais, sociais, 
científicos e tecnológicos. Inclui o desenvolvimento de métodos de 
pesquisa que não tenham aplicação produtiva imediata.  
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Banco de dados 
Coleção de dados com determinada organização de arquivos e 
registros, num meio computacional. 

Banco de Extratos 
Acervo de substâncias naturais geralmente disponibilizado para 
estudos bioquímicos (principalmente de suas propriedades) e com 
possibilidade de aplicação ao homem. 

Biodiversidade Totalidade dos genes, espécies e ecossistemas de uma região. 

Bioensaio 
Avaliação da atividade de uma substância, medicamento ou de 
uma proteína codificada por um transgene em células ou em 
organismos vivos. 

Bioinformática 
Ciência que analisa e organiza dados biológicos usando técnicas 
avançadas de computação. Tem amplo uso na análise de dados de 
pesquisa genômica. 

Bioprospecção 
Atividade exploratória que visa identificar componentes do 
patrimônio genético e informação sobre o conhecimento 
tradicional, com potencial de uso socioeconômico.  

Caracterização da 
biodiversidade 

É quando se retrata ou descreve/define a variabilidade de 
organismos vivos de todas as origens em determinadas regiões 
geográficas, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas 
terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os 
complexos ecológicos de que fazem parte (verifica-se a 
diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas). 

Carta ou mapa ou 
similar 

Elaboração e desenvolvimento de representações gráficas como 
cartas, mapas, gráficos, diagramas e outras formas de expressão. 

Casa de Vegetação 

Estrutura destinada ao cultivo protegido de plantas, podem ser 
cobertas com plástico e, no Brasil, a maior parte visa a proteção 
contra excesso de chuvas. Pode ser utilizada para conservação in 
vitro, recebendo plântulas. 

Catálogo 
Lista ou relação metódica de espécies com breve informação a seu 
respeito. 

 

GLOSSÁRIO DEFINIÇÃO 

Cessão de direitos 
 Acordo entre partes que tem como propósito a transferência da 
titularidade dos direitos sobre a propriedade intelectual (patente, 
marca, programa de computador etc.). 

Chave de identificação 
É a descrição sistemática que permite identificar os nomes dos 
táxons pertencentes a um grupo de organismos. Pode ser 
chamado de chave dicotômica. 

Check-list É um inventário ou registro. 

Coleção Botânica 

É um tipo de coleção científica no qual os espécimes são 
exemplares da flora. É uma amostra da diversidade deste grupo 
existente no mundo real. Os espécimes são coletados, geralmente, 
em ambientes naturais e preparados especialmente para que 
permaneçam muito tempo em condições de consulta e estudos 
(veja Acervos e Coleções Científicas). 

Coleção de culturas 
microbianas 

Caracteriza-se como um tipo de coleção científica que disponibiliza 
as culturas microbianas de procariontes e eucariontes, bem como 
de germoplasma. Os espécimes são coletados, geralmente, em 
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ambientes naturais e preparados especialmente para que 
permaneçam muito tempo em condições de consulta e estudos 
(veja Acervos e Coleções Científicas). 

Coleção Zoológica 

 É um tipo de coleção científica na qual os espécimes são 
exemplares da fauna. É uma amostra da diversidade deste grupo 
existente no planeta. Os espécimes são coletados, geralmente, em 
ambientes naturais e preparados especialmente para que 
permaneçam muito tempo em condições de consulta e estudos 
(veja Acervos e Coleções Científicas). 

Coleções Biológicas 

São coleções científicas nas quais suas unidades são exemplares 
(ou derivados) da fauna, da flora ou  da microbiota. É uma 
amostra da diversidade biológica existente no planeta. Os 
espécimes (ou derivados) são coletados, geralmente, em 
ambientes naturais e preparados especialmente para que 
permaneçam muito tempo em condições de consulta e estudos 
(veja Acervos e Coleções Científicas). 

Comissões de ética 

É uma instância das instituições que realizam pesquisas com 
organismos vivos. Tem por finalidade analisar, emitir pareceres e 
expelir certificados sobre os protocolos relativos a diversas áreas, 
no que se refere a ética. 

Composição financeira 

Recursos monetários alocados para a realização de um projeto 
que complementam os recursos recebidos pelo financiador 
principal (podem ter origem na própria instituição executora ou 
em instituições parceiras e colaboradoras). 

Compostos puros 
São substâncias obtidas diretamente da natureza, sem qualquer 
manipulação e purificada, ou seja, submetidas a processos que as 
tornam livres de impurezas e artefatos. 

Conservação da 
biodiversidade 

Significa a conservação de ecossistemas e hábitats naturais e a 
manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em 
seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou 
cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas 
propriedades características.  Quando a conservação da 
biodiversidade ocorre fora de seu habitat natural é chamanda de 
conservação ex-situ. 

Desdobramentos 
culturais 

Considera-se os acontecimentos culturais como apresentações de 
artes cênicas, visuais (exposições), música, lançamento de livros 
para o público em geral, feiras, etc.  

Desenho Industrial 

Refere-se a objetos de caráter meramente ornamental, cuja 
proteção restringe-se à nova forma conferida ao produto, sem 
considerações de utilidade, proporcionando resultado visual novo 
e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo 
de fabricação industrial. 

Desenvolvimento 
tecnológico 

Desenvolvimento de tecnologias. É alavancado pelas forças de 
mercado ou é determinado pelo aumento da própria tecnologia. 

Diagnóstico 
Descrição minuciosa de algo, feita pelo examinador, classificador 
ou pesquisador; ou juízo declarado ou proferido sobre a 
característica, a composição, o comportamento, a natureza etc. de 
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algo, com base nos dados e/ou informações obtidas. 

Direito de Autor 
Direitos naturais de autoria de obra artística e literária a que faz 
jus o autor. 

Direitos de 
Propriedade 
Intelectual 

Conjunto de direitos de propriedade relativos à atividade 
intelectual nos domínios industrial, científico, tecnológico, literário 
e artístico. Incluem propriedade intelectual, Direitos de Autor e 
direitos ditos Sui Generis. 

Elaboração de 
material didático 

Confecção de materiais destinados aos ensinos fundamental e 
médio. 

Empregados 
registrados 

Recursos humanos com vínculo empregatício com a organização 
na qual prestam serviço por meio de registro formal em carteira 
de trabalho 

 
 

GLOSSÁRIO DEFINIÇÃO 

Entidades 
empresariais 

Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista, Sociedade 
Anônima Aberta, Sociedade Anônima Fechada, Sociedade 
Empresária Limitada, Sociedade Empresária em Nome Coletivo, 
Sociedade Empresária em Comandita Simples, Sociedade 
Empresária em Comandita por Ações, Sociedade em Conta de 
Participação, Empresário (Individual), Cooperativa, Consórcio de 
Sociedades, Grupo de Sociedades, Estabelecimento, no Brasil, de 
Sociedade Estrangeira, Estabelecimento, no Brasil, de Empresa 
Binacional Argentino, Empresa Domiciliada no Exterior, 
Clube/Fundo de Investimento, Sociedade Simples Pura, Sociedade 
Simples Limitada, Sociedade Simples em Nome Coletivo, 
Sociedade Simples em Comandita Simples, Empresa Binacional, 
Consórcio de Empregadores, Consórcio Simples  

Entidades 
Extaterritorias 

Compreende as sedes, no Brasil, de organizações internacionais; 
as representações, no exterior, de organizações internacionais 
com sede no Brasil; as representações, no Brasil, de organizações 
internacionais com sedes no Brasil ou no exterior; as embaixadas, 
consulados, escritórios de representação e demais unidades 
diplomáticas e consulares de governos estrangeiros no Brasil ou 
em organizações internacionais no Brasil; as agências de notícias, 
no Brasil, pertencentes às administrações públicas de outros 
países. 

Entidades sem fins 
lucrativos 

 Serviço Notarial e Registral (Cartório), Fundação Privada, Serviço 
Social Autônomo, Condomínio Edilício, Comissão de Conciliação 
Prévia, Entidade de Mediação e Arbitragem, Partido Político, 
Entidade Sindical, Estabelecimento, no Brasil, de Fundação ou 
Associação Estrangeira, Fundação ou Associação Domiciliada no 
Exterior, Organização Religiosa, Comunidade Indígena, Fundo 
Privado, Associação. 

Estimativas do valor 
da biodiversidade 

São valores estimados com base no valor dos serviços ambientais 
prestados pela natureza, como a regulação de gases (produção de 
oxigênio e sequestro de carbono), belezas cênicas, conservação da 
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biodiversidade, proteção de solos e regulação das funções hídricas 
entre outros. 

Estudos 
farmacológicos e 
toxicológicos 

Estudos da interação de substâncias bioquímicas ou fármacos e de 
seus efeitos sobre um determinado organismo e da toxicidade 
destas substâncias sobre determinado organismo. Uma substância 
muito tóxica causa dano mesmo quando administrada em doses 
muito pequenas, enquanto outra de baixa toxicidade, só se mostra 
nociva em quantidades muito grandes.  

Exploração direta da 
inovação protegida 

Desenvolvimento, produção e comercialização do resultado da 
invenção pelo titular da propriedade intelectual. 

Fase clínica 
Contempla ensaios clínicos com seres humanos, visando definir o 
perfil farmacológico e toxicológico de novas substâncias 
bioquímicas. 

Fase pré-clínica 

Corresponde a ensaios in-vitro (em laboratório) e in-vivo (em 
animais), que visam definir o perfil farmacológico e toxicológico de 
novas substâncias bioquímicas. Estes ensaios têm como principal 
objetivo, demonstrar que numa fase seguinte poderão ser 
realizados ensaios em seres humanos com segurança. 

Ferramentas de 
biologia molecular 

São as ferramentas utilizadas no estudo das interações 
bioquímicas celulares envolvidas na duplicação do material 
genético e na síntese protéica. 

Fiscalização 
Agropecuária 
Internacional 

Realizada pela Vigilância Agropecuária Internacional - Brasil 
(VIGIAGRO), consiste na promoção de fiscalização, impedindo a 
introdução e a disseminação de pragas e agentes etiológicos de 
doenças que constituam ou possam constituir ameaças à 
agropecuária nacional, de forma a garantir a sanidade dos 
produtos e a qualidade dos insumos agropecuários importados e 
exportados. 

Formação de 
curadores 

Capacitação de profissional de nível superior que tem a 
responsabilidade principal de promover a valorização científica de 
uma determinada coleção biológica e que, perante   instituição e a 
comunidade, tem a função de zelar pelos seus acervos materiais e 
científicos, exercendo para tanto todas as prerrogativas e 
atribuições decorrentes da mesma. 

Formação de 
taxonomistas 

Capacitação de profissionais de nível superior dedicados a 
inventariar, classificar e descrever a biodiversidade. 

Formação de técnicos 
de laboratório 

Capacitação de profissionais de nível médio profissionalizante 
especializados em atividades de laboratório. 

Indicação geográfica 

Identificação de um produto ou serviço como originário de um 
local, região ou país, quando determinada reputação,característica 
e/ou qualidade possam ser vinculadas essencialmente a esta sua 
origem particular. Em suma, é uma garantia quanto a origem de 
um produto e/ou suas qualidades e características regionais. 

 

GLOSSÁRIO DEFINIÇÃO 

Inovação 
Processo de criação e apropriação social (via mercado ou não) de 
produtos, processos e métodos que não existiam anteriormente, 
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ou contendo alguma característica nova e diferente da até então 
em vigor. 

Instituições de Ensino 
Superior - IES 

O ensino superior, educação superior ou ensino terciário é o nível 
mais elevado dos sistemas educativos, referindo-se normalmente 
a uma educação realizada em universidades, faculdades, institutos 
politécnicos, escolas superiores ou outras instituições que 
conferem graus acadêmicos ou diplomas profissionais. 

Instituições de 
pesquisa pública e 
privada 

São instituições públicas ou privadas que promovem e executam 
estudos, pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e 
capacitação de recursos humanos. 

Instrumentos de 
proteção 

Mecanismos, leis, normas, dispositivos, entre outros aspectos 
relacionados à proteção da propriedade intelectual. 

Inventários Resultado de levantamento de espécies de uma área ou período. 

Laboratório - 
Equipamento 

Refere-se ao conjunto de equipamentos do laboratório. 

Laboratório - 
Infraestrutura 

Refere-se às estruturas prediais do laboratório. 

Licenciamento 
Condições contratuais que regem o uso por terceiros de criação 
protegida por algum tipo de instrumento de propriedade 
intelectual. 

Manejo de recursos 
naturais 

Entende-se por manejo de recursos naturais qualquer intervenção 
humana que vise manter, recuperar ou controlar o uso de 
elementos da natureza úteis ao homem.  

Manejo e/ou 
Monitoramento da 
biodiversidade 

Monitoramento é a medição repetitiva, descrita ou contínua, ou 
observação sistemática da qualidade da biodiversidade. Manejo 
são intervenções aplicadas a populações naturais e visa garantir a 
capacidade de regeneração ou manutenção da biodiversidade. 

Mapeamento do perfil 
químico 

Estuda, além da filogenia, a influência biótica e abiótica dos 
ecossistemas na sua constituição metabólica dos organismos.  

Marca 
Sinal visualmente representado, configurado para o fim específico 
de distinguir a origem dos produtos e serviços. 

Materiais de 
divulgação e apoio ao 
ensino 

Forma de organização, apresentação, divulgação e transmissão de 
conhecimentos orientada para o ensino básico e/ou para a 
formação de professores 

Meios de comunicação 
não acadêmicos 

Utilização de outros canais de comunicação que não publicação 
científica 

Método de Divulgação 
Conjunto de estratégias e ações que provêm o desenvolvimento, o 
lançamento e a sustentação de um produto ou serviço. 

Modelo de utilidade 

Proteção dada ao objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível 
de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, 
envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no 
seu uso ou em sua fabricação; ou seja, são invenções com 
menores requerimentos dos que os exigidos pela patente de 
invenção. 

Modelo 
Organizacional e 
Gerencial 

Modelo organizacional refere-se às formas pelas quais uma 
organização se estrutura internamente para realizar sua missão e 
suas atribuições. Modelo gerencial refere-se às formas pelas quais 
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uma organização opera nos planos estratégico, tático e 
operacional. 

Nova ocorrência 
Descoberta da ocorrência de um táxon já conhecido pela Ciência 
em novas localidades, antes ainda não associas ao táxon referido. 

Órgãos 
regulatórios/gestores 
para execução de 
pesquisas em 
biodiversidade 

São órgãos ou instâncias de decisão responsáveis pela autorização 
da execução de pesquisas que envolvem manipulação de 
organismos ou acesso à recursos genéticos. 

Patente 
 Direito, conferido pelo Estado, que fornece ao seu titular a 
exclusividade da exploração de um invento por tempo 
determinado mediante a publicação do invento. 

Perda de 
biodiversidade em 
escala espacial e 
temporal 

Significa a diminuição ou extinção, em determinadas regiões 
geográficas ou ao longo do tempo, da variabilidade de organismos 
vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os 
ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; 
compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre 
espécies e de ecossistemas.  

Pesquisa e 
Desenvolvimento 
(P&D) 

Compreende o trabalho criativo realizado de forma sistemática 
com o objetivo de aumentar o estoque de conhecimentos 
científicos e tecnológicos, assim como sua aplicação para a solução 
de problemas práticos. Inclui a pesquisa básica, a pesquisa 
aplicada e o desenvolvimento experimental. 

Políticas Públicas 
Conjunto de decisões tomadas por atores políticos, consistindo na 
seleção de metas e meios para alcançar determinada situação.  

 

GLOSSÁRIO DEFINIÇÃO 

Processo 

Conjunto de técnicas e/ou métodos de produção e de trabalho 
utilizados para o desenvolvimento e a produção de bens e 
serviços. Não inclui os métodos de pesquisa científica que não têm 
aplicação produtiva imediata. Estes devem ser enquadrados como 
"avanço do conhecimento", conforme descrito neste glossário. 

Produção Cultural 
Desenvolvimento e realização de peças teatrais (musicais e 
cênicas), artes plásticas, cinema, música, literatura, entre outros. 

Produto (bem ou 
serviço) 

Conjunto de bens manufaturados resultantes da atividade 
produtiva e voltados ao uso e à comercialização. Serviço: Atividade 
que tem como fim o atendimento de uma demanda de natureza 
individual ou coletiva, pública ou privada. É produto de uma 
habilidade específica que se consome no próprio ato de realização 
do serviço. Tem natureza intangível. 

Programa 
Biota/Fapesp 

Programa Biota é o Instituto Virtual da Biodiversidade que teve 
início em 1999 com a finalidade de sistematizar a coleta, organizar 
e disseminar informações sobre a biodiversidade do Estado de São 
Paulo, definindo mecanismos para sua conservação, seu potencial 
econômico e sua utilização sustentável. 

Proteção de cultivares  Proteção de variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal 
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superior que seja claramente distinguível de outras variedades 
cultivadas e que apresentem a devida estabilidade e 
homogeneidade. 

Recuperação de áreas 
degradadas 

 Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre 
degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente 
de sua condição origina. O termo está associado à regeneração, 
que é o ato de tornar a gerar, reproduzir o que foi alterado de dar 
nova vida, de formar de novo (de recuperar). 

Registros de software 
Refere-se à proteção da expressão literal do software (o código-
fonte). 

Restauração da 
biodiversidade 

Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre 
degradada, o mais próximo possível de sua condição original.  

Resultados 
Resultados alcançados pelo projeto, esperados e não esperados 
(previstos ou não previstos) pelos objetivos do projeto. 

Reuniões de avaliação 
São reuniões internas do Program Biota/Fapesp na qual os 
coordenadores de projeto apresentam os objetivos e resultados 
dos respectivos projetos para o Scientific Advisory Comettee 

Revista 
BiotaNeotropica 

É uma revista científica editada pelo Programa BIOTA/Fapesp (o 
Instituto Virtual da Biodiversidade), e publica resultados de 
pesquisa original, vinculadas ou não ao programa, que abordem a 
temática caracterização, conservação e uso sustentável da 
biodiversidade na região Neotropical.  

Segredo industrial 

 Corresponde a todo conhecimento reservado sobre idéias, 
produtos ou procedimentos industriais que se deseja preservado 
de divulgação por conferir valor competitivo fundamental para 
quem o detém. 

Simpósio do Programa 
Biota/Fapesp 

São eventos interno de integração do Programa no qual os 
participantes dos projetos apresentam os objetivos e resultados 
de seus traballhos. 

SinBiota 

Sistema de Informação ambiental. Tem como objetivo integrar 
informações geradas pelos pesquisadores vinculados ao Programa 
Biota/Fapesp e relacioná-las a uma base cartográfica digital de 
qualidade, provendo assim, mecanismos de difusão de informação 
sobre a biodiversidade paulista para a comunidade científica, 
tomadores de decisão, formuladores de políticas ambientais e 
educadores.  

Síntese de produtos 
naturais 

São substâncias que são encontradas diretamente na natureza, 
mas que foram sintetizadas artificialmente. 

Sistema de 
informação 

Sistema seja ele automatizado (que pode ser denominado como 
Sistema de Informação Computadorizado), ou seja manual, que 
abrange pessoas, máquinas, e/ou métodos organizados para 
coletar, processar, transmitir e disseminar dados que representam 
informação para o usuário e/ou cliente. 

Software 

Programa de computador que se releva em seqüência de 
instruções a serem seguidas e/ou executadas, na manipulação, 
redirecionamento ou modificação de um dado/informação ou 
acontecimento. 
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Spin-off 
Empresa ou entidade sem fins lucrativos oriunda de pesquisa 
acadêmica ou industrial ou de outra empresa estabelecida no 
mercado. 

Substâncias Bioativas 
Substâncias que têm mecanismos de ação biológica, ou seja, 
atuam nas reações que acontecem no interior das células. 

 

GLOSSÁRIO DEFINIÇÃO 

Substâncias naturais 
purificadas 

Substâncias obtidas diretamente da natureza, sem qualquer 
manipulação e purificada, ou seja, submetidas a processos que as 
tornam livres de impurezas e artefatos. 

Substância sintética Substâncias sintetizadas artificialmente. 

Taxonomista Profissional que trabalha com taxonomia há mais de três anos. 

Táxon 
Qualquer categoria ou unidade taxionômica, como família, gênero, 
espécie, etc. 

Técnicas analíticas 
É a capacitação em técnicas de análise. Por exemplo, análise 
química, análise por microscopia eletrônica, análise de 
espectrometria, análises estatísticas, etc. 

Terceirizado 
Recursos humanos que prestam serviço para uma organização por 
meio de relações contratuais diferentes vínculo empregatício 
formal com a organização 

Topografia de circuitos 
integrados 

Proteção para circuitos integrados significando estes um produto, 
em forma final ou intermediária, com elementos dos quais pelo 
menos um seja ativo e com algumas ou todas as interconexões 
integralmente formadas sobre uma peça de material ou em seu 
interior e cuja finalidade seja desempenhar uma função 
eletrônica. Topografia de circuitos integrados significa uma série 
de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer 
meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das 
camadas que compõem um circuito integrado, e na qual cada 
imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica 
ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer 
estágio de sua concepção ou manufatura. 

Toxicologicamente/Fa
rmacologicamente 
testado 

Quando a toxicidade de uma substância bioquímica ou fármaco foi 
testada de modo a observar os efeitos sobre um organismo a eles 
exposto. Uma substância muito tóxica causa dano mesmo quando 
administrada em doses muito pequenas, enquanto outra de baixa 
toxicidade, só se mostra nociva em quantidades muito grandes. 

Uso sustentável da 
biodiversidade 

Utilização de componentes da diversidade biológica de modo e em 
ritmo tais que não levem, no longo prazo, à diminuição da 
diversidade biológica, mantendo assim seu potencial para atender 
as necessidades e aspirações das gerações presentes e futuras. 

Zoneamento 
territorial ambiental 

O zoneamento territorial ambiental é um processo e um 
instrumento de gestão, que visa subsidiar os planos de 
desenvolvimento do Estado, os processos administrativos e os 
instrumentos de controle ambiental. 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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2.2. Questionário de avaliação do Programa Equipamento Multiusuário 
(EMU) 
Questionário do Pesquisador Associado Concedido (PAC) 
 
Tema 0  

Questão 1 

Verifique e, se necessário, corrija e complete os dados 
cadastrais 

0.1 Nome do pesquisador principal do projeto: 

Nome do pesquisador associado(1) do projeto: 

Nome do pesquisador associado(2) do projeto: 

Questão 2 

 
0.2 Indique sua instituição e sua função atual: 

 

 
Instituição : 

 

Função : 

Questão 3 

0.3 O responsável pelas informações deste questionário é o próprio pesquisador ao 
qual 
este questionário foi endereçado? 

 Sim 

 Não 
 

  

{se Não} 

Questão 3.1  

Nome do responsável pelas informações deste questionário: ____________________ 
Vínculo com a proposta: _______________________________________ 

Telefone para contato:____________________________________ (XX)XXXX-XXXX  

E-mail: _______________________________________ exemplo@exemplo.com  

Questão 4 

0.4 Registre um nome genérico para o equipamento ou o conjunto de equipamentos 
que melhor represente o objeto em avaliação. Deve ser especificado o equipamento 
principal ou o conjunto dos componentes requeridos, em sua forma final, não 
considerar apenas partes isoladas. Não indicar marca ou modelo do equipamento. 

Exemplo: com o apoio do Programa EMU foram adquiridos componentes para 
construção de uma bomba de cobalto, o equipamento a ser considerado deve ser a 
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bomba de cobalto e não seus componentes individualmente. 

 
 

Nome do equipamento ou conjunto de equipamentos 

  

 

Questão 5 
tabela QuestEMU_005 é diferente da tabela QuestEMU_0005. 
0.5 Quais foram as principais motivações para solicitação do equipamento (marcar no 
máximo duas alternativas) 

Criar centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa 

Substituir (atualizar) equipamentos de um centro/núcleo/laboratório/grupo de 
pesquisa já existente 

Aumentar a capacidade de atendimento aos usuários de um 
centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa já existente 

Adquirir equipamentos de apoio para o centro/núcleo/laboratório/grupo de 
pesquisa já existente (nobreaks, ar-condicionado, móveis etc.) 

Introduzir nova tecnologia ou nova linha de pesquisa no 
centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa já existente 

Contribuir para formação de recursos humanos (capacitação técnica, graduação, 
pós-graduação). 

Outros. Especificar: 
 
Questão 6 

0.6 No momento da solicitação, havia equipamentos equivalentes ao solicitado via 
EMU, em condições de uso em alguma instituição de pesquisa (para fins científicos)? 

 Sim, na mesma instituição 

 Sim, no estado de São Paulo. 

 Sim, no país, em outro Estado (não inclui São Paulo) 

 Sim, em instituições no exterior 

 Não 

 Não Sei 
 

 
Questão 7 
0.7 Caso a solicitação tivesse sido denegada pelo Programa EMU, o que teria 
acontecido? 

 O equipamento não teria sido adquirido 

 Buscaria compartilhar com outro centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa 
que possuísse o equipamento 
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 O equipamento seria adquirido com financiamento da própria instituição 

 O equipamento seria adquirido por meio de projetos e programas de outras 
agências de fomento 

 O equipamento seria adquirido utilizando financiamento da FAPESP em outra linha 
de fomento diferente do EMU 

 O equipamento seria adquirido por meio de projetos e programas do setor privado 

 Outro 
 

 

Tema 1  

Questão 1.1 

1.1 A lista a seguir relaciona as publicações extraídas do currículo Lattes do 
Pesquisador Responsável pela proposta. Esta lista abrange o período a partir do 
ano do requerimento da proposta até 20/02/2011. A fim de analisar as 
publicações decorrentes do uso do equipamento, solicita-se:  

1. Checar a lista e verificar a necessidade de inclusão de novos itens. Para 
isso, clique no botão "Inserir Publicações". Caso haja algum item que não seja 
de sua autoria, pede-se para excluir clicando na opção "Excluir".  

2. Indicar se a publicação está relacionada ou não ao uso do equipamento. 

3. Indicar o grau de influência (de 0 a 100%) do equipamento para a 
publicação 

 
 

  Autores Título Revista Ano 

Publicação 
relacionada ao 

uso do 
equipamento? 

Grau de 
influência do 
equipamento 

Editar 
ou 

Excluir 

        1998  
Sim 

  
Não 

 

  
   

  autor titulo rev 2012  
Sim 

 
Não 

 

0% 
   

                
 

    

         Inserir Publicações  

Inserir Publicações 
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Inserir Publicações 

  

Autores   

Título   

Revista 
Ano 

  

Relacionada ao uso do 
equipamento?  Sim  Não 

 

 
Grau de influência do equipamento   

 

 

                                                                                                                                     OK Cancelar 
Questão 1.2 

1.2 A lista a seguir relaciona as teses e dissertações extraídas do currículo Lattes do 
pesquisador principal do projeto. Esta lista abrange o período a partir do ano do 
requerimento da proposta até 20/02/2011. A fim de analisar as teses e dissertações 
concluídas decorrentes do uso do equipamento, solicita-se: 

1. Checar a lista e verificar a necessidade de inclusão de novos itens. Para isso, clique 
no botão "Inserir dissertação ou tese". Caso haja algum item que não seja de sua 
orientação, pede-se para excluir clicando na opção "Excluir".  

2. Indicar se a tese ou dissertação está relacionada ou não ao uso do equipamento. 

3. Indicar o grau de influência (de 0 a 100%) do equipamento para a tese ou 
dissertação. 

  Autor Título 
Tese ou 

dissertação? 
Instituição Ano 

Trabalho 
relacionado ao 

uso do 
equipamento? 

Grau de 
influência do 
equipamento 

Editar 
ou 

Excluir 

  dsdas tit Tese www 2000  
Sim 

 
Não 

 

-    

  abc 1235dsa Tese abc 2010  
Sim 

 
Não 

 

-   

                  

Inserir dissertação ou tese  

Inserir dissertação ou tese 
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Inserir dissertação ou tese 

  

Autor   

Título   

Tese ou dissertação?   

Instituição 
Ano 

  

Relacionada ao uso do 
equipamento?  Sim  Não 

 

Grau de influência do 
equipamento 

  

                                                                                                                               OK  Cancelar 

 

Questão 1.3 

1.3 Indicar se houve criação de disciplinas ou cursos vinculados ao seu 
centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa por meio de projetos decorrentes do uso 
do equipamento. Caso tenha havido, selecione a categoria e insira o número de 
disciplinas e cursos criados. 

 Categorias Criação de Disciplinas e Cursos    Número 

    
Disciplinas de graduação  

    

 
Disciplinas de pós-graduação  

   

 
Cursos abertos ao público (cursos de extensão) para capacitação técnica  

   

 
Cursos básicos de curta ou curtíssima duração para utilização do equipamento 

   

 
Cursos básicos de curta ou curtíssima duração de treinamento de segurança para 

utilização do equipamento 

  
 

 

Questão 1.4 

1.4 Indicar se houve estabelecimento de parcerias decorrentes do uso do equipamento 
adquirido via EMU em seu centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa. Caso tenha 
havido, selecione a categoria de tipo de parceiro e indique o grau de influência do 
equipamento para a pareceria. 

Seleção Parceiros 
Grau de influência 
do equipamento 

   
Sim, com Pesquisadores participantes da equipe da 
proposta  

  

   

Sim, com Outros pesquisadores dos 
centros/núcleos/laboratórios/grupos de pesquisa que 
integram a equipe da proposta 
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Sim, com Outros usuários do equipamento que não os 
da equipe e dos centros que integram a proposta 

  

   Sim, com Pesquisadores não usuários do equipamento   

        Outros. Especificar::  

Questão 1.4.1 

1.4.1 O uso do equipamento gerou novas parcerias com grupos de pesquisadores de 
outros países? Em caso positivo, indique o grau de influência do equipamento. 

 Sim  Não 

Grau de influência do equipamento 

   

 

Questão 1.5 

1.5 Indicar se houve alavancagem de recursos em diferentes fontes de financiamento 
para o seu centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa por meio de projetos 
decorrentes do uso do equipamento. Caso tenha havido, selecione a fonte de 
financiamento, aponte o número de projetos, a faixa de valor aproximada e indique o 
grau de influência do equipamento para esta alavancagem. 

Selecionar 
Fonte 

Número de 
projetos 

Valores (em 
milhares de reais) 

Grau de 
influência do 
equipamento 

 Fapesp 14 
 

0% 

 FINEP       

 CNPq       

 BNDES    

 Outra. 
Especificar: 

   

 

 
 

 
  

                                                                                              Inserir Linha 
 
Questão 1.6 

1.6 Indicar se houve criação de grupos de pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos 
de Pesquisa do CNPq vinculados ao seu centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa a 
partir do uso do equipamento. Caso tenha havido, indique o número de grupos criados 
e o grau de influência do equipamento. 

 

 
Criação de Grupos de 

Pesquisa 
Número de Grupos de 

Criados 
Grau de influência do 

equipamento 

 Sim  Não    
 

Questão 1.7 
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1.7 Citar até cinco principais resultados decorrentes do uso do equipamento (exceto 
publicações científicas, dissertações e teses) e descrever suas características e usos de 
acordo com as alternativas propostas. Por exemplo, pode-se informar se o uso do 
equipamento gerou uma nova técnica, um novo produto, processo ou serviço. 

Para inserir um resultado na tabela abaixo clique no botão "Inserir Resultado", será 
aberta uma janela a ser preenchida com informações sobre o respectivo resultado. Ao 
final do preenchimento clique em "Incluir". Repita a operação para cada novo 
resultado. 

 

 

  Resultado Categoria de Resultado 

Grau de 
influência do 

uso do 
equipamento  

Gerou 
Inovação? 

O resultado 
está 

protegido por 
propriedade 
intelectual? 

  

  nenhum Outros 0% Não 
Não está 
protegido 

  

  jtyjty 
Produto (bem ou 
serviço) 

0% Não 
Desenho 
industrial 

  

       

   

       

                                                                                                                                 Inserir 
Resultado 

 
  

 

Categoria de resultado:   

Escrever aqui o resultado:   

Comentar os resultados obtidos:   

Gerou Inovação (O resultado foi ou está sendo usado ou comercializado)? 

 Sim 

 Não 
 

 

 
O resultado está protegido por propriedade intelectual?  

 Desenho industrial  Patente de Invenção 

 Registros de software  Modelo de utilidade 

 Topografia de circuitos integrados  Proteção de cultivares 
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 Direito de autor  Licenças livres (GPL, CC) 

 Segredo industrial  Banco de dados 

 Indicação geográfica  Não está protegido 

 Marcas 
 

 

 

 
Gerou benefício econômico direto decorrente da propriedade intelectual? [Apenas se  
estiver protegido por propriedade intelectual] 

 Sim, por licenciamento 

 Sim, pela cessão dos direitos 

 Sim, pela exploração direta da inovação protegida 

 Não e não se espera este tipo de benefício 
 
Questão 1.7.1 
 

 

 

1.7.1 Houve geração de spin-offs como decorrência do uso do equipamento? 

 Sim 

 Não 
 

 

1.7.1.1 Indicar o nome, a natureza jurídica e o ano de criação do spin-off. Em 
seguida, avaliar o grau de influência do equipamento (de 0 a 100%) na geração do 
spin-off. Para adicionar novos spin-off, clique no botão "Inserir linha". 

 

  Nome Natureza Jurídica Ano de Criação 
Grau de influência 
do equipamento 

  

  dsdddd 
Administração 
Pública 

1999 0%   
 

 
  

 

 

OK  Cancelar 
Tema 2  

Questão 2 

2.1 O equipamento adquirido está em operação? 

 Está em uso  

 Deixou de ser utilizado 

 Não foi utilizado 
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Questão 2.1.1 

 
2.1.1 Indique o ano que o equipamento deixou de ser utilizado: 

 
  

 
 

Questão 2.2 

2.2 Indique o período em que o equipamento permanece em funcionamento 

Continuamente  

Todos os dias úteis da semana 

Alguns dias da semana 

Alguns dias do mês 

Esporadicamente 

Questão 2.3 

2.3 Existem procedimentos formalizados para o usuário acessar o equipamento? 

 Sim  

 Não 

 

Questão 2.3.1 

2.3.1 Se sim, quais os procedimentos: 

 Treinamento básico para operação 

 Treinamento de segurança 

 Acompanhamento de um técnico ou pesquisador 

 Outro. Especificar: 

Questão 2.4 

2.4 Existe controle de acesso e agendamento para o uso do equipamento? 

 Sim   Não  

Questão 2.4.1 

2.4.1 O controle de acesso e agendamento é feito: 

 Em Papel 

 Online. Indicar o site: 
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 Outro. Especificar: 

  

Questão 2.5 

2.5 Indicar se há exigência de contrapartida para uso do equipamento e para quais 
categoria de usuários elas são requeridas. 

Contrapartida Usuários 

Não é exigida contrapartida 
 Membros da equipe da 
proposta  

 Demais usuários    

Insumos e material de consumo 

 Membros da equipe da 
proposta  

 Demais usuários 

 Não se aplica       

Pagamento pelo uso do equipamento 
 

 Membros da equipe da 
proposta  

 Demais usuários 

 Não se aplica     
 

Co-autoria em trabalhos 

 Membros da equipe da 
proposta  

 Demais usuários  

 Não se aplica     

Outra. Especificar: 

Membros da equipe da 
proposta  

 Demais usuários 
    

 
 

Questão 2.6 

2.6 Indicar no quadro abaixo se houve variação de competências dos pesquisadores 
do centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa com o uso do equipamento, em caso 
positivo indicar a porcentagem (de 0 a 100%) da variação e o grau de influência do 
equipamento.  

 

Competência 
Houve Variação de 

Competências  

Quantificar 
a variação 

(%) 

Grau de 
influência do 
equipamento 

Quantifiar a 
variação 

Projetar 
equipamento 

 Sim Não
Não se Aplica 

 
0%  0%-10% 
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Desenvolver 
instrumentação 

  
  

  

Operação de 
equipamentos 

  
  

  

Manutenção de 
equipamentos 

  
  

  

Gestão do uso 
do 
equipamento 

  
  

  

Pesquisa em 
parceria 

  
  

  

Prestação de 
serviços 
tecnológicos 

  
  

  

Gestão de 
propriedade 
intelectual 

  
  

  

Competência 
para trabalhar 
em equipe 

  
  

  

Outros. 
Especificar:   

  
  

  

  
  

  

Linha Instalação: 

Linha Infraestrutura: 

Linha Manutenção: 

Linha Operação: 

Linha Contratação de técnicos: 

 

Tema 3  

Questão 3.1 

3.1 Avaliar a qualidade dos procedimentos da FAPESP relacionados ao Programa 
EMU/FAPESP 

Itens 
Muito 

Insatisfatório 
Insatisfatório Regular Satisfatório 

Muito 
Satisfatório 

Não 
se 

Aplica 
0 1 2 3 4  

Critérios para 
candidatura ao 
Programa 

                  

Itens financiáveis                   
Critérios de 
avaliação da                   
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proposta 
Tempo de 
resposta                   

Periodicidade dos 
editais do 
Programa 

                  

Valor concedido 
pela FAPESP                   

Concessão de 
verbas adicionais                   

Acompanhamento 
e avaliação por 
parte da FAPESP 

                  

Itens dos 
relatórios 
científicos 

                  

Periodicidade dos 
relatórios 
científicos 

                  

Tempo de 
vigência da 
concessão do 
EMU (24 meses) 

                  

 

“Muito Insatisfatório”  

“Insatisfatório”  
“Regular”  
“Satisfatório”  
“Muito Satisfatório” “Não se aplica”  

Questão 3.2 

3.2 Citar até três pontos positivos do programa EMU: 

1º:   

2º:   

3°:   

Questão 3.3 
3.3 Citar até três pontos positivos do programa EMU: 

1º:   

2º:   

3°:   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questionário do Pesquisador Responsável Concedido (PRC) 
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Tema 0  
Questão 1 

Verifique e, se necessário, corrija e complete os dados 
cadastrais 

0.1 Nome do pesquisador principal do projeto: 

Nome do pesquisador associado(1) do projeto: 

Nome do pesquisador associado(2) do projeto: 

Questão 2 

 
0.2 Indique sua instituição e sua função atual: 

 
Instituição : 

Função : 

Questão 3 

0.3 O responsável pelas informações deste questionário é o próprio Pesquisador 
Responsável pela proposta? 

 Sim 

 Não 
 

 
Questão 3.1 

Nome do responsável pelas informações deste questionário: 
______________________________ 
Vínculo com a proposta: _______________________________________ 

Telefone para contato:_______________________________________   (XX)XXXX-
XXXX  

E-mail: _______________________________________ exemplo@exemplo.com  

Questão 4 

0.4 Registre um nome genérico para o equipamento ou o conjunto de equipamentos 
que melhor represente o objeto em avaliação. Deve ser especificado o equipamento 
principal ou o conjunto dos componentes requeridos, em sua forma final, não 
considerar apenas partes isoladas. Não indicar marca ou modelo do equipamento. 

Exemplo: com o apoio do Programa EMU foram adquiridos componentes para 
construção de uma bomba de cobalto, o equipamento a ser considerado deve ser a 
bomba de cobalto e não seus componentes individualmente. 
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Nome do equipamento ou conjunto de equipamentos 

  

 
Questão 5 

0.5 Assinale qual a categoria do equipamento indicado acima 

Instrumentos bioanalíticos 

Cromatógrafos e espectrômetros 

Equipamentos de informática 

Microscópios 

Outros. Especificar: 

Questão 6 

0.6 Quais foram as principais motivações para solicitação do equipamento (marcar no 
máximo duas alternativas) 

Criar centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa 

Substituir (atualizar) equipamentos de um centro/núcleo/laboratório/grupo de 
pesquisa já existente 

Aumentar a capacidade de atendimento aos usuários de um 
centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa já existente 

Adquirir equipamentos de apoio para o centro/núcleo/laboratório/grupo de 
pesquisa já existente (nobreaks, ar-condicionado, móveis etc.) 

Introduzir nova tecnologia ou nova linha de pesquisa no 
centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa já existente 

Contribuir para formação de recursos humanos (capacitação técnica, graduação, 
pós-graduação) 

Outros. Especificar: 

Questão 7 

0.7 Qual era a disponibilidade comercial do equipamento no momento da proposta? 

 Equipamento já existente no mercado com configuração padrão 

 Equipamento já existente no mercado e com especificação/customização 
adaptada para a proposta 

 Equipamento desenvolvido especialmente para a proposta 
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 Outros 

Questão 8 

0.8 No momento da solicitação, havia equipamentos equivalentes ao solicitado via 
EMU, em condições de uso em alguma instituição de pesquisa (para fins científicos)? 

 Sim, na mesma instituição 

 Sim, no estado de São Paulo 

 Sim, no país, em outro Estado (não inclui São Paulo) 

 Sim, em instituições no exterior 

 Não 

 Não Sei 

 

Questão 9 

0.9 Caso a solicitação tivesse sido denegada pelo Programa EMU, o que teria 
acontecido? 

 O equipamento não teria sido adquirido 

 Buscaria compartilhar com outro centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa 
que possuísse o equipamento 

 O equipamento seria adquirido com financiamento da própria instituição 

 O equipamento seria adquirido por meio de projetos e programas de outras 
agências de fomento 

 O equipamento seria adquirido utilizando financiamento da FAPESP em outra linha 
de fomento diferente do EMU 

 O equipamento seria adquirido por meio de projetos e programas do setor privado 

 Outro 

 
Questão 10 

0.10 O valor indicado a seguir representa o recurso desembolsado pela FAPESP para 
aquisição do equipamento. Se houve outras fontes que complementaram a solicitação, 
indicá-las e informar os respectivos valores (em reais e/ou em dólares, se for o caso). 

 
 Nome da Fonte 

Valor 
 

 
R$ US$ 

  

 
  Fapesp 
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  Finep  100,00  100,00 

  CNPq     

  BNDES     

   Outra        
 

 
Valor total do equipamento 100,00 100,00 

 

 
Tema 1  

Questão 1.1 

1.1 A lista a seguir relaciona as publicações extraídas do currículo Lattes do 
Pesquisador Responsável pela proposta. Esta lista abrange o período a partir do 
ano do requerimento da proposta até 20/02/2011. A fim de analisar as 
publicações decorrentes do uso do equipamento, solicita-se:  

1. Checar a lista e verificar a necessidade de inclusão de novos itens. Para 
isso, clique no botão "Inserir Publicações". Caso haja algum item que não seja 
de sua autoria, pede-se para excluir clicando na opção "Excluir".  

2. Indicar se a publicação está relacionada ou não ao uso do equipamento. 

3. Indicar o grau de influência (de 0 a 100%) do equipamento para a 
publicação 

 
 

  Autores Título Revista Ano 

Publicação 
relacionada ao 

uso do 
equipamento? 

Grau de 
influência do 
equipamento 

Editar 
ou 

Excluir 

        1998  
Sim 

  
Não 

 

  
   

  autor titulo rev 2012  
Sim 

 
Não 

 

0% 
   

                
 

    

         Inserir Publicações  

Inserir Publicações 

  

Autores   

Título   

Revista 
Ano 

  

Relacionada ao uso do 
equipamento?  Sim  Não 
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Inserir Publicações 

 
Grau de influência do equipamento   

 

 
                                                                                                                                      OK Cancelar 
Questão 1.2 

1.2 A lista a seguir relaciona as teses e dissertações extraídas do currículo Lattes do 
pesquisador principal do projeto. Esta lista abrange o período a partir do ano do 
requerimento da proposta até 20/02/2011. A fim de analisar as teses e dissertações 
concluídas decorrentes do uso do equipamento, solicita-se: 

1. Checar a lista e verificar a necessidade de inclusão de novos itens. Para isso, clique 
no botão "Inserir dissertação ou tese". Caso haja algum item que não seja de sua 
orientação, pede-se para excluir clicando na opção "Excluir".  

2. Indicar se a tese ou dissertação está relacionada ou não ao uso do equipamento. 

3. Indicar o grau de influência (de 0 a 100%) do equipamento para a tese ou 
dissertação. 

 

  Autor Título 
Tese ou 

dissertação? 
Instituição Ano 

Trabalho 
relacionado ao 

uso do 
equipamento? 

Grau de 
influência do 
equipamento 

Editar 
ou 

Excluir 

  dsdas tit Tese www 2000  
Sim 

 
Não 

 

-    

  abc 1235dsa Tese abc 2010  
Sim 

 
Não 

 

-   

                  

Inserir dissertação ou tese  

Inserir dissertação ou tese 

  

Autor   

Título   

Tese ou dissertação?   

Instituição 
Ano 

  

Relacionada ao uso do 
equipamento?  Sim  Não 
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Inserir dissertação ou tese 

Grau de influência do 
equipamento 

  

                                                                                                                                                         
OK  Cancelar 

Questão 1.3 

1.3 Indicar se houve criação de disciplinas ou cursos vinculados ao seu 
centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa por meio de projetos decorrentes do uso 
do equipamento. Caso tenha havido, selecione a categoria e insira o número de 
disciplinas e cursos criados. 

 Categorias Criação de Disciplinas e Cursos    Número 
    Disciplinas de graduação      

 Disciplinas de pós-graduação     

 Cursos abertos ao público (cursos de extensão) para capacitação técnica     

 Cursos básicos de curta ou curtíssima duração para utilização do equipamento    

 Cursos básicos de curta ou curtíssima duração de treinamento de segurança para 
utilização do equipamento 

  
 

 
Questão 1.4 

1.4 Indicar se houve estabelecimento de parcerias decorrentes do uso do equipamento 
adquirido via EMU em seu centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa. Caso tenha 
havido, selecione a categoria de tipo de parceiro e indique o grau de influência do 
equipamento para a pareceria. 

Seleção Parceiros 
Grau de influência 
do equipamento 

   
Sim, com Pesquisadores participantes da equipe da 
proposta  

  

   

Sim, com Outros pesquisadores dos 
centros/núcleos/laboratórios/grupos de pesquisa que 
integram a equipe da proposta 

  

   
Sim, com Outros usuários do equipamento que não os 
da equipe e dos centros que integram a proposta 

  

   Sim, com Pesquisadores não usuários do equipamento   

 Outros. Especificar::  

Questão 1.4.1 

1.4.1 O uso do equipamento gerou novas parcerias com grupos de pesquisadores de 
outros países? Em caso positivo, indique o grau de influência do equipamento. 

 Sim  Não    
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Grau de influência do equipamento 

Questão 1.5 

1.5 Indicar se houve alavancagem de recursos em diferentes fontes de financiamento 
para o seu centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa por meio de projetos 
decorrentes do uso do equipamento. Caso tenha havido, selecione a fonte de 
financiamento, aponte o número de projetos, a faixa de valor aproximada e indique o 
grau de influência do equipamento para esta alavancagem. 

Selecionar 
Fonte 

Número de 
projetos 

Valores (em 
milhares de reais) 

Grau de 
influência do 
equipamento 

 Fapesp 14 
 

0% 

 FINEP       

 CNPq       

 BNDES    

 Outra. 
Especificar: 

   

 

 
 

 
  

Questão 1.6 

1.6 Indicar se houve criação de grupos de pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos 
de Pesquisa do CNPq vinculados ao seu centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa a 
partir do uso do equipamento. Caso tenha havido, indique o número de grupos criados 
e o grau de influência do equipamento. 

 
Criação de Grupos de 

Pesquisa 
Número de Grupos de 

Criados 
Grau de influência do 

equipamento 

 Sim  Não    
 

Questão 1.7 

1.7 Citar até cinco principais resultados decorrentes do uso do equipamento (exceto 
publicações científicas, dissertações e teses) e descrever suas características e usos de 
acordo com as alternativas propostas. Por exemplo, pode-se informar se o uso do 
equipamento gerou uma nova técnica, um novo produto, processo ou serviço. 

Para inserir um resultado na tabela abaixo clique no botão "Inserir Resultado", será 
aberta uma janela a ser preenchida com informações sobre o respectivo resultado. Ao 
final do preenchimento clique em "Incluir". Repita a operação para cada novo resultado. 

 

 
  Resultado Categoria de Resultado 

Grau de 
influência do 

uso do 
equipamento  

Gerou 
Inovação? 

O resultado 
está 

protegido por 
propriedade 
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intelectual? 

  nenhum Outros 0% Não 
Não está 
protegido 

  

  jtyjty 
Produto (bem ou 
serviço) 

0% Não 
Desenho 
industrial 

  

       

   

       

                                                                                                                                 Inserir 
Resultado 

 

Categoria de resultado:   

Escrever aqui o resultado:   

Comentar os resultados obtidos:   

Gerou Inovação (O resultado foi ou está sendo usado ou comercializado)? 

 Sim 

 Não 
 

 

 
O resultado está protegido por propriedade intelectual?  

 Desenho industrial  Patente de Invenção 

 Registros de software  Modelo de utilidade 

 Topografia de circuitos integrados  Proteção de cultivares 

 Direito de autor  Licenças livres (GPL, CC) 

 Segredo industrial  Banco de dados 

 Indicação geográfica  Não está protegido 

 Marcas 
 

 

 

 
Gerou benefício econômico direto decorrente da propriedade intelectual? [Apenas se  
estiver protegido por propriedade intelectual] 

 Sim, por licenciamento 

 Sim, pela cessão dos direitos 

 Sim, pela exploração direta da inovação 
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protegida 

 Não e não se espera este tipo de benefício 

 
 

 

Questão 1.7.1 

1.7.1 Houve geração de spin-offs como decorrência do uso do equipamento? 

 Sim 

 Não 
 

 

Questão 1.7.1.1 

1.7.1.1 Indicar o nome, a natureza jurídica e o ano de criação do spin-off. Em 
seguida, avaliar o grau de influência do equipamento (de 0 a 100%) na geração do 
spin-off. Para adicionar novos spin-off, clique no botão "Inserir linha". 

 

  Nome Natureza Jurídica Ano de Criação 
Grau de influência 
do equipamento 

  

  dsdddd 
Administração 
Pública 

1999 0%   
 

 
  

 

 

OK  Cancelar 
Tema 2  

Questão 2.1 

2.1. Qual o período de vida útil estimado para o equipamento, quando feita a 
solicitação? 

     

 

Questão 2.1.1 

 

2.1.1 Indicar o ano em que o equipamento foi instalado e estava em condições de 
uso: 

     
 

 

Questão 2.2 

2.2 O equipamento adquirido está em operação? 

 Está em uso  
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 Deixou de ser utilizado 

 Não foi utilizado 
Questão 2.2.1 

 
2.2.1 Indique o ano que o equipamento deixou de ser utilizado: 

 
  

 
 

Questão 2.3 

2.3 Indique o período em que o equipamento permanece em funcionamento 

Continuamente  

Todos os dias úteis da semana 

Alguns dias da semana 

Alguns dias do mês 

Esporadicamente 

Questão 2.3.1 

2.3.1 Indique a porcentagem média de uso da capacidade instalada do equipamento 
no momento atual 

 
1%-10% 

..... 

91% a 100% 

Acima da capacidade 

Questão 2.4 

2.4 Indicar os principais pontos críticos para a implementação e utilização do 
equipamento (marcar no máximo duas alternativas). 

 Não houve dificuldades para a utilização do equipamento  

  Custo de operação 

 Recursos humanos qualificados para operação  

 Custo de manutenção 

 Recursos humanos/técnicos qualificados para manutenção 

 Demanda insuficiente para uso do equipamento 

 Instalação 

 Infraestrutura da instituição 
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 Importação 

 Obsolescência tecnológica 

 Outro. Especificar: 
Questão 2.5 

2.5 Indicar o tipo de uso do equipamento, em porcentagem (considerando as horas de 
uso), em dois momentos: 

1 Momento Inicial, uso do equipamento a partir da instalação, e 

2 Momento Atual ou no Último Ano da Utilização, caso o equipamento não esteja em 
operação. 

Os valores informados em cada coluna devem somar 100%. 

Tipo de uso 
% de uso no momento inicial (ou 

ano de instalação do EMU) 
% de uso atual ou 

último ano da utilização 
Ensino       
Pesquisa acadêmica       
Prestação de serviços 
técnicos especializados 

      

Outros. Especificar::         

Total       
   
 

Questão 2.6 

2.6 Indicar a distribuição percentual dos usuários segundo diferentes origens 
institucionais, em dois momentos: 

1. Momento Inicial, uso do equipamento a partir da instalação, e 

2. Momento Atual ou no Último Ano da Utilização, caso o equipamento não esteja em 
operação. 

Os valores informados em cada coluna devem somar 100% 

Origem institucional 
% de Uso 

Inicial 

% de Uso 
Atual / 

Último ano 
da 

Utilização 
Mesmos centros /núcleos /laboratórios /grupos de pesquisa 
dos pesquisadores da proposta 

      

Mesma instituição dos pesquisadores da proposta (mas não do 
centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa) 

      

Instituições de ensino e pesquisa       
Uso por indústrias / empresas privadas       
Órgãos do governo       

Outros       
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Total 
 

Questão 2.7 

2.7 Existem procedimentos formalizados para o usuário acessar o equipamento? 

 Sim  

 Não 

Questão 2.7.1 

2.7.1 Se sim, quais os procedimentos: 

 Treinamento básico para operação 

 Treinamento de segurança 

 Acompanhamento de um técnico ou pesquisador 

 Outro. Especificar: 

Questão 2.8 

2.8 Existe controle de acesso e agendamento para o uso do equipamento? 

 Sim   Não  

Questão 2.8.1 

2.8.1 O controle de acesso e agendamento é feito: 

 Em Papel 

 Online. Indicar o site: 
 

 Outro. Especificar: 
 

Questão 2.9 

2.9 Assinalar as informações que são registradas sistematicamente pela instituição 
sede do equipamento. Caso haja registro quantificar cada uma das categorias no 
período de uso do equipamento: 

 Não há registro sistemático de informações  

 Origem institucional dos usuários 
Indicar número de instituições cadastradas {texto} 

 Número de eventos de uso do equipamento 
Indicar número de eventos cadastrados {texto} 

 Horas de uso do equipamento 
Indicar quantidade de horas de utilização do equipamento {texto} 

 Finalidade dos eventos de uso do equipamento 

 Resultados obtidos a partir do uso do equipamento 

 Publicações decorrentes do uso do equipamento 
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Indicar número de publicações associadas ao uso do equipamento {texto} 

 Projetos decorrentes do uso do equipamento 
Indicar número de projetos associados ao uso do equipamento {texto} 

 Teses decorrentes do uso do equipamento 
Indicar número de teses defendidas associadas ao uso do equipamento {texto} 

 Dissertações decorrentes do uso do equipamento 
Indicar número de dissertações defendidas associadas ao uso do equipamento {texto} 

 Outras. Especificar: 

Questão 2.10 

2.10 Indicar se há exigência de contrapartida para uso do equipamento e para quais 
categoria de usuários elas são requeridas. 

 
 

Contrapartida Usuários 

Não é exigida contrapartida 
 Membros da equipe da 
proposta  

 Demais usuários    

Insumos e material de consumo 

Membros da equipe da 
proposta  

 Demais usuários 

 Não se aplica       

Pagamento pelo uso do equipamento 
 

Membros da equipe da 
proposta  

 Demais usuários 

 Não se aplica     
 

Co-autoria em trabalhos 

Membros da equipe da 
proposta  

 Demais usuários  

 Não se aplica     

Outra. Especificar: 

Membros da equipe da 
proposta  

 Demais usuários 
    
 

 

Questão 2.11 

2.11 A gestão do equipamento envolve custos para instalação, adaptação da 
infraestrutura institucional, manutenção, operação e contratação de técnicos. Indicar 
para cada um dos itens se foram utilizadas fontes de financiamento adicionais, além 
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do Programa EMU da FAPESP, para cobrir tais custos. 

Itens 
Foram utilizadas fontes 
de financiamento 
adicionais? 

Fontes 

Instalação 

Sim 

Não 

 Não se aplica 

 Instituição–sede 

 Venda de Serviços prestados 
pelo equipamento 

 Agências de fomento (não-
Fapesp) 

 Fapesp 

 Outra. Especificar: 
 

Infraestrutura 

Sim 

Não 

 Não se aplica 

 Instituição–sede 

 Venda de Serviços prestados 
pelo equipamento 

 Agências de fomento (não-
Fapesp) 

 Fapesp 

 Outra. Especificar: 
 

Manutenção 

Sim 

Não 

 Não se aplica 

 Instituição–sede 

 Venda de Serviços prestados 
com o equipamento 

 Agências de fomento (não-
Fapesp) 

 Fapesp 

 Outra. Especificar: 
 

Operação 

Sim 

Não 

 Não se aplica 

 Instituição–sede 

 Venda de Serviços prestados 
com o equipamento 

 Agências de fomento (não-
Fapesp) 

 Fapesp 

 Outra. Especificar: 
 

Contratação de 
técnicos 

Sim 

Não 

 Instituição–sede 

 Venda de Serviços prestados 
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 Não se aplica com o equipamento 

 Agências de fomento (não-
Fapesp) 

 Fapesp 

 Outra. Especificar: 
 

Outros. Especificar: 

   

 Instituição–sede 

 Venda de Serviços prestados 
com o equipamento 

 Agências de fomento (não-
Fapesp) 

 Fapesp 

 Outra. Especificar: 
  

 
Linha Instalação: 

Linha Infraestrutura: 

Linha Manutenção: 

Linha Operação: 

Linha Contratação de técnicos: 

Questão 2.12 

2.12 Indicar no quadro abaixo se houve variação de competências dos 
pesquisadores do centro/núcleo/laboratório/grupo de pesquisa com o uso do 
equipamento, em caso positivo indicar a porcentagem (de 0 a 100%) da variação e o 
grau de influência do equipamento. 

 

Competência 
Houve Variação de 

Competências  

Quantificar 
a variação 

(%) 

Grau de influência 
do equipamento 

Quantifiar a 
variação 

Projetar 
equipamento 

 Sim /Não/
Não se Aplica 

 
0%  0%-10% 

Desenvolver 
instrumentação 

  
  

  

Operação de 
equipamentos 

  
  

  

Manutenção 
de 
equipamentos 

  
  

  

Gestão do uso 
do 
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equipamento 
Pesquisa 
em parceria 

  
  

  

Prestação de 
serviços 
tecnológicos 

  
  

  

Gestão de 
propriedade 
intelectual 

  
  

  

Competência 
para trabalhar 
em equipe 

  
  

  

Outros. 
Especificar:   

  
  

  

  
  

  

Projeto equipamento:  

Desenvolvimento instrumentação: 

Operação de equipamentos:  

Manutenção de equipamento: 

Gestão do uso do equipamento: Pesquisa em parceria: 

Prestação de serviços tecnológicos:  

Treinamento ou Capacitação de pessoal: 

Gestão de propriedade intelectual: 

Competência para trabalhar em equipe:  

Outros: 

Tema 3  

Questão 3.1 

3.1 Avaliar a qualidade dos procedimentos da FAPESP relacionados ao Programa 
EMU/FAPESP 

 

Itens 
Muito 

Insatisfatório 
Insatisfatório Regular Satisfatório 

Muito 
Satisfatório 

Não 
se 

Aplica 
0 1 2 3 4  

Critérios para 
candidatura ao 
Programa 

                  

Itens financiáveis                   
Critérios de 
avaliação da 
proposta 
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Tempo de 
resposta                   

Periodicidade dos 
editais do 
Programa 

                  

Valor concedido 
pela FAPESP                   

Concessão de 
verbas adicionais                   

Acompanhamento 
e avaliação por 
parte da FAPESP 

                  

Itens dos 
relatórios 
científicos 

                  

Periodicidade dos 
relatórios 
científicos 

                  

Tempo de 
vigência da 
concessão do 
EMU (24 meses) 

                  

      
 

 

Questão 3.2 

3.2 Citar até três pontos positivos do programa EMU: 

1º:   

2º:   

3°:   

Questão 3.3 

3.3 Citar até três pontos positivos do programa EMU: 

1º:   

2º:   

3°:   

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.3. Questionário de avaliação do Programa Bolsas  
 

Questionário de Avaliação dos Programas de Bolsas da FAPESP – IC, MS, DR e DD 
 

Legenda: 
(auto-preenchido Fapesp) => significa que o dado já estará preenchido com a base de 
dados da FAPESP, mas pode ser editado 
(auto-preenchido Lattes) => significa que o dado já estará preenchido a partir da 
extração do Lattes, mas pode ser editado 
(  ) => seleção simples  
[  ] => seleção múltiplapa 
{texto} => refere-se a espaços de texto para detalhar questões 
Textos destacados em vermelho são condicionantes das questões 
Textos destacados em verde são observações relacionadas à utilização de listas de 
escolhas 

 
TEMA 0 – Etapas de formação acadêmica 

Etapas de formação acadêmica: Refere-se à identificação das etapas de formação 
acadêmica concluídas e/ou em andamento em sua trajetória. 

 
0.1 Nome: (auto-preenchido Fapesp) 
0.2 Indique quantos cursos de GRADUAÇÃO você concluiu em sua trajetória acadêmica 

e/ou se está atualmente cursando alguma GRADUAÇÃO. 

0.2.1 Número de cursos de GRADUAÇÃO concluídos: [drop box 0-5] (auto-
preenchido Lattes) 

0.2.2 Número de cursos de GRADUAÇÃO em andamento: [drop box 0-5] (auto-

preenchido Lattes) 

(Se 0.2.1 = 0, o respondente receberá uma mensagem explicando que sua 

participação na pesquisa estará restrita ao Tema I – Perfil Sócio-Econômico e ao 

Tema IX – “Avaliação Geral da FAPESP – passar diretamente para 1.1) 

0.3 Identifique a instituição na qual você cursou ou está cursando a GRADUAÇÃO, o 
nome e tipo do curso e o período de execução. No caso de ter realizado mais de 
um curso de GRADUAÇÃO, complete as informações referentes ao curso que 
considera mais relevante para sua formação acadêmica e/ou trajetória profissional.  

0.3.1. Instituição na qual você cursou a GRADUAÇÃO (Drop Box com Lista de 
escolha de instituições de ensino) (anexo 2.1) (Com a opção de “especificar” – abre 
campo texto para digitar nome diferente dos contidos na lista) (auto-preenchido 
Lattes apenas para casos de uma graduação) 

0.3.2 Nome do curso de GRADUAÇÃO (Drop Box com Lista de escolha de cursos de 
graduação) (anexo 2.2) (Com a opção de “especificar” – abre campo texto para 
digitar nome diferente dos contidos na lista) (auto-preenchido Lattes apenas para 
casos de uma graduação) 

0.3.3. Identifique o tipo de curso de GRADUAÇÃO que você realizou. 
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(  ) Bacharelado   

(  ) Licenciatura 

(  ) Bacharelado e Licenciatura  

(  ) Superior de tecnologia  

0.3.4 Identifique o ano de início e de conclusão do curso de GRADUAÇÃO. No caso 
de reingresso na GRADUAÇÃO para licenciatura ou para outra finalidade, indique o 
mês e ano de conclusão considerando o período cursado após o reingresso. 

Ano de início: aaaa (auto-preenchido Lattes)   

Ano de conclusão: aaaa ou atual (auto-preenchido Lattes) 

0.4 Indique quantas INICIAÇÕES CIENTÍFICAS você CONCLUIU durante o curso de 
GRADUAÇÃO identificado anteriormente. Considere como indicativo de conclusão 
a entrega e aprovação de relatório final da INICIAÇÃO. INICIAÇÕES CIENTÍFICAS que 
foram renovadas para dar continuidade ao projeto inicial de pesquisa devem 
contar apenas uma vez.  

Número de INICIAÇÕES CIENTÍFICAS concluídas: [drop box 0-5] 

0.5 Indique quantos MESTRADOS ACADÊMICOS, DOUTORADOS e DOUTORADOS 
DIRETOS você concluiu em sua trajetória acadêmica. Considere como indicativo de 
conclusão a defesa e aprovação da dissertação ou tese. 

0.5.1 Número de MESTRADOS ACADÊMICOS concluídos: [drop box 0-5] 

0.5.2 Número de DOUTORADOS concluídos: [drop box 0-5] 

0.5.3 Número de DOUTORADOS DIRETOS concluídos: [drop box 0-5] 

0.6 Você está realizando no momento INICIAÇÃO CIENTÍFICA, MESTRADO, 
DOUTORADO ou DOUTORADO DIRETO? 

0.6.1 INICIAÇÃO CIENTÍFICA (  ) sim (  ) não 

0.6.2 MESTRADO (  ) sim (  ) não 

0.6.3 DOUTORADO (  ) sim (  ) não 

0.6.4 DOUTORADO DIRETO (  ) sim (  ) não 

 
(Se 0.4>1 e/ou 0.5.1>1 e/ou 0.5.2>1 e/ou 0.5.3>1, o respondente receberá uma 
mensagem explicando que sua participação na pesquisa estará restrita ao Tema IX – 
“Avaliação Geral da FAPESP” – passar diretamente para 9.1) 

(Se 0.4 = 1, criar aba de TEMA 2) 

(Se 0.5.1 = 1, criar aba de TEMA 3) 

(Se 0.5.2 = 1, criar aba de TEMA 4) 

(Se 0.5.3 = 1, criar aba de TEMA 5) 
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Tema I - Perfil sócio-econômico 

Perfil sócio-econômico: Refere-se à caracterização do seu perfil, bem como da 
condição sócio-econômica de sua família no início de sua trajetória acadêmica. 

Responda as questões a seguir com informações sobre seu perfil, sobre as condições 
sócio-econômicas de sua família no início de sua trajetória acadêmica e sobre sua 
manutenção financeira durante a graduação.  Considere como INÍCIO DE SUA 
TRAJETÓRIA ACADÊMICA o momento IMEDIATAMENTE ANTERIOR ao seu ingresso na 
GRADUAÇÃO e considere como sua família o conjunto de pessoas que MORAVAM com 
você neste momento de sua vida. 

1.1 Data de Nascimento: (dd/mm/aaaa)  

1.2 Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino  

1.3 Cor: (  ) Branca  (  ) Preta (  ) Amarela (  ) Parda (  ) Indígena 

 
1.4 Nacionalidade: (  ) Brasileiro (  ) Estrangeiro 

Especificar: {texto} 

(só aparece para os que selecionarem estrangeiro) 

1.5 No início de sua trajetória acadêmica, qual era o nível de escolaridade do seu pai? 

(  ) Sem escolaridade formal 

(  ) Nível fundamental incompleto (antigo primário e antigo ginásio) 

(  ) Nível fundamental completo (antigo primário e antigo ginásio) 

(  ) Nível médio incompleto (antigo colegial ou segundo grau) 

(  ) Nível médio completo (antigo colegial ou segundo grau) 

(  ) Nível superior incompleto 

(  ) Nível superior completo 

(  ) Especialização incompleta 

(  ) Especialização completa 

(  ) Mestrado incompleto 

(  ) Mestrado completo 

(  ) Doutorado incompleto 

(  ) Doutorado completo 

(  ) Não se aplica 

 

1.6 No início de sua trajetória acadêmica, qual era o nível de escolaridade da sua mãe?  

(  ) Sem escolaridade formal 

(  ) Nível fundamental incompleto (antigo primário e antigo ginásio) 

(  ) Nível fundamental completo (antigo primário e antigo ginásio) 
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(  ) Nível médio incompleto (antigo colegial ou segundo grau) 

(  ) Nível médio completo (antigo colegial ou segundo grau) 

(  ) Nível superior incompleto 

(  ) Nível superior completo 

(  ) Especialização incompleta 

(  ) Especialização completa 

(  ) Mestrado incompleto 

(  ) Mestrado completo 

(  ) Doutorado incompleto 

(  ) Doutorado completo 

(  ) Não se aplica 

1.7 Caso o responsável por você no início de sua trajetória acadêmica não tenha sido 
seu pai ou sua mãe, qual era o nível de escolaridade deste responsável naquele 
momento?  

(  ) Sem escolaridade formal 

(  ) Nível fundamental incompleto (antigo primário e antigo ginásio) 

(  ) Nível fundamental completo (antigo primário e antigo ginásio) 

(  ) Nível médio incompleto (antigo colegial ou segundo grau) 

(  ) Nível médio completo (antigo colegial ou segundo grau) 

(  ) Nível superior incompleto 

(  ) Nível superior completo 

(  ) Especialização incompleta 

(  ) Especialização completa 

(  ) Mestrado incompleto 

(  ) Mestrado completo 

(  ) Doutorado incompleto 

(  ) Doutorado completo 

(  ) Não se aplica 

1.8 No início de sua trajetória acadêmica, qual era o número de pessoas no domicílio 

de sua família?  

[drop box 1-20 ou mais] 

1.9 No início de sua trajetória acadêmica, qual era o número de cômodos no domicílio 

de sua família? 

[drop box 1-20 ou mais] 

1.10 No início de sua trajetória acadêmica, qual era a condição do domicílio de sua 

família? 
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(   ) Próprio quitado 

(   ) Próprio financiado 

(   ) Alugado 

(   ) Domicílio cedido por empregador 

(   ) Domicílio cedido de alguma outra forma 

(   ) Outra 

1.11 No início de sua trajetória acadêmica, qual era a renda familiar mensal? Considere 

como renda familiar a soma da sua renda com a renda das pessoas que moravam com 

você.  Consulte a tabela a seguir com os valores reais de salário mínimo de 1995 a 

2011. 

(   ) Sem rendimento 

(   ) Até 1 salário mínimo 

(   ) De 1 a 3 salários mínimos 

(   ) De 3 a 6 salários mínimos 

(   ) De 6 a 9 salários mínimos  

(   ) De 9 a 12 salários mínimos 

(   ) De 12 a 15 salários mínimos 

(   ) De 15 a 18 salários mínimos 

(   ) Mais de 18 salários mínimos 

(   ) Sem informação 

 

Ano  Valor do salário 
mínimo 

2011 R$ 545,00 

2010 R$ 510,00 

2009 R$ 465,00 

2008 R$ 415,00 

2007 R$ 380,00 

2006 R$ 350,00 

2005 R$ 300,00 

2004 R$ 260,00 

2003 R$ 240,00 

2002 R$ 200,00 

2001 R$ 180,00 

2000 R$ 151,00 

1999 R$ 136,00 

1998 R$ 130,00 

1997 R$ 120,00 

1996 R$ 112,00 
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1995 R$ 100,00 

 

1.12 Em que município e unidade da federação ou país estrangeiro você frequentou o 

ensino MÉDIO (antigo colegial ou segundo grau)? Caso você tenha frequentado mais 

de uma escola no período, considerar aquela na qual você passou a maior parte do 

tempo. 

País: (Drop Box com Lista de escolha de países) (anexo 1.1) – (Default Brasil) 

Unidade da Federação: (apenas se País = Brasil) (Drop Box com Lista de escolha de 
unidades federativas brasileiras) (anexo 1.2) 

Município: (apenas se País = Brasil) (Drop Box com Lista de escolha de municípios 
brasileiros) (anexo 1.3) 

1.13 Em qual tipo de escola você frequentou o ensino MÉDIO (antigo colegial ou 
segundo grau)? 

(   ) somente em escola pública 

(   ) parte em escola pública e parte em escola particular 

(   ) somente em escola particular 

1.14 Qual(is) foi(ram) o(s) tipo(s) de ensino MÉDIO (antigo colegial ou segundo grau) 

que você cursou? 

[   ] Ensino regular 

[   ] Ensino para jovens e adultos (antigo supletivo) 

[   ] Ensino técnico/profissionalizante 

[   ] Magistério 

1.15 Você teve (ou tem) algum tipo de apoio ou auxílio financeiro para garantir sua 
manutenção financeira durante a GRADUAÇÃO? Qual(is)? Considere apenas o apoio ou 
auxílio financeiro que foi fundamental para sua manutenção nesta etapa de sua 
formação acadêmica. 

[   ] Crédito estudantil (p.e. Programa de Estudantil – FIES, financiamentos privados – 

PRAVALER, FUNDAPLUB etc.) 

[  ] Programas de bolsas de auxílio ao estudante (p.e. bolsa trabalho, bolsa de auxílio 

social, bolsa moradia, bolsa alimentação, bolsa transporte, etc.) 

[   ] Desconto na mensalidade de instituições de ensino superior particulares, ProUni 

ou bolsa-universidade 

[   ] Outros 

[   ] Não utilizei nenhum tipo de incentivo para fins educacionais durante a 

GRADUAÇÃO (se este for selecionado os outros não podem ser selecionados 

simultaneamente) 

1.16 Você trabalhava (ou trabalha) durante a GRADUAÇÃO? Considere como situação 

de trabalho aquela na qual você possuía (ou possui) VÍNCULO FORMAL com a 
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empresa/organização empregadora e REMUNERAÇÃO, incluindo ESTÁGIOS de 

diferentes naturezas.  

(   ) Sim  

(   ) Não 

(apenas se SIM) 

Indique a finalidade do trabalho:  

(   ) Para ajudar meus pais nas despesas com a casa e sustentar a família 

(   ) Para meu sustento e o de minha família (esposo/a, filhos/as etc.) 

(   ) Para ser independente (ter meu sustento, ganhar meu próprio dinheiro) 

(   ) Para adquirir experiência 

(   ) Para ajudar minha comunidade 

(   ) Para custear/pagar meus estudos 

(   ) Outra finalidade 

 

Tema II – Iniciação Científica 

Iniciação Científica: Refere-se à caracterização da iniciação científica concluída por 
você durante o curso de graduação considerado mais relevante sem sua trajetória 
acadêmica.  

 

Responda as questões a seguir com informações sobre a INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
CONCLUÍDA por você durante o curso de GRADUAÇÃO selecionado anteriormente. 
Considere como indicativo de conclusão a entrega e aprovação de relatório final da 
INICIAÇÃO. 

2.1 Identifique o ano de início e de conclusão da INICIAÇÃO CIENTÍFICA. No caso de 
prorrogação, indique o mês e o ano de conclusão considerando o período adicional.  

Ano de início: aaaa (auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco  Fapesp) 

Ano de conclusão: aaaa (auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco  
Fapesp) 

2.2 Identifique o nome completo do seu orientador de INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 

{texto} (auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco Fapesp) 

2.3 Identifique a grande área e área do conhecimento predominante na sua pesquisa 
de INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 

Grande Área: (Drop Box com Lista de escolha de grandes áreas do conhecimento do 
CNPq (anexo 2.3)  

Área do conhecimento: (Drop Box com Lista de escolha de áreas do conhecimento do 
CNPq (anexo 2.4) 

2.4 Você realizou algum estágio no exterior no período de execução de sua INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA, relacionado diretamente com a pesquisa então em desenvolvimento? 

(  ) Sim 
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(  ) Não 

2.5 Você realizou algum tipo de colaboração internacional no período de execução de 
sua INICIAÇÃO CIENTÍFICA, relacionado diretamente com a pesquisa então em 
desenvolvimento? De que tipo(s)? Considere, inclusive, as colaborações realizadas 
durante o estágio no exterior, caso você o tenha realizado. 

[   ] Compartilhamento de dados 

[   ] Co-autoria em trabalhos 

[   ] Co-orientação ou co-tutela 

[   ] Intercâmbios de bibliotecas, programas de computador, equipamentos, bancos de 
dados, insumos, amostras, cepas, etc. 

[   ] Visitas ou reuniões técnicas 

[   ] Cursos 

[   ] Outros 

2.6 Você teve bolsa(s) durante a execução desta INICIAÇÃO CIENTÍFICA? No caso de ter 
usufruído de mais de uma bolsa de INICIAÇÃO CIENTÍFICA, responda sobre aquela que 
você considera mais importante para a execução desta pesquisa. Não considere bolsas 
que foram descontinuadas no período, seja pela desistência na realização da pesquisa, 
seja pela substituição por outra bolsa. 

(  ) Sim, da FAPESP (auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco Fapesp) 

(  ) Sim, do PIBIC 

(  ) Sim, de outra fonte 

(  ) Não 

2.6 Você considera que a bolsa de INICIAÇÃO CIENTÍFICA foi fundamental para sua 
manutenção durante a GRADUAÇÃO? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

2.7 Você considera que sua INICIAÇÃO CIENTÍFICA foi decisiva para sua trajetória 
acadêmica e profissional? 

(  ) Sim, foi decisiva para ampliar meus interesses na minha área original de formação 
de GRADUAÇÃO e para direcionar minha trajetória acadêmica e profissional nesta área 

(  ) Sim, foi decisiva para criar novos interesses em uma área distinta da minha área 
original de formação de GRADUAÇÃO e para direcionar minha trajetória acadêmica e 
profissional nesta área 

(  ) Sim, foi decisiva para que perceber meu desinteresse pela minha área original de 
formação de GRADUAÇÃO e para direcionar minha trajetória acadêmica e profissional 
em uma nova área 

(  ) Não considero que minha INICIAÇÃO CIENTÍFICA foi decisiva para minha trajetória 
acadêmica e profissional 
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Tema III – Mestrado Acadêmico 

Mestrado: Refere-se à caracterização do curso de mestrado concluído em sua trajetória 
acadêmica.  

 
Responda as questões a seguir com informações sobre o MESTRADO ACADÊMICO 
CONCLUÍDO por você em sua trajetória acadêmica. Considere como indicativo de 
conclusão a defesa e aprovação da dissertação. 

3.1 Identifique a instituição na qual você cursou o MESTRADO. 

(Drop Box com Lista de escolha de instituições de ensino) (anexo 2.1) (Com a opção de 
“especificar” – abre campo texto para digitar nome diferente dos contidos na lista) 

(auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco Fapesp ou auto-preenchido 
Lattes para os casos contidos no banco Lattes ou auto-preenchido CAPES) 

3.2 Identifique o nome do programa/curso realizado no MESTRADO. 

(Drop Box com Lista de escolha de programas de pós-graduação) (anexo 3.1) (Com a 
opção de “especificar” – abre campo texto para digitar nome diferente dos contidos na 
lista)  

(auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco Fapesp ou auto-preenchido 
Lattes para os casos contidos no banco Lattes ou auto-preenchido CAPES) 

3.3 Em que município e unidade da federação ou país estrangeiro você frequentou 

este curso? 

País: (Drop Box com Lista de escolha de países) (anexo 1.1) – (Default Brasil) 

Unidade da Federação: (apenas se País = Brasil) (Drop Box com Lista de escolha de 
unidades federativas brasileiras) (anexo 1.2) 

Município: (apenas se País = Brasil) (Drop Box com Lista de escolha de municípios 
brasileiros) (anexo 1.3) 

3.4 Identifique o ano de início e de conclusão do MESTRADO. Considerar para a data 
de conclusão a data de defesa. 

Ano de início: aaaa (auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco  Fapesp) 

Ano de conclusão: aaaa (auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco  
Fapesp) 

3.5 Identifique o nome completo do seu orientador de MESTRADO. 

{texto} (auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco Fapesp) 

3.6 Identifique a grande área e área do conhecimento predominante na sua pesquisa 
de MESTRADO. 

Grande Área: (Drop Box com Lista de escolha de grandes áreas do conhecimento do 
CNPq (anexo 2.3)  

Área do conhecimento: (Drop Box com Lista de escolha de áreas do conhecimento do 
CNPq (anexo 2.4) 
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3.7 Você realizou algum estágio no exterior no período de execução de seu 
MESTRADO, relacionado diretamente com a pesquisa então em desenvolvimento? 
(condicionado com questão 4.3, só se ativa para país = Brasil) 

(   ) Sim 

(   ) Não 

3.8 Você realizou algum tipo de colaboração internacional no período de execução de 
seu MESTRADO, relacionado diretamente com a pesquisa então em desenvolvimento? 
De que tipo(s)? Considere, inclusive, as colaborações realizadas durante o estágio no 
exterior, caso você o tenha realizado. 

[   ] Compartilhamento de dados 

[   ] Co-autoria em trabalhos 

[   ] Co-orientação ou co-tutela 

[   ] Intercâmbios de bibliotecas, programas de computador, equipamentos, bancos de 
dados, insumos, amostras, cepas, etc. 

[   ] Visitas ou reuniões técnicas 

[   ] Cursos 

[   ] Outros 

3.9 Você teve bolsa durante o MESTRADO? No caso de ter usufruído de mais de uma 
bolsa durante o MESTRADO, responda sobre aquela que você considera mais 
importante para a execução desta pesquisa. Não considere bolsas que foram 
descontinuadas, seja pela desistência na realização da pesquisa, seja pela substituição 
por outra bolsa. 

(  ) Sim, da FAPESP auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco Fapesp 

(  ) Sim, da CAPES ou CNPq 

(  ) Sim, de outras fontes 

(   ) Não 

3.10 Você trabalhava durante o MESTRADO? Considere como situação de trabalho 

aquela na qual você possuía VÍNCULO FORMAL com a empresa/organização 

empregadora e REMUNERAÇÃO, não incluindo a participação em programas de 

ESTÁGIO DOCENTE. 

(   ) Sim  

(   ) Não 

 

(apenas se SIM) 

Indique a finalidade do trabalho:  

(   ) Para ajudar meus pais nas despesas com a casa e sustentar a família 

(   ) Para meu sustento e o de minha família (esposo/a, filhos/as etc.) 

(   ) Para ser independente (ter meu sustento, ganhar meu próprio dinheiro) 

(   ) Para adquirir experiência 



301 
 

(   ) Para ajudar minha comunidade 

(   ) Para custear/pagar meus estudos 

(   ) Outra finalidade 

 

Tema IV – Doutorado 

Doutorado: Refere-se à caracterização do curso de doutorado concluído em sua 
trajetória acadêmica.  

 
Responda as questões a seguir com informações sobre o DOUTORADO CONCLUÍDO 
por você em sua trajetória acadêmica. Considere como indicativo de conclusão a 
defesa e aprovação da tese. 

4.1 Identifique a instituição na qual você cursou o DOUTORADO. 

(Drop Box com Lista de escolha de instituições de ensino) (anexo 2.1) (Com a opção de 
“especificar” – abre campo texto para digitar nome diferente dos contidos na lista) 

(auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco Fapesp ou auto-preenchido 
Lattes para os casos contidos no banco Lattes ou auto-preenchido CAPES) 

4.2 Identifique o nome do programa/curso realizado no DOUTORADO. 

(Drop Box com Lista de escolha de programas de pós-graduação) (anexo 3.1) (Com a 
opção de “especificar” – abre campo texto para digitar nome diferente dos contidos na 
lista)  

(auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco Fapesp ou auto-preenchido 
Lattes para os casos contidos no banco Lattes ou auto-preenchido CAPES) 

4.3 Em que município e unidade da federação ou país estrangeiro você frequentou 

este curso? 

País: (Drop Box com Lista de escolha de países) (anexo 1.1) – (Default Brasil) 

Unidade da Federação: (apenas se País = Brasil) (Drop Box com Lista de escolha de 
unidades federativas brasileiras) (anexo 1.2) 

Município: (apenas se País = Brasil) (Drop Box com Lista de escolha de municípios 
brasileiros) (anexo 1.3) 

4.4 Identifique o ano de início e de conclusão do DOUTORADO. Considerar para a data 
de conclusão a data de defesa. 

Ano de início: aaaa (auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco  Fapesp) 

Ano de conclusão: aaaa (auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco  
Fapesp) 

4.5 Identifique o nome completo do seu orientador de DOUTORADO. 

{texto} (auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco Fapesp) 

4.6 Identifique a grande área e área do conhecimento predominante na sua pesquisa 
de DOUTORADO. 



302 
 

Grande Área: (Drop Box com Lista de escolha de grandes áreas do conhecimento do 
CNPq (anexo 2.3)  

Área do conhecimento: (Drop Box com Lista de escolha de áreas do conhecimento do 
CNPq (anexo 2.4) 

4.7 Você realizou algum estágio no exterior no período de execução de seu 
DOUTORADO, relacionado diretamente com a pesquisa então em desenvolvimento? 
(condicionado com questão 4.3, só se ativa para país = Brasil) 

(   ) Sim 

(   ) Não 

4.8 Você realizou algum tipo de colaboração internacional no período de execução de 
seu DOUTORADO, relacionado diretamente com a pesquisa então em 
desenvolvimento? De que tipo(s)? Considere, inclusive, as colaborações realizadas 
durante o estágio no exterior, caso você o tenha realizado. 

[   ] Compartilhamento de dados 

[   ] Co-autoria em trabalhos 

[   ] Co-orientação ou co-tutela 

[   ] Intercâmbios de bibliotecas, programas de computador, equipamentos, bancos de 
dados, insumos, amostras, cepas, etc. 

[   ] Visitas ou reuniões técnicas 

[   ] Cursos 

[   ] Outros 

4.9 Você teve bolsa durante o DOUTORADO? No caso de ter usufruído de mais de uma 
bolsa durante o DOUTORADO, responda sobre aquela que você considera mais 
importante para a execução desta pesquisa. Não considere bolsas que foram 
descontinuadas, seja pela desistência na realização da pesquisa, seja pela substituição 
por outra bolsa. 

(  ) Sim, da FAPESP auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco Fapesp 

(  ) Sim, da CAPES ou CNPq 

(  ) Sim, de outras fontes 

(   ) Não 

4.10 Você trabalhava durante o DOUTORADO? Considere como situação de trabalho 

aquela na qual você possuía VÍNCULO FORMAL com a empresa/organização 

empregadora e REMUNERAÇÃO, não incluindo a participação em programas de 

ESTÁGIO DOCENTE. 

(   ) Sim  

(   ) Não 

(apenas se SIM) 

Indique a finalidade do trabalho:  

(   ) Para ajudar meus pais nas despesas com a casa e sustentar a família 
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(   ) Para meu sustento e o de minha família (esposo/a, filhos/as etc.) 

(   ) Para ser independente (ter meu sustento, ganhar meu próprio dinheiro) 

(   ) Para adquirir experiência 

(   ) Para ajudar minha comunidade 

(   ) Para custear/pagar meus estudos 

(   ) Outra finalidade 

 

Tema V – Doutorado Direto 

Doutorado Direto: Refere-se à caracterização do curso de doutorado direto concluído 
em sua trajetória acadêmica.  

Responda as questões a seguir com informações sobre o DOUTORADO DIRETO 
CONCLUÍDO por você em sua trajetória acadêmica. Considere como indicativo de 
conclusão a defesa e aprovação da tese. 

5.1 Identifique a instituição na qual você cursou o DOUTORADO DIRETO. 

(Drop Box com Lista de escolha de instituições de ensino) (anexo 2.1) (Com a opção de 
“especificar” – abre campo texto para digitar nome diferente dos contidos na lista) 

(auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco Fapesp ou auto-preenchido 
Lattes para os casos contidos no banco Lattes ou auto-preenchido CAPES) 

5.2 Identifique o nome do programa/curso realizado no DOUTORADO DIRETO. 

(Drop Box com Lista de escolha de programas de pós-graduação) (anexo 3.1) (Com a 
opção de “especificar” – abre campo texto para digitar nome diferente dos contidos na 
lista)  

(auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco Fapesp ou auto-preenchido 
Lattes para os casos contidos no banco Lattes ou auto-preenchido CAPES) 

5.3 Em que município e unidade da federação ou país estrangeiro você frequentou 

este curso? 

País: (Drop Box com Lista de escolha de países) (anexo 1.1) – (Default Brasil) 

Unidade da Federação: (apenas se País = Brasil) (Drop Box com Lista de escolha de 
unidades federativas brasileiras) (anexo 1.2) 

Município: (apenas se País = Brasil) (Drop Box com Lista de escolha de municípios 
brasileiros) (anexo 1.3) 

5.4 Identifique o ano de início e de conclusão do DOUTORADO DIRETO. Considerar 
para a data de início a realização prévia ou não de MESTRADO e considerar para a data 
de conclusão a data de defesa. 

(   ) Realizei MESTRADO antes do início do DOUTORADO DIRETO 

(   ) Não realizei MESTRADO antes do início do DOUTORADO DIRETO 

(se realizou mestrado antes do doutorado direto) 

Ano de início do MESTRADO: aaaa (auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no 
banco  Fapesp) 
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Ano de passagem para o DOUTORADO DIRETO: aaaa (auto-preenchido Fapesp para os 
casos contidos no banco  Fapesp) 

Ano de conclusão do DOUTORADO DIRETO: aaaa (auto-preenchido Fapesp para os 
casos contidos no banco  Fapesp) 

 

(se não realizou mestrado antes do doutorado direto) 

Ano de início do DOUTORADO DIRETO: aaaa (auto-preenchido Fapesp para os casos 
contidos no banco  Fapesp) 

Ano de conclusão do DOUTORADO DIRETO: aaaa (auto-preenchido Fapesp para os 
casos contidos no banco  Fapesp) 

5.5 Identifique o nome completo do seu orientador de DOUTORADO DIRETO. 

{texto} (auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco Fapesp) 

5.6 Identifique a grande área e área do conhecimento predominante na sua pesquisa 
de DOUTORADO DIRETO. 

Grande Área: (Drop Box com Lista de escolha de grandes áreas do conhecimento do 
CNPq (anexo 2.3)  

Área do conhecimento: (Drop Box com Lista de escolha de áreas do conhecimento do 
CNPq (anexo 2.4) 

5.7 Você realizou algum estágio no exterior no período de execução de seu 
DOUTORADO DIRETO, relacionado diretamente com a pesquisa então em 
desenvolvimento? (condicionado com questão 4.3, só se ativa para país = Brasil) 

(   ) Sim 

(   ) Não 

5.8 Você realizou algum tipo de colaboração internacional no período de execução de 
seu DOUTORADO DIRETO, relacionado diretamente com a pesquisa então em 
desenvolvimento? De que tipo(s)? Considere, inclusive, as colaborações realizadas 
durante o estágio no exterior, caso você o tenha realizado. 

[   ] Compartilhamento de dados 

[   ] Co-autoria em trabalhos 

[   ] Co-orientação ou co-tutela 

[   ] Intercâmbios de bibliotecas, programas de computador, equipamentos, bancos de 
dados, insumos, amostras, cepas, etc. 

[   ] Visitas ou reuniões técnicas 

[   ] Cursos 

[   ] Outros 

5.9 Você teve bolsa durante o DOUTORADO DIRETO? No caso de ter usufruído de mais 
de uma bolsa durante o DOUTORADO DIRETO, responda sobre aquela que você 
considera mais importante para a execução desta pesquisa. Não considere bolsas que 
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foram descontinuadas, seja pela desistência na realização da pesquisa, seja pela 
substituição por outra bolsa. 

(  ) Sim, da FAPESP auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco Fapesp 

(  ) Sim, da CAPES ou CNPq 

(  ) Sim, de outras fontes 

(   ) Não 

5.10 Você trabalhava durante o DOUTORADO DIRETO? Considere como situação de 

trabalho aquela na qual você possuía VÍNCULO FORMAL com a empresa/organização 

empregadora e REMUNERAÇÃO, não incluindo a participação em programas de 

ESTÁGIO DOCENTE. 

(   ) Sim  

(   ) Não 

(apenas se SIM) 

Indique a finalidade do trabalho:  

(   ) Para ajudar meus pais nas despesas com a casa e sustentar a família 

(   ) Para meu sustento e o de minha família (esposo/a, filhos/as etc.) 

(   ) Para ser independente (ter meu sustento, ganhar meu próprio dinheiro) 

(   ) Para adquirir experiência 

(   ) Para ajudar minha comunidade 

(   ) Para custear/pagar meus estudos 

(   ) Outra finalidade 

 

Tema VI – Trajetória Profissional 

Trajetória Profissional: Refere-se à caracterização de sua vida profissional, após a 
conclusão da GRADUAÇÃO, incluindo ocupações, vínculos empregatícios e pós 
doutorados. 

6.1 Você teve alguma ocupação/vínculo empregatício após a CONCLUSÃO de sua 
GRADUAÇÃO? 

 não considerar pós doutorados como ocupação/vínculo empregatício 

 considerar apenas ocupações/vínculos empregatícios nos quais você permaneceu 
por pelo menos 1 ano  

 não se restringir aos vínculos relacionados com a trajetória acadêmica e de 
pesquisa que eventualmente você desenvolveu posteriormente 

(  ) Sim, apenas um 

(  ) Sim, mais de um 

(  ) Não 

(Se não, passar direto para 6.22) 

Responda as questões abaixo com informações sobre sua PRIMEIRA ocupação/vínculo 
empregatício após a CONCLUSÃO DE SUA GRADUAÇÃO. 
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6.2 Regime ou relação de trabalho 

(   ) Servidor ou funcionário público (celetista ou estatutário) 

(   ) Empregado com carteira de trabalho assinada 

(   ) Empregado sem carteira de trabalho assinada 

(   ) Militar do exército, marinha, aeronáutica, polícia militar ou corpo de bombeiros 

(   ) Conta própria/autônomo/consultor (pessoa física) 

(   ) Empregador/empresário  

(   ) Voluntário (incluindo vínculos de pesquisador ou professor voluntário) 

6.3 Natureza jurídica da empresa/organização (não se ativa quando a opção da 
questão anterior for conta própria/autônomo/consultor) 

(Drop Box com Lista de lista escolha de classificação da natureza jurídica) (anexo 4.1) 

6.4 Atividade Econômica principal da empresa/organização ou da pessoa física 

(Drop Box com Lista de escolha com a Classificação Nacional De Atividades Econômicas 
(CNAE) (anexo 4.2) 

6.5 Localização geográfica da empresa/organização ou da pessoa física 

País: (Drop Box com Lista de escolha de países) (anexo 1.1) – (Default Brasil) 

Unidade da Federação: (apenas se País = Brasil) (Drop Box com Lista de escolha de 
unidades federativas brasileiras) (anexo 1.2) 

Município: (apenas se País = Brasil) (Drop Box com Lista de escolha de municípios 
brasileiros) (anexo 1.3) 

6.6 Você exerceu (ou exerce) atividades de ensino, pesquisa, desenvolvimento e 
extensão nesta ocupação/vínculo empregatício? 

[   ] Sim, atividades de ensino de graduação 

[   ] Sim, atividades de ensino de pós - graduação 

[   ] Sim, atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

[   ] Sim, atividades de extensão 

[   ] Sim, atividades de apoio a ensino, pesquisa e/ou extensão 

[   ] Não exercia (ou exerço) estes tipos de atividades (se escolher esta opção não pode 
escolher nenhuma das anteriores) 

6.7 Período da ocupação/vínculo empregatício  

Data inicial: aaaa 

Data final: aaaa, com opção para atual 

6.8 Qual era (é) sua renda média mensal neste período? Qual porcentagem desta 
renda se devia (ou se deve) à ocupação/vínculo empregatício? 

Renda Média Mensal  Porcentagem da renda relativa à remuneração da 
ocupação/vínculo 
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(   ) Sem rendimento  [drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

(   ) Até 1 salário mínimo   [drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

(   ) De 1 a 3 salários mínimos  [drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

(   ) De 3 a 6 salários mínimos [drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

(   ) De 6 a 9 salários mínimos  [drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

(   ) De 9 a 12 salários mínimos  [drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

(   ) De 12 a 15 salários mínimos  [drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

(   ) De 15 a 18 salários mínimos [drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

(   ) Mais de 18 salários mínimos [drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

 

Ano  Valor do salário 
mínimo 

2011 R$ 545,00 

2010 R$ 510,00 

2009 R$ 465,00 

2008 R$ 415,00 

2007 R$ 380,00 

2006 R$ 350,00 

2005 R$ 300,00 

2004 R$ 260,00 

2003 R$ 240,00 

2002 R$ 200,00 

2001 R$ 180,00 

2000 R$ 151,00 

1999 R$ 136,00 

1998 R$ 130,00 

1997 R$ 120,00 

1996 R$ 112,00 

1995 R$ 100,00 

 
6.9 Relacione esta ocupação/vínculo empregatício com as diferentes etapas de sua 
formação acadêmica e com as bolsas que você teve nestes períodos. 

6.9.1 A qual etapa de sua formação acadêmica esta ocupação/vínculo empregatício é 
predominantemente relacionada? 

(   ) Graduação e/ou Iniciação Científica 

(   ) Mestrado Acadêmico 

(   ) Doutorado 

(   ) Doutorado Direto 

(   ) A ocupação/vínculo não é diretamente relacionada com estas etapas de formação 
acadêmica 
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Esta lista de opções é gerada a partir das informações de 0.4, 0.5 e 0.6, considerando o 
concluído e também o que está em andamento) 

6.9.2 Qual o grau de influência da bolsa de pesquisa usufruída nesta etapa de sua 
trajetória acadêmica para o estabelecimento desta ocupação ou obtenção deste 
vínculo empregatício ? 

(condicionado a questão 6.9.1 – se a opção for “A ocupação/vínculo não é diretamente 
relacionada com estas etapas de formação acadêmica” esta questão não deve ser 
ativada; condicionada a questões 2.6, 3.9, 4.9 e 5.9 sobre ter tido ou não bolsa nesta 
etapa acadêmica) 

[drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

6.10 Você foi um dos sócios-fundadores desta empresa/organização empregadora? 
(não se ativa quando a opção da questão 6.1 for conta própria/autônomo/consultor) 

(  ) Sim 

(  ) Não 

6.11 Relacione a criação desta empresa/organização com as diferentes etapas de sua 
formação acadêmica e com as bolsas que você teve nestes períodos. 

6.11.1 A qual etapa de sua formação acadêmica a criação desta empresa/organização 
é predominantemente relacionada? 

(   ) Graduação e/ou Iniciação Científica 

(   ) Mestrado Acadêmico 

(   ) Doutorado 

(   ) Doutorado Direto 

(   ) A criação desta empresa/organização não é diretamente relacionada com estas 
etapas de formação acadêmica 

Esta lista de opções é gerada a partir das informações de 0.4, 0.5 e 0.6, considerando o 
concluído e também o que está em andamento) 

6.11.2 Qual o grau de influência da bolsa de pesquisa usufruída nesta etapa de sua 
trajetória acadêmica para a criação desta empresa/organização? 

(condicionado a questão 6.11.1 – se a opção for “A criação desta empresa/organização 
não é diretamente relacionada com estas etapas de formação acadêmica” esta 
questão não deve ser ativada; condicionada a questões 2.6, 3.9, 4.9 e 5.9 sobre ter tido 
ou não bolsa nesta etapa acadêmica) 

[drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

(Se 6.1 = sim, mais de um, incluir o bloco abaixo (6.12 a 6.21); se 6.1 = sim, apenas um, 
ir direto para 6.22) 

Responda as questões abaixo com informações sobre sua ÚLTIMA ocupação/vínculo 
empregatício, considerada relevante para sua trajetória acadêmica e/ou profissional. 
Caso seja pertinente, as informações podem considerar sua ocupação/vínculo 
empregatício ATUAL. 
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6.12 Regime ou relação de trabalho 

(   ) Servidor ou funcionário público (celetista ou estatutário) 

(   ) Empregado com carteira de trabalho assinada 

(   ) Empregado sem carteira de trabalho assinada 

(   ) Militar do exército, marinha, aeronáutica, polícia militar ou corpo de bombeiros 

(   ) Conta própria/autônomo/consultor (pessoa física) 

(   ) Empregador/empresário  

(   ) Voluntário (incluindo vínculos de pesquisador ou professor voluntário) 

6.13 Natureza jurídica da empresa/organização (não se ativa quando a opção da 
questão anterior for conta própria/autônomo/consultor) 

(Drop Box com Lista de lista escolha de classificação da natureza jurídica) (anexo 4.1) 

6.14 Atividade Econômica principal da empresa/organização ou da pessoa física 

(Drop Box com Lista de escolha com a Classificação Nacional De Atividades Econômicas 
(CNAE) (anexo 4.2) 

6.15 Localização geográfica da empresa/organização ou da pessoa física 

País: (Drop Box com Lista de escolha de países) (anexo 1.1) – (Default Brasil) 

Unidade da Federação: (apenas se País = Brasil) (Drop Box com Lista de escolha de 
unidades federativas brasileiras) (anexo 1.2) 

Município: (apenas se País = Brasil) (Drop Box com Lista de escolha de municípios 
brasileiros) (anexo 1.3) 

6.16 Você exerceu (ou exerce) atividades de ensino, pesquisa, desenvolvimento e 
extensão nesta ocupação/vínculo empregatício? 

[   ] Sim, atividades de ensino de graduação 

[   ] Sim, atividades de ensino de pós - graduação 

[   ] Sim, atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

[   ] Sim, atividades de extensão universitária 

[   ] Sim, atividades de apoio a ensino, pesquisa e/ou extensão 

[   ] Não exercia (ou exerço) estes tipos de atividades (se escolher esta opção não pode 
escolher nenhuma das anteriores) 

6.17 Período da ocupação/vínculo empregatício  

Data inicial: aaaa 

Data final: aaaa, com opção para atual 

6.18 Qual era (é) sua renda média neste período? Qual porcentagem média desta 
renda se devia (ou se deve) à ocupação/vínculo empregatício? 

Renda Média Mensal  Porcentagem da renda relativa à remuneração da 
ocupação/vínculo 
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(   ) Sem rendimento  [drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

(   ) Até 1 salário mínimo   [drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

(   ) De 1 a 3 salários mínimos  [drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

(   ) De 3 a 6 salários mínimos [drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

(   ) De 6 a 9 salários mínimos  [drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

(   ) De 9 a 12 salários mínimos  [drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

(   ) De 12 a 15 salários mínimos  [drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

(   ) De 15 a 18 salários mínimos [drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

(   ) Mais de 18 salários mínimos [drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

 

Ano  Valor do salário 
mínimo 

2011 R$ 545,00 

2010 R$ 510,00 

2009 R$ 465,00 

2008 R$ 415,00 

2007 R$ 380,00 

2006 R$ 350,00 

2005 R$ 300,00 

2004 R$ 260,00 

2003 R$ 240,00 

2002 R$ 200,00 

2001 R$ 180,00 

2000 R$ 151,00 

1999 R$ 136,00 

1998 R$ 130,00 

1997 R$ 120,00 

1996 R$ 112,00 

1995 R$ 100,00 

 
6.19 Relacione esta ocupação/vínculo empregatício com as diferentes etapas de sua 
formação acadêmica e com as bolsas que você teve nestes períodos. 

6.19.1 A qual etapa de sua formação acadêmica esta ocupação/vínculo empregatício é 
predominantemente relacionada? 

(   ) Graduação e/ou Iniciação Científica 

(   ) Mestrado Acadêmico 

(   ) Doutorado 

(   ) Doutorado Direto 

(   ) A ocupação/vínculo não é diretamente relacionada com estas etapas de formação 
acadêmica 
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Esta lista de opções é gerada a partir das informações de 0.4, 0.5 e 0.6, considerando o 
concluído e também o que está em andamento) 

6.19.2 Qual o grau de influência da bolsa de pesquisa usufruída nesta etapa de sua 
trajetória acadêmica para o estabelecimento desta ocupação ou obtenção deste 
vínculo empregatício ? 

(condicionado a questão 6.9.1 – se a opção for “A ocupação/vínculo não é diretamente 
relacionada com estas etapas de formação acadêmica” esta questão não deve ser 
ativada; condicionada a questões 2.6, 3.9, 4.9 e 5.9 sobre ter tido ou não bolsa nesta 
etapa acadêmica) 

[drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

6.20 Você foi um dos sócios-fundadores desta empresa/organização empregadora? 
(não se ativa quando a opção da questão 6.1 for conta própria/autônomo/consultor) 

(  ) Sim 

(  ) Não 

6.21 Relacione a criação desta empresa/organização com as diferentes etapas de sua 
formação acadêmica e com as bolsas que você teve nestes períodos. 

6.21.1 A qual etapa de sua formação acadêmica a criação desta empresa/organização 
é predominantemente relacionada? 

(   ) Graduação e/ou Iniciação Científica 

(   ) Mestrado Acadêmico 

(   ) Doutorado 

(   ) Doutorado Direto 

(   ) A criação desta empresa/organização não é diretamente relacionada com estas 
etapas de formação acadêmica 

Esta lista de opções é gerada a partir das informações de 0.4, 0.5 e 0.6, considerando o 
concluído e também o que está em andamento) 

6.21.2 Qual o grau de influência da bolsa de pesquisa usufruída nesta etapa de sua 
trajetória acadêmica para a criação desta empresa/organização? 

(condicionado a questão 6.21.1 – se a opção for “A criação desta empresa/organização 
não é diretamente relacionada com estas etapas de formação acadêmica” esta 
questão não deve ser ativada; condicionada a questões 2.6, 3.9, 4.9 e 5.9 sobre ter tido 
ou não bolsa nesta etapa acadêmica) 

[drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

6.22 Você exerce ou exerceu cargos diretivos ou de conselheiro nas 
empresas/organizações nas quais esteve vinculado ou em  órgãos como agências de 
fomento, federações, confederações, associações, ministérios, secretárias estaduais 
e/ou municipais, assessorias técnicas, etc. Considere como cargo diretivo aqueles cuja 
execução esteve vinculada a algum tipo retribuição pecuniária ou aqueles para os 
quais há prova formal do exercício da função (p.e.: Chefe de Divisão, Chefe de 
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Departamento, Gerente, Diretor, Presidente, etc.). Não se enquadra nessa definição 
Gerentes/Coordenadores de Projetos ou Líderes de Linhas de Pesquisa. 

(   )Sim 

(  ) Não 

Se SIM 

Quantos? [Drop box 1-20 ou mais] 

6.23 Relacione o exercício de cargos diretivos ou de conselheiro com as diferentes 
etapas de sua formação acadêmica e com as bolsas que você teve nestes períodos. 

6.23.1 A qual etapa de sua formação acadêmica o exercício de cargos diretivos ou de 
conselheiro é predominantemente relacionado? 

(   ) Graduação e/ou Iniciação Científica 

(   ) Mestrado Acadêmico 

(   ) Doutorado 

(   ) Doutorado Direto 

(   ) O exercício de cargos diretivos ou de conselheiro não é diretamente relacionado 
com estas etapas de formação acadêmica 

Esta lista de opções é gerada a partir das informações de 0.4, 0.5 e 0.6, considerando o 
concluído e também o que está em andamento) 

6.23.2 Qual o grau de influência da bolsa de pesquisa usufruída nesta etapa de sua 
trajetória acadêmica para o exercício de cargos diretivos ou de conselheiro? 

(condicionado a questão 6.23.1 – se a opção for “O exercício de cargos diretivos ou de 
conselheiro não é diretamente relacionado com estas etapas de formação acadêmica” 
esta questão não deve ser ativada; condicionada a questões 2.6, 3.9, 4.9 e 5.9 sobre 
ter tido ou não bolsa nesta etapa acadêmica) 

[drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

6.24 Indique quantos PÓS DOUTORADOS você concluiu em sua trajetória acadêmica 
e/ou se está atualmente realizando algum PÓS DOUTORADO. 

6.24.1 Número de PÓS DOUTORADOS concluídos: [drop box 0-5 ou mais] (auto-
preenchido Lattes) 

6.24.2 Número de PÓS DOUTORADOS em andamento: [drop box 0-5 ou mais] 
(auto-preenchido Lattes) 

6.25 Quais as suas principais motivações para a realização do pós doutorado? (apenas 
se 6.24.1 e/ou 6.24.2 diferente de 0) 

[  ] Interesse para continuar realizando pesquisa após a finalização do doutorado, 
como forma de completar a formação acadêmica 

[   ] Oportunidade de manter o vínculo com a instituição na qual o doutorado foi 
realizado 

[   ] Oportunidade para vivenciar uma experiência internacional 
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[   ] Oportunidade para estabelecer parcerias com instituições nacionais e 
internacionais 

[   ] Dificuldade para o estabelecer vínculo empregatício após a finalização do 
doutorado 

[   ] Outro 

6.26 Você teve bolsa durante o pós doutorado? No caso de ter usufruído de mais de 
uma bolsa, responda sobre a mais recente delas. (apenas se 6.24.1 e/ou 6.24.2 
diferente de 0) 

(   ) Sim, da FAPESP auto-preenchido Fapesp para os casos contidos no banco Fapesp 

(   ) Sim, da CAPES ou CNPq 

(   ) Sim, de outra fonte 

(   ) Não 

6.27 Relacione a realização de pós doutorado com as diferentes etapas de sua 
formação acadêmica e com as bolsas que você teve nestes períodos. 

6.27.1 A qual etapa de sua formação acadêmica a realização de pós doutorado é 
predominantemente relacionada? 

(   ) Graduação e/ou Iniciação Científica 

(   ) Mestrado Acadêmico 

(   ) Doutorado 

(   ) Doutorado Direto 

(   ) A realização de pós doutorado não é diretamente relacionada com estas etapas de 
formação acadêmica 

Esta lista de opções é gerada a partir das informações de 0.4, 0.5 e 0.6, considerando o 
concluído e também o que está em andamento) 

6.27.2 Qual o grau de influência da bolsa de pesquisa usufruída nesta etapa de sua 
trajetória acadêmica para a realização de pós doutorado? 

(condicionado a questão 6.27.1 – se a opção for “A realização de pós doutorado não é 
diretamente relacionado com estas etapas de formação acadêmica” esta questão não 
deve ser ativada; condicionada a questões 2.6, 3.9, 4.9 e 5.9 sobre ter tido ou não 
bolsa nesta etapa acadêmica) 

[drop box de 0 a 100% com intervalos de 10] 

 
Tema VII – Produção científica e acadêmica 

Produção científica e acadêmica: Refere-se à caracterização de sua produção científica 
e acadêmica, incluindo atividades de ensino e pesquisa. 

 
Responda as questões a seguir com informações sobre sua produção científica e 
acadêmica, atividades de ensino e pesquisa. As informações aqui reproduzidas foram 
extraídas de seu CV Lattes. 
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7.1 A relação de publicações reproduzida abaixo foi extraída de seu CV Lattes. 
Complete e/ou ajuste itens da relação e relacione cada publicação com as diferentes 
etapas de sua formação acadêmica e com as bolsas que você teve nestes períodos. 

7.1.1 Publicações 7.1.2 A qual etapa de 
sua formação 

acadêmica esta 
publicação é 

predominantemente 
relacionada?  

7.1.3 Qual o grau de 
influência da bolsa de 

pesquisa usufruída nesta 
etapa de sua trajetória 

acadêmica para a 
publicação? 

(condicionado a questão 
7.1.2 – se a opção for “A 

publicação não é 
diretamente relacionada 

com estas etapas de 
formação acadêmica” esta 

questão não deve ser 
ativada; condicionada a 

questões 2.6, 3.9, 4.9, 5.9 e 
6.26 sobre ter tido ou não 

bolsa nesta etapa 
acadêmica) 

Artigos completos publicados em periódicos 

{texto} 1 até n Auto preenchido 
Lattes 

(   ) Graduação e/ou 
Iniciação Científica 

(   ) Mestrado 
Acadêmico 

(   ) Doutorado 

(   ) Doutorado Direto 

(   ) Pós Doutorado 

(   ) A publicação não 
é diretamente 
relacionada com 
estas etapas de 
formação acadêmica 

Esta lista de opções é 
gerada a partir das 
informações  de 0.4, 
0.5, 0.6 e 6.24, 
considerando o 
concluído e também 
o que está em 
andamento)  

[drop box de 0 a 100% com 
intervalos de 10] 

Capítulos de livros publicados 

{texto} 1 até n Auto preenchido 
Lattes 

(   ) Graduação e/ou 
Iniciação Científica 

(   ) Mestrado 

[drop box de 0 a 100% com 
intervalos de 10] 
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Acadêmico 

(   ) Doutorado 

(   ) Doutorado Direto 

(   ) Pós Doutorado 

(   ) A publicação não 
é diretamente 
relacionada com 
estas etapas de 
formação acadêmica 

Esta lista de opções é 
gerada a partir das 
informações  de 0.4, 
0.5, 0.6 e 6.24, 
considerando o 
concluído e também 
o que está em 
andamento) 

Livros publicados/organizados 

{texto} 1 até n Auto preenchido 
Lattes 

(   ) Graduação e/ou 
Iniciação Científica 

(   ) Mestrado 
Acadêmico 

(   ) Doutorado 

(   ) Doutorado Direto 

(   ) Pós Doutorado 

(   ) A publicação não 
é diretamente 
relacionada com 
estas etapas de 
formação acadêmica 

Esta lista de opções é 
gerada a partir das 
informações  de 0.4, 
0.5, 0.6 e 6.24, 
considerando o 
concluído e também 
o que está em 
andamento) 

[drop box de 0 a 100% com 
intervalos de 10] 

Trabalhos completos publicados em anais de congressos 

{texto} 1 até n Auto preenchido 
Lattes 

(   ) Graduação e/ou 
Iniciação Científica 

(   ) Mestrado 
Acadêmico 

(   ) Doutorado 

(   ) Doutorado Direto 

(   ) Pós Doutorado 

[drop box de 0 a 100% com 
intervalos de 10] 
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(   ) A publicação não 
é diretamente 
relacionada com 
estas etapas de 
formação acadêmica 

Esta lista de opções é 
gerada a partir das 
informações  de 0.4, 
0.5, 0.6 e 6.24, 
considerando o 
concluído e também 
o que está em 
andamento) 

Resumos publicados em anais de congressos 

{texto} 1 até n Auto preenchido 
Lattes 

(   ) Graduação e/ou 
Iniciação Científica 

(   ) Mestrado 
Acadêmico 

(   ) Doutorado 

(   ) Doutorado Direto 

(   ) Pós Doutorado 

(   ) A publicação não 
é diretamente 
relacionada com 
estas etapas de 
formação acadêmica 

Esta lista de opções é 
gerada a partir das 
informações  de 0.4, 
0.5, 0.6 e 6.24, 
considerando o 
concluído e também 
o que está em 
andamento) 

[drop box de 0 a 100% com 
intervalos de 10] 

Resumos expandidos publicados em anais de congressos 

{texto} 1 até n Auto preenchido 
Lattes 

(   ) Graduação e/ou 
Iniciação Científica 

(   ) Mestrado 
Acadêmico 

(   ) Doutorado 

(   ) Doutorado Direto 

(   ) Pós Doutorado 

(   ) A publicação não 
é diretamente 
relacionada com 
estas etapas de 

[drop box de 0 a 100% com 
intervalos de 10] 
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formação acadêmica 

Esta lista de opções é 
gerada a partir das 
informações  de 0.4, 
0.5, 0.6 e 6.24, 
considerando o 
concluído e também 
o que está em 
andamento) 

 
7.2 As informações sobre orientações concluídas e em andamento sob sua supervisão 
reproduzidas abaixo foram extraídas de seu CV Lattes. Complete e/ou ajuste as 
informações, identificando, para cada categoria, o número de orientações.  

Categorias de orientação 7.2.1 Número de orientações 
concluídas 

7.2.2 Número de orientações 
em andamento 

Trabalho de conclusão de 
curso de graduação 

Drop box [0-40 ou mais] Drop box [0-40 ou mais] 

Monografia de conclusão de 
curso de 
aperfeiçoamento/especializaç
ão 

Drop box [0-40 ou mais] Drop box [0-40 ou mais] 

Iniciação Científica Drop box [0-40 ou mais] Drop box [0-40 ou mais] 

Mestrado  Drop box [0-40 ou mais] Drop box [0-40 ou mais] 

Doutorado (inclui doutorado 
direto) 

Drop box [0-40 ou mais] Drop box [0-40 ou mais] 

Orientações de outra natureza Drop box [0-40 ou mais] Drop box [0-40 ou mais] 

 
7.3 As informações sobre projetos de pesquisa sob sua coordenação, reproduzidas 
abaixo, foram extraídas de seu CV Lattes. Complete e/ou ajuste as informações, 
identificando, para cada projeto, o órgão financiador e a faixa de valor do projeto. 

7.3.1 Projetos de 
pesquisa 

7.3.2 Órgão financiador 7.3.3 Valor em faixas 

{texto} 1 até n 
(auto preenchido Lattes) 

(Drop Box com Lista de 

lista escolha de 

instituições de 

fomento) (anexo 2.5) 

(auto preenchido 
Lattes) 

(   ) Até R$ 50.000,00  
(   ) De R$ 50.000,00 a 
100.000,00 
(   ) De R$ 100.000,00 a 
200.000,00 
(   ) De R$ 200.000,00 a 
400.000,00 
(   ) De R$ 400.000,00 a 
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700.000,00 
(   ) De R$ 700.000,00 a 
1.100.000,00 
(   ) Mais de 1.100.000,00 

 
Tema VIII – Produção tecnológica e inovação 

Produção tecnológica e inovação: Refere-se à caracterização de sua produção 
tecnológica e geração de inovações a partir das pesquisas realizadas durante sua 
trajetória acadêmica. 

 
8. Responda as questões a seguir com informações sobre sua produção tecnológica e 
inovação. 
 

8.1 Etapas 
acadêmicas 

As linhas são 
geradas a 
partir das 
informações  
de 0.4, 0.5, 
0.6 e 6.24, 
considerando 
apenas o 
concluído) 

8.2 Nesta etapa 
de formação 
acadêmica, 
além de 
resultados 
relacionados 
com avanço do 
conhecimento 
e publicações, 
foi gerada 
alguma 
tecnologia ou 
metodologia? 
Não se restrinja 
à tecnologias 
ou 
metodologias 
que estejam 
em uso no 
momento. 

8.3 Alguma 
destas 
tecnologias ou 
metodologias 
virou inovação? 

(condicionada à 
questão 8.2, 
torna-se ativa 
se a resposta 
for “Sim”) 

8.4 Foram 
gerados 
direitos de 
propriedade 
intelectual das 
tecnologias? Se 
SIM, quantos 
direitos por 
tipo de 
instrumento? 

(condicionada à 
questão 8.2, 
torna-se ativa 
se a resposta 
for “Sim”) 

8.5 Qual o grau 
de influência da 
bolsa de 
pesquisa 
usufruída nesta 
etapa de sua 
trajetória 
acadêmica para 
a geração da 
inovação? 

(condicionada a 
questões 2.6, 
3.9, 4.9, 5.9 e 
6.26 sobre ter 
tido ou não 
bolsa nesta 
etapa 
acadêmica) 

INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA 

(  ) sim 

(  ) não  

 

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) ainda não, 
mas há 
perspectivas 

 

Direito de 
autor Drop box 
[1-10] 

Marca Drop 
box [1-10] 

Indicação de 
Procedência 
Drop box [1-10] 
Denominação 
de Origem 

[drop box de 0 a 
100% com 
intervalos de 
10] 
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Drop box [1-10] 

Proteção de 
Cultivares Drop 
box [1-10] 

Registro de 
Software Drop 
box [1-10] 

Desenho 
Industrial Drop 
box [1-10] 

Segredo 
Industrial Drop 
box [1-10] 

Patente de 
modelo de 
utilidade Drop 
box [1-10] 

Patente de 
invenção Drop 
box [1-10] 

Topografia de 
circuito 
integrado Drop 
box [1-10] 

Não foram 
gerados 
direitos de 
propriedade 
intelectual 

MESTRADO (  ) sim 

(  ) não 

 

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) ainda não, 
mas há 
perspectivas 

 

Direito de 
autor Drop box 
[1-10] 

Marca Drop 
box [1-10] 

Indicação de 
Procedência 
Drop box [1-10] 
Denominação 

[drop box de 0 a 
100% com 
intervalos de 
10] 
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de Origem 
Drop box [1-10] 

Proteção de 
Cultivares Drop 
box [1-10] 

Registro de 
Software Drop 
box [1-10] 

Desenho 
Industrial Drop 
box [1-10] 

Segredo 
Industrial Drop 
box [1-10] 

Patente de 
modelo de 
utilidade Drop 
box [1-10] 

Patente de 
invenção Drop 
box [1-10] 

Topografia de 
circuito 
integrado Drop 
box [1-10] 

Não foram 
gerados 
direitos de 
propriedade 
intelectual 

DOUTORADO (  ) sim 

(  ) não 

 

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) ainda não, 
mas há 
perspectivas 

 

Direito de 
autor Drop box 
[1-10] 

Marca Drop 
box [1-10] 

Indicação de 
Procedência 
Drop box [1-10] 

[drop box de 0 a 
100% com 
intervalos de 
10] 
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Denominação 
de Origem 
Drop box [1-10] 

Proteção de 
Cultivares Drop 
box [1-10] 

Registro de 
Software Drop 
box [1-10] 

Desenho 
Industrial Drop 
box [1-10] 

Segredo 
Industrial Drop 
box [1-10] 

Patente de 
modelo de 
utilidade Drop 
box [1-10] 

Patente de 
invenção Drop 
box [1-10] 

Topografia de 
circuito 
integrado Drop 
box [1-10] 

Não foram 
gerados 
direitos de 
propriedade 
intelectual 

DOUTORADO 
DIRETO 

(  ) sim 

(  ) não 

 

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) ainda não, 
mas há 
perspectivas 

 

Direito de 
autor Drop box 
[1-10] 

Marca Drop 
box [1-10] 

Indicação de 
Procedência 

[drop box de 0 a 
100% com 
intervalos de 
10] 
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Drop box [1-10] 
Denominação 
de Origem 
Drop box [1-10] 

Proteção de 
Cultivares Drop 
box [1-10] 

Registro de 
Software Drop 
box [1-10] 

Desenho 
Industrial Drop 
box [1-10] 

Segredo 
Industrial Drop 
box [1-10] 

Patente de 
modelo de 
utilidade Drop 
box [1-10] 

Patente de 
invenção Drop 
box [1-10] 

Topografia de 
circuito 
integrado Drop 
box [1-10] 

Não foram 
gerados 
direitos de 
propriedade 
intelectual 

PÓS 
DOUTORADO 

(  ) sim 

(  ) não 

 

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) ainda não, 
mas há 
perspectivas 

Direito de 
autor Drop box 
[1-10] 

Marca Drop 
box [1-10] 

Indicação de 

[drop box de 0 a 
100% com 
intervalos de 
10] 
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Procedência 
Drop box [1-10] 
Denominação 
de Origem 
Drop box [1-10] 

Proteção de 
Cultivares Drop 
box [1-10] 

Registro de 
Software Drop 
box [1-10] 

Desenho 
Industrial Drop 
box [1-10] 

Segredo 
Industrial Drop 
box [1-10] 

Patente de 
modelo de 
utilidade Drop 
box [1-10] 

Patente de 
invenção Drop 
box [1-10] 

Topografia de 
circuito 
integrado Drop 
box [1-10] 

Não foram 
gerados 
direitos de 
propriedade 
intelectual 

 
Tema IX – Avaliação Geral da FAPESP  

Avaliação Geral da FAPESP: Refere-se à sua percepção geral sobre a FAPESP, a partir da 
experiência vivenciada por você junto a esta fundação. 
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Responda as questões abaixo a partir de sua PERCEPÇÃO sobre a FAPESP, considerando 
a situação vivenciada por você no período no qual você teve bolsa(s) CONCEDIDA(S) ou 
DENEGADA(S). 

9.1 Informe o(s) motivo(s) que o levou a pedir bolsa(s) da FAPESP. 

[   ] Financeiro 

[   ] Curricular 

[   ] Recomendação do Orientador 

[   ] Recomendação do Programa de Pós-Graduação 

[   ] Outro. Especifique: {texto} 

9.2 Na sua opinião, qual o nível de adequação do valor das bolsas da FAPESP? 

(   ) Totalmente adequado 

(   ) Muito Adequado 

(   ) Adequado 

(   ) Pouco Adequado 

(   ) Inadequado 

(   ) Não sei responder 

9.3 Na sua opinião, qual o nível de adequação do período de duração das bolsas da 
FAPESP? 

(   ) Totalmente adequado 

(   ) Muito Adequado 

(   ) Adequado 

(   ) Pouco Adequado 

(   ) Inadequado 

(   ) Não sei responder 

9.4 Na sua opinião, qual o nível de adequação do valor da reserva técnica das bolsas da 
FAPESP? (só se ativa para os que tiveram as bolsas concedidas) 

(   ) Totalmente adequado 

(   ) Muito Adequado 

(   ) Adequado 

(   ) Pouco Adequado 

(   ) Inadequado 

(   ) Não sei responder 

9.5 Na sua opinião, qual o nível de adequação das regras de uso da reserva técnica das 
bolsas da FAPESP? (só se ativa para os que tiveram as bolsas concedidas) 

 (   ) Totalmente adequado 
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(   ) Muito Adequado 

(   ) Adequado 

(   ) Pouco Adequado 

(   ) Inadequado 

(   ) Não sei responder 

9.6 Na sua opinião, qual o nível de adequação do período de análise das solicitações de 
bolsas realizadas à FAPESP?  

(   ) Totalmente adequado 

(   ) Muito Adequado 

(   ) Adequado 

(   ) Pouco Adequado 

(   ) Inadequado 

(   ) Não sei responder 

9.7 Na sua opinião, qual o nível de adequação dos critérios de análise das solicitações 
de bolsas realizadas à FAPESP?  

(   ) Totalmente adequado 

(   ) Muito Adequado 

(   ) Adequado 

(   ) Pouco Adequado 

(   ) Inadequado 

(   ) Não sei responder 

9.8 Na sua opinião, qual o nível de adequação dos procedimentos de 
acompanhamento e de avaliação da FAPESP? (só se ativa para os que tiveram as bolsas 
concedidas) 

(   ) Totalmente adequado 

(   ) Muito Adequado 

(   ) Adequado 

(   ) Pouco Adequado 

(   ) Inadequado 

(   ) Não sei responder 

9.9 Aponte três principais pontos positivos sobre os programas de bolsas da FAPESP. 

1. {texto} 

2. {texto} 

3. {texto} 

9.10 Aponte três principais pontos negativos sobre os programas de bolsas da FAPESP. 
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1. {texto} 

2. {texto} 

3. {texto} 
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ANEXO – LISTA DE OPÇÕES 
 

1.  LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
 
1.1 – LISTA DE PAÍSES 
 
1.2 – LISTA DE UNIDADES DA FEDERATIVAS BRASILEIRAS 
 
1.3 – LISTA DE MUNICÍPIOS BRASILEIROS 
 
 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA (GRADUAÇÃO) 
 
2.1 - LISTA DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
 
2.2 - LISTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 
2.3 - LISTA DE GRANDES ÁREAS DO CONHECIMENTO DO CNPQ 
 
2.4 - LISTA DE ÁREAS DO CONHECIMENTO DO CNPQ 
 
2.5 - LISTA DE INSTITUIÇÕES DE FOMENTO 
 
 
3. FORMAÇÃO ACADÊMICA (MESTRADO/DOUTORADO/DOUTORADO DIRETO/PÓS-
DOUTORADO) 
 
3.1 - LISTA DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 

4. TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

4.1 – LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

 

4.2 – LISTA SIMPLIFICADA DA CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 
(Até segundo nível) 
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Anexo 3 – Guia Metodológico para Avaliação Continuada dos 
Programas PITE, PIPE, Jovem Pesquisador e Políticas Públicas 
 

Introdução 

O objetivo deste Guia Metodológico é apresentar a especificação dos temas e 
indicadores para implementação da avaliação continuada dos Programas FAPESP 
Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE), Programa de Apoio à Pesquisa em 
Parceria para Inovação Tecnológica (PITE), Programa Jovens Pesquisadores em Centros 
Emergentes  (JP) e Programa de Pesquisa em Políticas Públicas (PPP).  

O sistema de avaliação continuada a ser implementado tem por objetivo permitir a 
avaliação rotineira dos quatro programas. Por rotineiro entende-se a obtenção de 
dados de resultados e impactos antes, durante e após a conclusão dos projetos, que 
permitam a geração de relatórios gerenciais de avaliação a qualquer momento. 

A avaliação continuada implica a conjugação de alguns métodos, incluindo 
monitoramento e avaliação de impactos, e sua institucionalização. Este é considerado 
o desenho ideal para avaliação, pois é possível monitorar o desenvolvimento de um 
programa ou atividade, por exemplo, de acordo com os objetivos e indicadores 
previamente definidos. Também é mais fácil traçar a linha de base dos beneficiários, 
sem a necessidade de ter que reconstruir os caminhos que um programa tomou para 
avaliar seus resultados e impactos. Neste desenho é mais fácil ter acesso aos dados 
necessários.  

Do lado de monitoramento há a geração de dados rotineiros e o acompanhamento da 
adequação das atividades, objetivos e um pequeno número de indicadores. Esta parte 
da avaliação não consegue indicar a causalidade, o que fica a cargo da parte dos 
exercícios de avaliação que podem ser realizados de forma periódica utilizando os 
dados gerados de forma rotineira, além de coletas complementares de dados 
primários e secundários.  

Além disso, a avaliação ajuda a apoiar a orientação futura da implementação do 
programa, podendo se focar nos impactos. As duas partes da metodologia 
complementam-se. O lado de monitoramento ajuda a identificar questões para 
avaliação mais profunda e também é uma de suas fontes de informação. Por outro 
lado, a avaliação pode identificar o que deve ser monitorado no futuro. 

Entretanto, este desenho coloca novos desafios relacionados à institucionalização da 
avaliação. O primeiro é assegurar que a avaliação acontecerá numa base programada e 
com recursos adequados. O segundo é manter a estabilidade do sistema de avaliação, 
o que aponta a necessidade de revisão periódica dos temas e indicadores, e dos 
instrumentos de coleta de dados, à medida que a implementação dos instrumentos do 
programa evoluem e se transformam, mas a necessidade também de manutenção das 
séries históricas (Hansson, 2006; Briceño e Gaarder, 2009; Legovini, 2010).  

O Guia Metodológico foi produzido através da revisão dos indicadores utilizados na 
avaliação dos quatro programas, conduzida pelo GEOPI/DPCT/IG/Unicamp entre 2006 
e 2008, complementada com a revisão bibliográfica sobre avaliação continuada e 
programas congêneres do PIPE (Stame, 1999; Hall e Maffioli, 2008; Wessner, 2007; 
Wallsten, 2000), PITE (Hellström e Jacob, 2003; Feller et al, 2002; Negri et al, 2006, 
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Hornbostel et al, 2009), JP (Böhmer e von Ins, 2009; Carney et al, 2008) e PPP (Patton, 
2002). Já a estrutura do Guia Metodológico foi inspirada no Catálogo de Indicadores de 
Monitoramento dos Programas do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (Cunha, 2007), devidamente adaptada à logica dos programas de CT&I.  

Cada conjunto de indicadores é apresentado neste Guia com a seguinte estrutura: 

 Título do conjunto de indicadores 

 Periodicidade: quando o indicador deve ser coletado. São previstos três 
momentos de coletas de dado: Formulário de Proposta (FP), Relatório Final (RF) 
e Questionário Suplementar (QS). Os formulários de proposta e de relatório 
final já existem e será necessário que sejam revisados para inclusão de 
questões ou adaptação das que existem. Já o questionário suplementar não 
existe na rotina dos programas da Fapesp e será necessário criá-lo e também 
definir: a) quando será aplicado; b) como será aplicado (online ou em papel, 
como os dados serão armazenados nos sistemas da Fapesp, como será enviado 
aos respondentes etc.); c) quem irá responder. 

 Questão: apresentação da estrutura da questão para coletar os dados 
necessários para os indicadores. Cada questão é composta por: a) Título da(s) 
questão(ões), b) Alternativas de resposta, c) escala. 

Quanto à periodicidade, cada questão refere-se a um período de tempo, indicado pelo 
termo [período]. Em cada indicador, ele deverá ser substituído de acordo com o tipo 
de formulário especificado, mas sempre se referindo ao(s) ano(s) anterior(es) ao envio 
do formulário. Assim, com o conjunto dos formulários, será possível fazer qualquer 
tipo de análise tomando uma série temporal do ano anterior ao envio da proposta até 
o ano anterior do questionário suplementar.  Por exemplo, no caso de um projeto de 
duração de dois anos: 

 No caso do formulário de proposta, o período será de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro do ano anterior. Se o formulário for enviado em 2012, o período será 
de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2011;  

 No caso do relatório final, o período serão os anos anteriores desde o envio do 
formulário de proposta. Tomando o exemplo anterior, se o relatório final for 
entregue 2014, o período será referente aos anos de 2012 e 2013; 

 No caso do questionário suplementar, o período serão os anos anteriores 
desde o envio do relatório final. Tomando o exemplo anterior, se o relatório de 
impacto for entregue 3 anos depois, em  2017, o período será referente aos 
anos de 2014 a 2016. 

 

Período 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Período de 
envio dos 
formulários 

 Formulário 
de 
proposta - 

 Relatório 
final – 
RF 

  Questionário 
Suplementar 
- QS 
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FP 

Fonte do 
dado 

FP RF RF QS QS QS  

O ideal é que o questionário suplementar seja enviado de forma automática. 

Ao final do documento são apresentados os conceitos envolvidos em cada conjunto de 
indicadores, seguido das referências bibliográficas utilizadas. 

Temas e indicadores da avaliação continuada do PIPE 

A estrutura de temas da avaliação continuada do PIPE está centrada em indicadores 
relacionados com a empresa beneficiária, dividida em dois grandes temas: 

 Indicadores de input e output de PD&I 

 Desempenho da empresa 

O tema Impacto no input e output de PD&I reúne o seguinte conjunto de indicadores, 
quais sejam: 

 Estruturação das atividades de PD&I 

 Pessoal ocupado em PD&I; 

 Dispêndio em PD&I e outras atividades inovativas; 

 Impacto do projeto no investimento em atividades inovativas; 

 Inovações de produto (bens e serviços); 

 Inovações de processo; 

 Acervo de propriedade intelectual da empresa 

 Transferência de tecnologia; 

 Outros projetos de PD&I relacionados com o projeto 

 Estabelecimento de parcerias industriais, comerciais e financeiras. 

O tema Desempenho da empresa reúne três conjuntos de indicadores, quais sejam: 

 Pessoal ocupado na empresa; 

 Faturamento da empresa; 

 Impacto do PIPE no faturamento. 

Cada um destes conjuntos produzem dados para o cálculo dos indicadores da 
avaliação, que podem ser gerados também a partir do cruzamento entre dados. 

A avaliação do Programa PIPE será realizada apenas para a Fase 2 dos projetos. 
Entretanto, os valores dos recursos gastos pela Fapesp referentes à Fase 1 serão 
utilizados para o cálculo de custo/benefício.   

Indicadores de input e output de PD&I 
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Estruturação das atividades de PD&I 

Periodicidade: formulário de proposta da fase 2, relatório final da fase 2 e 
questionário suplementar da fase 2 

Questão:  
Em relação ao [período anterior], como se caracteriza a situação da sua empresa em 
relação à estrutura de PD&I? 

a) Foi criada uma estrutura/área de PD&I para desenvolver o projeto 
b) A estrutura/área de PD&I criada está sendo mantida 
c) A estrutura/área de PD&I existente foi ampliada 
d) A estrutura/área de PD&I foi extinta com o término do projeto 
e) Outra situação. Qual? 
f) Como o projeto contribuiu para esta situação? 

 
Pessoal ocupado em PD&I 

Periodicidade: formulários de proposta da fase 2, relatório final da fase 2 e 
questionário suplementar da fase 2 

Questão: 
Qual o número de pessoas ocupadas na sua empresa em PD&I segundo nível de 
qualificação no [período]? 

Nível de qualificação Número de pessoas ocupadas em PD&I 

Técnicos de nível superior - 

           Doutores   

           Mestres   

           Graduados  

Técnico de nível médio   

Outros de suporte   

 
O que aconteceu com a equipe técnica que se formou para o projeto no [período]? 

a) A equipe (ou sua maior parte) permanece na empresa em atividades de PD&I 

b) A equipe (ou sua maior parte) permanece na empresa em outras atividades 

c) A equipe (ou sua maior parte) saiu da empresa. Por quê? 
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d) Outra situação. Qual? 

 

Dispêndio em PD&I e em outras atividades inovativas 

Periodicidade: formulário de proposta da fase 2, relatório final da fase 2 e 
questionário suplementar da fase 2 

Questão: 

Informe o valor dos dispêndios do [período] relacionados às atividades de PD&I 
desenvolvidas em: 

Tipo de atividade Valor nominal anual em mil 
reais  

Pesquisa e Desenvolvimento   

Outras atividades inovativas   

Total  

Origem dos recursos % 

% Recursos próprios:  

% recursos não reembolsáveis  

% de recursos reembolsáveis  

Impacto do projeto no dispêndio em atividades de PD&I 

Periodicidade: relatório final da fase 2 e questionário suplementar da fase 2 

Questão:  
Houve variação no valor de dispêndio anual com atividades de PD&I [no período], 
informado na questão anterior? 

 Sim [pode ser calculado automaticamente]  

o Quanto deste valor, em média, esteve relacionado com o projeto em 
avaliação no período completo? - Escala em faixas -  0%; 0,1% a 10%; 
10,1% a 20%... 

 Não  

Inovações de produto  
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Periodicidade: formulários de proposta da fase 2, relatório final da fase 2 e 
questionário suplementar da fase 2 

Questão: 
No [período], a empresa introduziu produto (bem ou serviço) tecnologicamente novo 
ou significativamente aperfeiçoado para o mercado nacional? 

 

Sim, para empresa, mas já 
existente no mercado 
nacional  

Quantos? 

 [RF e QS] Destes, quantos 
foram decorrentes do 
projeto em avaliação? 

Descreva o principal 
produto introduzido 

Sim, para o mercado 
nacional, mas já existente no 
mercado mundial 

Quantos? 

 [RF e QS] Destes, quantos 
foram decorrentes do 
projeto em avaliação? 

Descreva o principal 
produto introduzido 

Sim, para o mercado mundial Quantos? 

 [RF e QS] Destes, quantos 
foram decorrentes do 
projeto em avaliação? 

Descreva o principal 
produto introduzido 

Não  - 

 
Inovações de processo  

Periodicidade: formulários de proposta da fase 2, relatório final da fase 2 e 
questionário suplementar da fase 2 

Questão: 
No [período], a empresa introduziu processo novo ou significativamente aperfeiçoado: 

 

Sim, para empresa, mas já 
existente no mercado 
nacional  

Quantos? 

 [RF e QS] Destes, quantos 
foram decorrentes do 
projeto em avaliação? 

Descreva o principal 
produto introduzido 

Sim, para o mercado 
nacional, mas já existente no 

Quantos? 

 [RF e QS] Destes, quantos 

Descreva o principal 
produto introduzido 
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mercado mundial foram decorrentes do 
projeto em avaliação? 

Sim, para o mercado mundial Quantos? 

 [RF e QS] Destes, quantos 
foram decorrentes do 
projeto em avaliação? 

Descreva o principal 
produto introduzido 

Não  - 

Acervo de propriedade intelectual da empresa  

Periodicidade: formulários de proposta da fase 2, relatório final da fase 2 e 
questionário suplementar da fase 2 

Questão: 
Indique quais os instrumentos de proteção que a empresa utilizou para proteger as 
suas Inovações [decorrentes do projeto em avaliação]:  

a) patente de invenção 
a) sim, depósito ou 
pedido.  A1) Quanto no total?  

A2) Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 

b) sim, concedida  
b1) Quanto no total?  

b2) Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

c) Não  
 

b) patente de modelo de 
utilidade 

a) sim, depósito ou 
pedido  A1) Quanto no total?  

A2) Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
b) sim, concedidos  

b1) Quanto no total?  

b2) Quanto referente aos 
resultados do projeto?  
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c) Não  

 
 

c) desenho industrial 
a) sim, depósito ou 
pedido  A1) Quanto no total?  

A2) Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
b) sim, concedidos  

b1) Quanto no total?  

b2) Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
c) Não  

 
 

d) Marca 
a) sim, depósito ou 
pedido  A1) Quanto no total?  

A2) Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
b) sim, concedidos  

b1) Quanto no total?  

b2) Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
c) Não  

 
 

e) direito autoral 
a) sim  

A1) Quanto no total?  

A2) Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
b) Não  

 

f) registro de programa de 
computador 

a)  
A1) Quanto no total?  

A2) Quanto referente aos 
resultados do projeto?  
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b) Não  

 
 

g) topografia de circuitos 
integrados  

a) sim, depósito ou 
pedido  A1) Quanto no total?  

A2) Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
b) sim, concedidos  

b1) Quanto no total?  

b2) Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
c) Não  

 
 

h) proteção de cultivares 
a) sim, depósito ou 
pedido  A1) Quanto no total?  

A2) Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
b) sim, concedidos  

b1) Quanto no total?  

b2) Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
c) Não  

 
 

i) Segredo industrial 
a) sim, depósito ou 

pedido  A1) Quanto no total?  

A2) Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 b) sim, concedidos  b1) Quanto no total?  

b2) Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 c) Não   
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j) indicação geográfica 
a) sim, depósito ou 
pedido  A1) Quanto no total?   

A2) Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 b) sim, concedidos  b1) Quanto no total?  

b2) Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 c) Não  

 

 

 
Caso a empresa tenha algum tipo de proteção, como utiliza o seu acervo de 
propriedade intelectual? 

a) Para estruturar a relação com fornecedores, funcionários e pesquisadores 

b) Para vender produtos associados à tecnologia 

c) Para obter benefício econômico decorrente da transferência de tecnologia 

d) Outra forma. Qual? 

 

Transferência de tecnologia 

Periodicidade: formulários de proposta da fase 2, relatório final da fase 2 e 
questionário suplementar da fase 2 

Questão: 

Houve transferência de tecnologia decorrente do projeto em avaliação? 

Sim.  

a) Qual tecnologia foi transferida? 

 

a) Qual(is) instrumento(s) foi(ram) 
utilizado(s)?  

b) Acordos de sigilo  

c) Contratos de fornecimento de 
tecnologia  

d) Acordos e Convênios de 
Cooperação Tecnológica  
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e) Memorandos de entendimento  

f) Contratos de licença de direitos 
autorais  

g) Contratos de exploração de 
patente  

h) Contratos de licença de marca  

i) Contratos de transferência de 
material biológico  

 Não   

 
Demais projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, direta ou indiretamente 
relacionados com o projeto desenvolvido; 

Periodicidade: formulários de proposta da fase 2, relatório final da fase 2 e 
questionário suplementar da fase 2 

Questão: 
A empresa desenvolveu outros projetos de PD&I relacionados direta ou indiretamente 
com o projeto em avaliação? 

a) Sim. Descreva o projeto: 

 Título: 

 Período: data de início – data de término 

 Valor do projeto: 

 Fonte de financiamento: 

 Número de pessoas envolvidas: 

 Como este projeto se relaciona com o projeto em avaliação? 

 Parcerias: 
b) Não 

Estabelecimento de parcerias industriais (para produção dos resultados em escala 
regular), comerciais (possíveis parceiros de venda, representação) e financeiras (novos 
sócios, investidores); 

Periodicidade: relatório final da fase 2 e questionário suplementar da fase 2 

Questão: 

O projeto em avaliação resultou no estabelecimento de parcerias com outras pessoas 
físicas ou jurídicas? 

a) parcerias industriais para produção dos resultados em escala regular 

b) parcerias comerciais, como possíveis parceiros de venda e/ou representação 

c) parcerias financeiras, como novos sócios, investidores etc. 
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Desempenho da empresa 
 

Pessoal ocupado na empresa 

Periodicidade: formulários de proposta da fase 2, relatório final da fase 2 e 
questionário suplementar da fase 2 

Questão: 

a) Qual o número total de pessoas ocupadas na sua empresa em [31 de dezembro 
do período]?  

Tipo de vínculo Número de pessoas 

a) sócios com atividades regulares na 
empresa 

 

b) assalariados  

c) bolsistas   

d) Autônomos e terceirizados  

Total  

% com nível superior  

b) Qual o número médio de pessoas ocupadas na sua empresa no [período]? 
 

Faturamento da empresa 

Periodicidade: formulários de proposta da fase 2, relatório final da fase 2 e 
questionário suplementar da fase 2 

Questão: 
Qual a receita líquida de vendas (declarada no balanço da empresa ou no simples, se 
for o caso) da sua empresa no [período]? valor nominal em mil reais  

Impacto do PIPE no faturamento 

Periodicidade: relatório final da fase 2 e questionário suplementar da fase 2 
Questão:  
 

Quanto da receita líquida de vendas da sua empresa no 
[período] foi decorrente do resultado gerado pelo projeto 
em avaliação? 

%  

Faixas -  0%; 0,1% a 10%; 
10,1% a 20%...  
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Temas e indicadores da avaliação continuada do PITE 

A estrutura de temas da avaliação continuada do PITE está dividida em uma série de 
indicadores voltados para as empresas beneficiárias e também para as Instituições de 
Ciência e Tecnologia (ICTs) que desenvolvem cooperação com o centro de pesquisa da 
empresa beneficiária. 

O conjunto de indicadores das empresas beneficiárias é composto por: 

 Dispêndio em PD&I por parte da empresa, considerando todas as fontes de 
recursos (Fapesp, recursos próprios da empresa e de outras fontes de 
financiamento); 

 Convênios e contratos com ICTs (quantidade, impacto do projeto e qualificação 
da interação); 

 Pessoal ocupado em PD&I; 

 Geração de tecnologias por parte das empresas e promoção da inovação por 
meio da apropriação (via mercado ou não) de produtos, processos e serviços 
gerados; 

 As diferentes formas de transferência de tecnologia e proteção de propriedade 
intelectual, assim como os retornos financeiros para as empresas envolvidas. 

 Produção técnico-científica e produção acadêmica. 

O conjunto de indicadores para as ICTs é composto por um subconjunto dos 
indicadores das empresas beneficiárias, incluindo: 

 Convênios e contratos com empresas (quantidade, impacto do projeto e 
qualificação da interação); 

 Qualificação da interação entre a ICT e a empresa em termos de Intensidade e 
permanência da cooperação com a ICT;  

 Geração de tecnologias por parte das ICTs e promoção da inovação por meio da 
apropriação (via mercado ou não) de produtos, processos e serviços gerados; 

 As diferentes formas de transferência de tecnologia e proteção de propriedade 
intelectual, assim como os retornos financeiros para as ICTs envolvidas. 

 Produção técnico-científica e produção acadêmica da ICT. 

Cada um destes conjuntos produzem dados para o cálculo dos indicadores da 
avaliação, que podem ser gerados também a partir do cruzamento entre dados. 

Indicadores para empresas 
 

Dispêndio em PD&I e em outras atividades inovativas 

Periodicidade: formulário de proposta, relatório final e questionário suplementar  

Questão: 
Informe o valor dos dispêndios do [período] relacionados segundo o tipo de atividades 
de PD&I desenvolvidas. 
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Tipo de atividade Valor nominal anual em mil 
reais  

Pesquisa e Desenvolvimento   

Outras atividades inovativas   

Total   

Origem dos recursos % 

% Recursos próprios  

% recursos não reembolsáveis  

% de recursos reembolsáveis  

Venture capital ou seed capital  

 
Impacto do projeto no dispêndio em atividades de PD&I 

Periodicidade: relatório final e questionário suplementar  

Questão: 
Houve variação no valor de dispêndio anual com atividades de PD&I [no período], 
informado na questão anterior? 

 Sim  
[pode ser calculado 

automaticamente]  

Quanto deste valor, em média, esteve relacionado 
com o projeto em avaliação no período completo?  

- Escala em faixas -  0%; 0,1% a 10%; 10,1% a 20%... 

 Não   

 

Número e valor nominal dos convênios e contratos com ICTs 

Periodicidade: formulário de proposta, relatório final e questionário suplementar  

Questão: 
Indique o valor nominal dos convênios e contratos com ICTs no [período] segundo 
origem do recurso e destinação? 
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Número de 
convênios e 
contratos 
com ICTs 

Valor nominal dos 
convênios e 
contratos com ICT 

% investido em 
infraestrutura 
de PD&I nas 
ICTs  

% investido em 
infraestrutura 
de PD&I na 
empresa  

Origem do 
recurso (%) 

    Recursos da 
empresa: 

Outros 
recursos: 

 
Contribuição do projeto em avaliação na alteração do valor e número de convênios e 
contratos [só para QS] 

Periodicidade: relatório final e questionário suplementar  
Questão: 
Houve alteração no número e valor de convênios e contratos antes e após do projeto 
em  avaliação no [período]? 

Item Houve alteração?  Contribuição do projeto 
PITE 

número de convênios e 
contratos 

- antes do projeto [carregar dado 

do formulário da proposta] 

-após o projeto [carregar da 

questão anterior] 

Sim – quanto?      

[calculado 
automaticamente] 

Não 

Escala em faixas -  0%; 
0,1% a 10%; 10,1% a 
20%... 

valor dos convênios e 
contratos 

- antes do projeto [carregar dado 

do formulário da proposta] 

-após o projeto [carregar da 

questão anterior] 

Sim – quanto? 
[calculado 
automaticamente] 

Não 

Escala em faixas -  0%; 
0,1% a 10%; 10,1% a 
20%... 

Qualificação da interação entre a empresa e a ICT durante e após o projeto em 
avaliação – resultado da interação 

Periodicidade: formulários de proposta, relatório final e questionário suplementar  

Questão: 
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[Para FP] Em relação aos resultados esperados da interação da empresa com a ICT, 
avalie os seguintes itens usando a escala de 0 a 4, sendo 

[RF e QS] [FP] Em relação aos resultados alcançados na interação da empresa com a 
ICT, avalie os seguintes itens usando a escala de 0 a 4, sendo 

0 – nada importante; 
1 – alguma importância; 
2 – moderadamente importante; 
3 – muito importante; 
4 – extremamente importante. 
 

Resultados esperados da interação 

Qualificação usando escala 

0 – nada importante 

1 – alguma importância 

2 – moderadamente 
importante 

3 – muito importante 

4 – extremamente importante 

a) Acesso à expertise da ICT  

b) Fortalecimento da equipe própria de PD&I, 
inclusive com incorporação de pesquisadores 
externos que participaram do projeto 

 

c) Acesso a instalações e competências de 
teste ou de prototipagem 

 

d) Uso de equipamentos e instalações da ICT  

e) Assistência técnica direta   

f) Pesquisadores da empresa aprenderam a 
dialogar com ICTs 

 

g) Habilidade para licenciar invenções e/ou 
software desenvolvido no projeto 

 

h) Adoção da tecnologia ou outro resultado 
da pesquisa na manufatura ou produção 
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i) Desenvolvimento ou aperfeiçoamento de 
produto ou processo 

 

j)  Produto ou processo comercializado 
obtido na interação com a ICT 

 

k)   

l) Tecnologia licenciada ou software a ser 
desenvolvido/desenvolvido  

 

m) Tecnologia patenteada ou software 
registrado a ser desenvolvido/desenvolvido na 
empresa baseado na interação com a ICT 

 

n) Diminuição do lead-time necessário para 
introdução de novo produto ou processo 

 

o) Aumento nas vendas ou redução de custos  

p) [RF e QS] Encerramento de um processo 
planejado ou linha de produto 

 

q) Estabelecimento de nova empresa ou joint 
venture baseada na tecnologia ou produto 
desenvolvido no projeto 

 

r) Geração de conhecimento que a longo 
prazo possa colocar a empresa em nova posição 
no mercado 

 

  

Qualificação da interação entre a empresa e a ICT durante e após o projeto em 
avaliação - Intensidade da cooperação com a ICT  

Periodicidade: relatório final e questionário suplementar  

Questão: 

Questão no relatório final: Houve desenvolvimento compartilhado durante a execução 
do projeto? Assinale qual o grau do desenvolvimento compartilhado para cada item 
relacionado, de acordo com a escala abaixo  [valor padrão = em branco]  

Questão no questionário suplementar: Houve desenvolvimento compartilhado após a 
conclusão do projeto? Assinale qual o grau do desenvolvimento compartilhado para 
cada item relacionado, de acordo com a escala abaixo  [valor padrão = em branco]  

 

 Nenhuma Baixa Média Alta Muito Sem 
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0 1 2 3 Alta 
4 

resposta 

Gestão compartilhada do 
projeto (planejamento das 
atividades, definição de 
expectativas, 
acompanhamento)        

      

Execução do projeto de PD&I 
(elaboração conjunta da 
pesquisa, testes realizados, 
solução conjunta de 
problemas, discussão dos 
resultados)        

      

Uso compartilhado de infra-
estrutura na instituição de 
pesquisa/ Universidade 
(equipamentos, laboratórios, 
salas)        

      

Uso compartilhado de infra-
estrutura na empresa / 
organização        

      

Compartilhamento de 
informações produtivas e de 
mercado sobre o objeto da 
pesquisa, por parte da 
empresa        

      

Outros              

 
Qualificação da interação entre a empresa e a ICT durante e após o projeto em 
avaliação - permanência da cooperação com a ICT  

Periodicidade: relatório final e questionário suplementar  
Questão: 
Questão no relatório final: Há planos de manter a cooperação com a ICT após o fim do 
projeto? Em caso de resposta negativa, indicar escolher duas alternativas que 
indiquem o motivo. 

Questão no questionário suplementar: A cooperação com a ICTs foi mantida após o fim 
do projeto? Em caso de resposta negativa, indicar escolher duas alternativas que 
indiquem o motivo. 

 [ ] Sim, com a  ICT do projeto em avaliação.  

 [ ] Sim com outras  ICTs.  

[ ] Não. Por quê? Aponte os dois principais motivos.  

a) Falta de interesse da empresa em continuar na área do projeto (por problemas 
financeiros, estratégicos etc.) 

b) Falta de interesse da ICT em continuar na área do projeto  
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c) Divergências em questões de propriedade intelectual  

d) Divergências sobre o tempo necessário para execução da pesquisa 

e) Falta de conhecimento sobre as competências da parceira (ICT ou empresa) 

f) Pesquisa da ICT não é suficientemente aplicada 

g) Baixo potencial de comercialização dos resultados da pesquisa 

h) Dificuldades de comunicação entre empresa e ICT 

i) Outro. Especifique: 

 
Caso positivo, com a ICT do projeto ou com outras ICTs, como aconteceu a nova 
interação? 

a) Outro projeto PITE 

b) Projeto em outra agência de financiamento 

c) Interação informal 

d) Projeto financiado só com recursos próprios da empresa 

 
Pessoal ocupado em PD&I  

Periodicidade: formulários de proposta, relatório final e questionário suplementar  

Questão: 
Qual o número de pessoas ocupadas na sua empresa em PD&I segundo nível de 
qualificação no [período]? 

 

Nível de qualificação Número de pessoas ocupadas em PD&I 

Técnicos de nível superior - 

           Doutores   

           Mestres   

           Graduados   

Técnico de nível médio   

Outros de suporte   
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Impacto do projeto PITE na variação do número de pessoas ocupadas em PD&I 

Periodicidade: relatório final e questionário suplementar  
Questão: 
Houve alteração no número de pessoas ocupadas em PD&I antes e após do projeto em  
avaliação no [período]? 

Item Houve alteração?  Contribuição do projeto 
PITE 

número pessoas ocupadas em PD&I 

- antes do projeto [carregar dado do 
formulário da proposta] 

-após o projeto – [carregar da 
questão anterior] 

a)Sim – quanto? 
[calculado 
automaticamente] 

Escala em faixas -  0%; 
0,1% a 10%; 10,1% a 
20%... 

b) não - 

 
[RF e QS] O que aconteceu com a equipe técnica interna que se formou para o projeto 
no [período]? 

a) A equipe (ou sua maior parte) permanece na empresa em atividades de PD&I 

b) A equipe (ou sua maior parte) permanece na empresa em outras atividades 

c) A equipe (ou sua maior parte) saiu da empresa. Por quê? 

d) Houve contratação de pessoas da ICT na empresa 

e) Outra situação. Especifique: 

 
[RF e QS] Em relação ao perfil da equipe de PD&I após o projeto, houve mudança no 
perfil das pessoas no sentido de maior capacitação para desenvolver projetos que não 
sejam rotineiros e de incremento? 

a) Sim 
b) Não 

 

Inovações de produto  

Periodicidade: formulário de proposta, relatório final e questionário suplementar 

Questão: 
No [período], a empresa introduziu produto (bem ou serviço) tecnologicamente novo 
ou significativamente aperfeiçoado? 

 

A - Sim, para empresa, mas já 
existente no mercado 
nacional  

E - Quantos? 

F - [RF e QS] Destes, 
quantos foram decorrentes 

Descreva o principal 
produto (bem ou 
serviço) introduzido 
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do projeto em avaliação? 

B - Sim, para o mercado 
nacional, mas já existente no 
mercado mundial 

G - Quantos? 

H - [RF e QS] Destes, 
quantos foram decorrentes 
do projeto em avaliação? 

Descreva o principal 
produto (bem ou 
serviço) introduzido 

C - Sim, para o mercado 
mundial 

I - Quantos? 

J - [RF e QS] Destes, 
quantos foram decorrentes 
do projeto em avaliação? 

Descreva o principal 
produto  (bem ou 
serviço) introduzido 

D – Não  - 

 

Inovações de processo 

Periodicidade: formulário de proposta, relatório final e questionário suplementar 

Questão: 
No [período], a empresa introduziu processo novo ou significativamente aperfeiçoado: 

A - Sim, para empresa, mas já 
existente no mercado 
nacional  

E - Quantos? 

F - [RF e QS] Destes, 
quantos foram decorrentes 
do projeto em avaliação? 

Descreva o principal 
processo introduzido 

B - Sim, para o mercado 
nacional, mas já existente no 
mercado mundial 

G - Quantos? 

H - [RF e QS] Destes, 
quantos foram decorrentes 
do projeto em avaliação? 

Descreva o principal 
processo introduzido 

C - Sim, para o mercado 
mundial 

I - Quantos? 

J - [RF e QS] Destes, 
quantos foram decorrentes 
do projeto em avaliação? 

Descreva o principal 
processo introduzido 

D – Não   

 



349 
 

Acervo de propriedade intelectual da empresa  

Periodicidade: formulário de proposta, relatório final e questionário suplementar 

Questão: 
Indique quais os instrumentos de proteção que a empresa utilizou para proteger as 
suas Inovações [decorrentes do projeto em avaliação]:  

a) patente de invenção sim, depósito ou pedido  Quanto no total?  

Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

sim, concedida 
Quanto no total?  

Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

Não  
 

b) patente de modelo de 
utilidade 

sim, depósito ou pedido  Quanto no total?  

Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
sim, concedida 

Quanto no total?  

Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
Não  

 

c) desenho industrial sim, depósito ou pedido  Quanto no total?  

Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
sim, concedido 

Quanto no total?  

Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
Não  
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d) Marca sim, depósito ou pedido  Quanto no total?  

Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
sim, concedida 

Quanto no total?  

Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
Não  

 

e) direito autoral 
sim  

Quanto no total? 

Quanto referente aos 
resultados do projeto? 

 
Não 

 

f) registro de programa de 
computador 

sim, depósito ou pedido  Quanto no total?  

Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
sim, concedida 

Quanto no total?  

Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
Não  

 

g) topografia de circuitos 
integrados  

sim, depósito ou pedido  Quanto no total?  

Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
sim, concedida 

Quanto no total?  

Quanto referente aos 
resultados do projeto?  
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Não  

 

h) proteção de cultivares sim, depósito ou pedido  Quanto no total?  

Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
sim, concedida 

Quanto no total?  

Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 
Não  

 

i) Segredo industrial sim, depósito ou pedido  Quanto no total?  

Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 sim, concedida Quanto no total?  

Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 Não   

j) Indicação geográfica sim, depósito ou pedido  Quanto no total?  

Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 sim, concedida Quanto no total?  

Quanto referente aos 
resultados do projeto?  

 Não   

 
Caso a empresa tenha algum tipo de proteção, como utiliza o seu acervo de 
propriedade intelectual? 
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a) Para estruturar a relação com fornecedores, funcionários e pesquisadores 
b) Para vender produtos associados à tecnologia 
c) Para obter benefício econômico decorrente da transferência de tecnologia 
d) Outra forma. Qual? 

 
Transferência de tecnologia 

Periodicidade: formulário de proposta, relatório final e questionário suplementar 

Questão: 
Houve transferência de tecnologia decorrente do projeto em avaliação? 

a) Sim 

Qual tecnologia foi transferida?  

Qual(is) instrumento(s) foi(ram) utilizado(s)?  1) Acordos de sigilo 

2) Contratos de fornecimento de 
tecnologia 

3) Acordos e Convênios de 
Cooperação Tecnológica 

4) Memorandos de entendimento 

5) Contratos de licença de direitos 
autorais 

6) Contratos de exploração de 
patente 

7) Contratos de licença de marca 

8) Contratos de transferência de 
material biológico  

 
b) Não 

Benefício econômico decorrente da transferência de tecnologia 

Periodicidade: formulário de proposta, relatório final e questionário suplementar 

Questão: 
Houve benefício econômico decorrente da transferência de tecnologia no [período]? 

 

a) Sim Quanto? Valor nominal 
em reais por ano  

% decorrente do 
resultado do PITE [RF e 
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QS] 

 

b) Não   

c) Não se aplica   

 
Produção técnico-científica e produção acadêmica 

Periodicidade: formulários de proposta, relatório final e questionário suplementar  

Questão: 
Indique a produção técnico-científica e acadêmica documentada pela empresa no 
[período]: 

Tipo de produção técnico-científica Total Número 
decorrente do 
projeto [RF e QS] 

Artigos completos publicados em 
periódicos 

  

Capítulos de livros publicados   

Livros publicados/organizados   

Trabalhos completos publicados em anais 
de congressos 

  

Resumos expandidos publicados em 
anais de congressos 

  

Trabalho de conclusão de curso de 
graduação 

  

Monografia de conclusão de curso de 
aperfeiçoamento/especialização 

  

Iniciação Científica   
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Mestrado   

Doutorado   

Pós Doutorado   

Orientações de outra natureza   

 
Indicadores para ICTs 
 
Número e valor nominal dos convênios e contratos com empresas 

Periodicidade: formulário de proposta, relatório final e questionário suplementar  

Questão: 
Indique o valor nominal dos convênios e contratos com empresas no [período] 
segundo origem do recurso e destinação? 

Número de 
convênios e 
contratos com 
empresas 

Valor nominal dos 
convênios e 
contratos com 
empresas 

Origem do recurso 
(%) 

% investido em 
infraestrutura de 
PD&I na ICT e na 
empresa  

  Recursos da 
empresa: 

Recursos da ICT: 

Outros recursos: 

% na ICT: - Escala em 
faixas -  0%; 0,1% a 
10%; 10,1% a 20%... 

% na empresa: - 
Escala em faixas -  
0%; 0,1% a 10%; 
10,1% a 20%... 

 
Contribuição do projeto em avaliação na alteração do valor e número de convênios e 
contratos [só para QS] 

Periodicidade: relatório final e questionário suplementar  
Questão: 
Houve alteração no número e valor de convênios e contratos com empresas antes e 
após do projeto em  avaliação? 

Item Houve alteração?  Contribuição do projeto 
PITE 
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número de convênios e 
contratos 

- antes do projeto [carregar 
dado do formulário da 
proposta] 

-após o projeto – [carregar da 
questão anterior] 

Sim – quanto?      

[calculado 
automaticamente] 

Não 

- Escala em faixas -  0%; 
0,1% a 10%; 10,1% a 
20%... 

valor dos convênios e 
contratos 

- antes do projeto [carregar 
dado do formulário da 
proposta] 

-após o projeto – [carregar da 
questão anterior] 

Sim – quanto? 
[calculado 
automaticamente] 

não 

- Escala em faixas -  0%; 
0,1% a 10%; 10,1% a 
20%... 

 
Qualificação da interação entre a empresa e a ICT durante e após o projeto em 
avaliação – resultado da interação 

Periodicidade: formulários de proposta, relatório final e questionário suplementar  

Questão: 
[FP] Em relação aos resultados esperados da interação da empresa com a ICT, avalie os 
seguintes itens usando a escala de 0 a 4, sendo 

[RF e QS]  Em relação aos resultados alcançados na interação da empresa com a ICT, 
avalie os seguintes itens usando a escala de 0 a 4, sendo 

0 – nada importante; 

1 – alguma importância; 

2 – moderadamente importante; 

3 – muito importante; 

4 – extremamente importante. 

 

Resultados da interação Qualificação usando 
escala 

0 – nada importante 

1 – alguma importância 

2 – moderadamente 
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importante 

3 – muito importante 

4 – extremamente importante 

a) Acesso à expertise da empresa  

b) Acesso à instalações e competências de teste ou 
de prototipagem 

 

c) Ampliou a complexidade  dos temas de pesquisa 
da ICT 

 

d) Ampliou a produção científica (artigos, livros etc.) 
da ICT 

 

e) Ampliou a produção tecnológica (patentes, outros 
registros de PI, relatórios técnicos etc.) 

 

f) [FP] Acesso a outras empresas do convênio [para 
PITE convênio] 

[RF e QS] Interação com outras empresas do convênio 
[PITE convênio]  

 

g) Pesquisadores da ICT aprenderam a dialogar com 
empresas 

 

h) Fortalecimento da equipe própria de PD&I, 
inclusive com incorporação de pesquisadores 
externos que participaram do projeto 

 

i) Fortalecimento da PD&I interna da empresa ou 
abertura de novos temas e novos horizontes para 
a PD&I interna da empresa 

 

j) Geração de conhecimento que a longo prazo 
possa colocar a empresa em nova posição no 
mercado 

 

k) Influência na agenda de PD&I da ICT  

l) Oportunidade para pesquisa interdisciplinar  
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m) Tecnologia licenciada ou software a ser 
desenvolvido/desenvolvido  

 

n) Tecnologia patenteada ou software registrado a 
ser desenvolvido/desenvolvido na empresa 
baseado na interação com a ICT 

 

 
Qualificação da interação entre a empresa e a ICT durante e após o projeto em 
avaliação - Intensidade da cooperação com a ICT  

Periodicidade: relatório final e questionário suplementar  
Questão: 
Questão no relatório final: Houve desenvolvimento compartilhado durante a execução 
do projeto? Assinale qual o grau do desenvolvimento compartilhado para cada item 
relacionado, de acordo com a escala abaixo  [valor padrão = em branco]  

Questão no questionário suplementar: Houve desenvolvimento compartilhado após a 
conclusão do projeto? Assinale qual o grau do desenvolvimento compartilhado para 
cada item relacionado, de acordo com a escala abaixo  [valor padrão = em branco]  

Desenvolvimento 
compartilhado 

Nenhuma 
0 

Baixa 
1 

Média 
2 

Alta 
3 

Muito Alta 
4 

Sem 
resposta 

Gestão compartilhada do 
projeto (planejamento das 
atividades, definição de 
expectativas, 
acompanhamento)        

      

Execução do projeto de PD&I 
(elaboração conjunta da 
pesquisa, testes realizados, 
solução conjunta de 
problemas, discussão dos 
resultados)        

      

Uso compartilhado de 
infraestrutura na ICT 
(equipamentos, laboratórios, 
salas)        

      

Uso compartilhado de 
infraestrutura na empresa  

      

Compartilhamento de 
informações produtivas e de 
mercado sobre o objeto da 
pesquisa, por parte da 
empresa        

      

Outros              

 
Qualificação da interação entre a empresa e a ICT durante e após o projeto em 
avaliação - permanência da cooperação com as empresas 
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Periodicidade: relatório final e questionário suplementar  
Questão: 
Questão no relatório final: Há planos de manter a cooperação com empresas após o 
fim do projeto? Em caso de resposta negativa, indicar escolher duas alternativas que 
indiquem o motivo. 

Questão no questionário suplementar: A cooperação com empresas foi mantida após o 
fim do projeto? Em caso de resposta negativa, indicar escolher duas alternativas que 
indiquem o motivo. 

[ ] Sim, com a  empresa do projeto em avaliação.  

[ ] Sim com outras  empresas.  

[ ] Não. Por quê? Aponte os dois principais motivos.  

a) Falta de interesse da empresa em continuar na área do projeto (por problemas 
financeiros, estratégicos etc.) 

b) Falta de interesse da ICT em continuar na área do projeto  

c) Divergências em questões de propriedade intelectual  

d) divergências sobre o tempo necessário para execução da pesquisa 

e) Falta de conhecimento sobre as competências da parceira (ICT ou empresa)  

f) Pesquisa da ICT não é suficientemente aplicada 

g) Baixo potencial de comercialização dos resultados da pesquisa 

h) Dificuldades de comunicação entre empresa e ICT 

i) Outro. Especifique: 

 
Caso positivo, com a empresa do projeto ou com outras empresas, como aconteceu a 
nova interação? 

a) Outro projeto PITE 

b) Projeto em outra agência de financiamento 

c) Interação informal 

d) Projeto financiado só com recursos próprios da empresa 

 
Instrumento jurídico de proteção da propriedade intelectual 

Periodicidade: relatório final e questionário suplementar 
Questão: 
Indique quais os instrumentos de proteção que foram utilizados para proteger as 
inovações decorrentes do projeto em avaliação:  

a) patente de invenção sim, depósito ou pedido.  Quanto referente aos 
resultados do projeto? 
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sim, concedidos Quanto referente aos 
resultados do projeto? 

Não 

 

 

b) patente de modelo de utilidade sim, depósito ou pedido.  Quanto referente aos 
resultados do projeto? 

 sim, concedidos Quanto referente aos 
resultados do projeto? 

 
Não 

 

 

c) desenho industrial sim, depósito ou pedido.  Quanto referente aos 
resultados do projeto? 

 sim, concedidos Quanto referente aos 
resultados do projeto? 

 
Não 

 

 

d) Marca sim, depósito ou pedido.  Quanto referente aos 
resultados do projeto? 

 sim, concedidos Quanto referente aos 
resultados do projeto? 

 
Não 

 

 

e) direito autoral sim, depósito ou pedido.  Quanto referente aos 
resultados do projeto? 

 sim, concedidos Quanto referente aos 
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resultados do projeto? 

 
Não 

 

f) registro de programa de 
computador 

sim, depósito ou pedido.  Quanto referente aos 
resultados do projeto? 

 sim, concedidos Quanto referente aos 
resultados do projeto? 

 
Não 

 

g) topografia de circuitos 
integrados 

sim, depósito ou pedido.  Quanto referente aos 
resultados do projeto? 

 sim, concedidos Quanto referente aos 
resultados do projeto? 

 
Não 

 

h) proteção de cultivares sim, depósito ou pedido.  Quanto referente aos 
resultados do projeto? 

 sim, concedidos Quanto referente aos 
resultados do projeto? 

 
Não 

 

i) segredo industrial  sim, depósito ou pedido.  Quanto referente aos 
resultados do projeto? 

 sim, concedidos Quanto referente aos 
resultados do projeto? 

j) indicação geográfica 
Não 

 

 sim, depósito ou pedido.  Quanto referente aos 
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resultados do projeto? 

 sim, concedidos Quanto referente aos 
resultados do projeto? 

 Não  

 
Transferência de tecnologia 

Periodicidade: relatório final e questionário suplementar  
Questão: 
Houve transferência de tecnologia decorrente do projeto em avaliação? 

a) Sim 

Qual tecnologia foi transferida?  

Qual(is) instrumento(s) foi(ram) utilizado(s)?  1) Acordos de sigilo 

2) Contratos de fornecimento de 
tecnologia 

3) Acordos e Convênios de Cooperação 
Tecnológica 

4) Memorandos de entendimento 

5) Contratos de licença de direitos 
autorais 

6) Contratos de exploração de patente 

7) Contratos de licença de marca 

8) Contratos de transferência de 
material biológico  

 
b) Não 

Benefício econômico decorrente da transferência de tecnologia 

Periodicidade: relatório final e questionário suplementar  
Questão: 
Houve benefício econômico decorrente da transferência de tecnologia no [período] 
decorrente do projeto em avaliação? 

a) Sim  Quanto? Valor nominal % decorrente do 

resultado do PITE [RF e 
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em reais por ano QS] 

b) Não   

c) Não se aplica   

 

Produção técnico-científica e produção acadêmica 

Periodicidade: formulários de proposta, relatório final e questionário suplementar  
Questão: 
Indique a produção técnico-científica e acadêmica documentada pela ICT no [período] 

Tipo de produção técnico-científica Total Número 
decorrente do 
projeto [RF e QS] 

artigos completos publicados em 
periódicos 

  

capítulos de livros publicados   

livros publicados/organizados   

Trabalhos completos publicados em anais 
de congressos 

  

Resumos expandidos publicados em 
anais de congressos 

  

Trabalho de conclusão de curso de 
graduação 

  

Monografia de conclusão de curso de 
aperfeiçoamento/especialização 

  

Iniciação Científica   

Mestrado   
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Doutorado   

Pós Doutorado   

Orientações de outra natureza   

 
Artigos completos publicados em periódicos 

Periodicidade: relatório final e questionário suplementar 
Questão: 
Em relação aos artigos completos publicados em periódicos informados na questão 
anterior, informar os detalhes de cada artigo e a influência que o Programa JP teve na 
publicação do artigo. 

DOI   

Título do artigo   

Ano   

Título do periódico   

ISSN   

Volume   

Série   

Página inicial   

Página final   

Autores   

Influência do Programa JP na publicação 
do artigo  

0% 

1 a 10%... 
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Temas e indicadores para avaliação continuada do JP 

A estrutura de temas da avaliação continuada do JP está dividida em uma série de 
indicadores voltados para os jovens pesquisadores beneficiários e também para a 
Instituição Sede. Neste último caso, as questões devem ser respondidas por um 
representante da Instituição Sede a ser indicado pelo beneficiário do JP. Caso este 
indicado não tenha elementos para preencher todo o questionário, ele poderá pedir 
ajuda de pessoa que possa completar as respostas.  

Os conjuntos de indicadores direcionados para os jovens pesquisadores beneficiários 
são: 

 Fixação e permanência do pesquisador no sistema de pesquisa do Estado de 
São Paulo (ESP); 

 Nucleação de Grupos de Pesquisa; 

 Produção técnico-científica e acadêmica; 

 Impactos na Instituição Sede. 

Já os conjuntos de indicadores direcionados para a Instituição Sede são: 

 Nucleação de Grupos de Pesquisa; 

 Impactos na Instituição Sede. 

Fixação e permanência do pesquisador no sistema de pesquisa do ESP (para JP) 

Este conjunto envolve os seguintes indicadores: 

 Ocupação; 

 Atribuição da ocupação ao JP [só RF e QS]; 

 Regime ou relação de trabalho; 

 Natureza jurídica da organização; 

 Classificação da organização como centro emergente ou tradicional; 

 Localização geográfica da organização; 

 Atividades de ensino, P&D, extensão; 

 Tipo de carreira. 

Ocupação 

Periodicidade: formulário da proposta, relatório final e questionário suplementar 

Questão: 
Você tem alguma ocupação/vínculo empregatício no momento? 

a) Sim, na Instituição Sede onde foi realizado o projeto JP 

b) Sim, em outra instituição 

c) Não 
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Atribuição da ocupação ao JP 

Periodicidade: formulário da proposta, relatório final e questionário suplementar 

Questão: 
Sua ocupação/vínculo empregatício atual é decorrente do JP? 

a) Sim 

b) Não  

Regime ou relação de trabalho 

Periodicidade: formulário da proposta, relatório final e questionário suplementar 

Questão: 
 Qual o seu regime ou relação de trabalho atual? Considerar a principal ocupação, em 
termos da importância desta ocupação em sua renda mensal. 

(   ) Servidor ou funcionário público (celetista ou estatutário) 

(   ) Empregado com carteira de trabalho assinada 

(   ) Empregado sem carteira de trabalho assinada 

(   ) Militar do exército, marinha, aeronáutica, polícia militar ou corpo de bombeiros 

(   ) Conta própria/autônomo/consultor (pessoa física) 

(   ) Empregador/empresário  

(   ) Voluntário (incluindo vínculos de pesquisador ou professor voluntário) 

Natureza jurídica da organização 

Periodicidade: formulário da proposta, relatório final e questionário suplementar 

Questão: 
Qual a natureza jurídica da empresa/organização? (não se ativa quando a opção da 
questão anterior for conta própria/autônomo/consultor) 

Administração Pública 

[  ] 101-5 – Órgão Público do Poder Executivo Federal  

[  ] 102-3 – Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal 

[  ] 103-1 – Órgão Público do Poder Executivo Municipal 

[  ] 104-0 – Órgão Público do Poder Executivo Federal 

[  ] 105-8 – Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal 

[  ] 106-6 – Órgão Público do Poder Executivo Municipal 

[  ] 107-4 – Órgão Público do Poder Judiciário Federal 

[  ] 108-2 – Órgão Público do Poder Judiciário Estadual 

[  ] 110-4 – Autarquia Federal 

[  ] 111-2 – Autarquia Estadual ou do Distrito Federal 

[  ] 112-0 – Autarquia Municipal 

[  ] 113-9 – Fundação Federal 
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[  ] 114-7 – Fundação Estadual ou do Distrito Federal 

[  ] 115-5 – Fundação Municipal 

[  ] 116-3 – Órgão Público Autônomo Federal 

[  ] 117-1 – Órgão Público Autônomo Estadual ou do Distrito Federal 

[  ] 118-0 – Órgão Público Autônomo Municipal 

[  ] 119-8 – Comissão Polinacional 

[  ] 120-1 – Fundo Público 

[  ] 121-0 – Associação Pública 

Entidades Empresariais 
[  ] 201-1 – Empresa Pública 

[  ] 203-8 – Sociedade de Economia Mista 

[  ] 204-6 – Sociedade Anônima Aberta 

[  ] 205-4 – Sociedade Anônima Fechada 

[  ] 206-2 – Sociedade Empresária Limitada 

[  ] 207-0 – Sociedade Empresária em Nome Coletivo 

[  ] 208-9 – Sociedade Empresária em Comandita Simples 

[  ] 209-7 – Sociedade Empresária em Comandita por Ações 

[  ] 212-7 – Sociedade em Conta de Participação 

[  ] 213-5 – Empresário (Individual) 

[  ] 214-3 – Cooperativa  

[  ] 215-1 – Consórcio de Sociedades 

[  ] 216-0 – Grupo de Sociedades 

[  ] 217-8 – Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira 

[  ] 221-6 – Empresa Domiciliada no Exterior 

[  ] 222-4 – Clube/Fundo de Investimento 

[  ] 223-2 – Sociedade Simples Pura 

[  ] 224-0 – Sociedade Simples Limitada 

[  ] 225-9 – Sociedade Simples em Nome Coletivo 

[  ] 226-7 – Sociedade Simples em Comandita Simples 

[  ] 227-5 – Empresa Binacional  

[  ] 228-3 – Consórcio de Empregadores 

[  ] 229-1 – Consórcio Simples 

Entidades sem fins Lucrativos 
[  ] 303-4 – Serviço Notarial e Registral (Cartório) 

[  ] 306-9 – Fundação Privada 

[  ] 307-7 – Serviço Social Autônomo 

[  ] 308-5 – Condomínio Edilício 
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[  ] 310-7 – Comissão de Conciliação Prévia 

[  ] 311-5 – Entidade de Mediação e Arbitragem 

[  ] 312-3 – Partido Político 

[  ] 313-0 – Entidade Sindical 

[  ] 320-4 – Estabelecimento, no Brasil, de Fundação ou Associação Estrangeiras 

[  ] 321-2 – Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior  

[  ] 322-0 – Organização Religiosa  

[  ] 323-9 – Comunidade Indígena  

[  ] 324-7 – Fundo Privado 

[  ] 399-9 – Associação Privada 

Pessoas Físicas 
[  ] 401-4 – Empresa Individual Imobiliária  

[  ] 402-2 – Segurado Especial 

[  ] 408-0 – Contribuinte Individual 

[  ] 409-0 – Candidato a Cargo Político Eletivo 

[  ] 411-1 – Leiloeiro 

Instituições Extraterritoriais 
[  ] 501-0 – Organização Internacional 

[  ] 502-9 – Representação Diplomática Estrangeira 

[  ] 503-7 – Outras Instituições Extraterritoriais 

 

Centro emergente ou tradicional de ensino e pesquisa 

Periodicidade: formulário da proposta, relatório final e questionário suplementar 

Questão:  
A instituição da sua principal ocupação é uma ICT considerada um centro emergente? 

 Sim  

 Não 

 Não sei 

Localização geográfica da empresa/organização 

Periodicidade: formulário da proposta, relatório final e questionário suplementar 

Questão: 
Qual a localização geográfica da empresa/organização ou da pessoa física? 

 País: (Drop Box com Lista de escolha de países)  

 Unidade da Federação: (apenas se País = Brasil) (Drop Box com Lista de escolha 
de unidades federativas brasileiras) 

 Município: (apenas se País = Brasil) (Drop Box com Lista de escolha de 
municípios brasileiros) 

Atividades de ensino, P&D, extensão 

Periodicidade: formulário da proposta, relatório final e questionário suplementar 

Questão: 
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Você exerceu (ou exerce) atividades de ensino, pesquisa, desenvolvimento e extensão 
nesta ocupação/vínculo empregatício? 

[   ] 1.Sim, atividades de ensino de graduação 

[   ] 2.Sim, atividades de ensino de pós-graduação 

[   ] 3.Sim, atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

[   ] 4.Sim, atividades de extensão 

 [   ] 5.Não exercia (ou exerço) estes tipos de atividades  (se escolher esta opção não 
pode escolher as anteriores) 

 

Tipo de carreira 

Periodicidade: formulário da proposta, relatório final e questionário suplementar 

Questão: [Só para quem está em carreira de ensino, pesquisa e extensão – para quem 
respondeu alternativas de 1 a 4 na questão anterior] 

Qual o seu tipo de carreira dentre as alternativas abaixo? 

 Pesquisador em IP ou IES 

 Docente em IES 

 Profissional de nível superior em empresa ou em outra organização 

 Outra. Especifique: 

Nucleação de grupos de pesquisa (para JP) 

O conjunto envolve os seguintes indicadores: 

 Nome do grupo de pesquisa; 

 Se este foi criado ou impulsionado durante o JP; 

 Ano de criação do grupo de pesquisa; 

 Situação atual do grupo de pesquisa; 

 Coordenador do grupo de pesquisa; 

 Motivo da não criação ou fortalecimento de grupo de pesquisa. 

Grupos de pesquisa criados ou impulsionados pelo JP 

Periodicidade: formulário da proposta, relatório final e questionário suplementar 

Questões: 
Foi (foram) criados ou impulsionados grupos de pesquisa como consequência direta do 
Auxílio recebido no âmbito do Programa JP? 

a) Sim 

b) Não 

 
Questões somente para resposta “Sim”  
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Em relação a cada grupo de pesquisa que foi criado ou impulsionado, responda o 
nome do grupo, se foi criado ou impulsionado, o ano de criação do grupo, a situação 
atual do grupo, se está registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, qual a 
área de conhecimento, quem é o coordenador do grupo,  equipe e se há trabalho em 
cooperação entre os membros do grupo. 

a) Nome do Grupo: 

b)  Grupo foi: ( ) Criado ( ) Impulsionado  

c) Ano de criação:  

d) Situação atual: ( ) Ativo (  )Extinto   

e) É um grupo formalizado junto ao Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq? ( ) Sim ( ) 

em processo de formalização ( ) Não 

f) Qual a área do conhecimento a qual estão relacionadas as linhas de pesquisa do 

grupo? [Box com áreas e sub-áreas de conhecimento da FAPESP] 

g) Coordenador do grupo: ( ) JP ( ) outro. Qual? 

h) Equipe: 

Nome 

Nome Titulação Instituição 

 
  

 

i) Há trabalhos em colaboração entre equipe do grupo?  

(   ) sim 

(   ) não 

 

 Em caso afirmativo, liste os artigos publicados em coautoria por membros do 

grupo [esta análise pode ser feita utilizando o sistema ScriptLattes29, que permite a 

identificação e mapeamento de redes de coautoria].  

 

Motivo da não criação ou fortalecimento de grupos de pesquisa 
Periodicidade: formulário da proposta, relatório final e questionário suplementar 
Questão: 
Questão somente para resposta “Não”  
Caso não tenham sido criados ou impulsionados grupos de pesquisa na Instituição 
Sede, indique as razões.  _____________________ 
Produção técnico-científica e produção acadêmica 
Este conjunto envolve os seguintes indicadores: 

 Produção técnico-científica total; 

 Produção acadêmica (orientações) total; 

 Artigos completos publicados em periódico; 

 Livros e capítulos de livros; 

                                                      
29 Um dos anexos do presente relatório apresenta o sistema ScriptLattes e a metodologia utilizada para 
confecção das análises de redes de coautoria, realizadas para avaliação dos programas Biota, 
Equipamentos Multiusuários e Bolsas.  
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Produção técnico-científica e produção acadêmica 
Periodicidade: formulários de proposta, relatório final e questionário suplementar  
Questão: 
Indique a produção técnico-científica e acadêmica no [período] 
 

Tipo de produção técnico-científica Total Número 
decorrente 
do projeto 

Em parceria 
com outros 
pesquisadores 
da Instituição 
Sede 

Artigos completos publicados em 
periódicos 

   

capítulos de livros publicados    

livros publicados/organizados    

Trabalhos completos publicados em 
anais de congressos 

   

Resumos expandidos publicados em 
anais de congressos 

   

O
ri

en
ta

çõ
es

 

Trabalho de conclusão de 
curso de graduação 

   

Iniciação Científica    

Monografia de conclusão 
de curso de 
aperfeiçoamento 
/especialização 

   

Mestrado    

Doutorado    
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Pós Doutorado    

Orientações de outra 
natureza 

   

 
Artigos completos publicados em periódicos 
Periodicidade: formulários de proposta, relatório final e questionário suplementar 
Questão: 
Em relação aos artigos completos publicados em periódicos informados na questão 
anterior, informar os detalhes de cada artigo (DOI, título do artigo, ano, título do 
periódico, ISSN, volume, série, página inicial, página final e autores) e a influência que 
o Programa JP teve na publicação do artigo. 
 

 

 

 

D
O

I 
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o
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o
 

A
n

o
 

Tí
tu
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 d

o
 p
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d
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o
 

IS
SN

 

V
o

lu
m

e 

Sé
ri

e 

P
ág

in
a 

in
ic

ia
l 

P
ág

in
a 

fi
n

al
 

Auto
res 

Influên
cia do 
Progra
ma JP 
na 
publica
ção do 
artigo 

          

0% 

1 a 
10% 

11 a 
20% 

21 a 
30% 

31 a 
40% 

41 a 
50% 

51 a 
60% 

61 a 
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70% 

71 a 
80% 

81 a 
90% 

91 a 
100% 

           

 
Capítulos de livros publicados  
Periodicidade: formulários de proposta, relatório final e questionário suplementar 
Questão: 
Em relação aos livros e capítulos de livros informados na questão anterior, informar os 
detalhes de cada livro (nome, tipo, ano, páginas, cidade, editora, autores) e a 
influência que o Programa JP teve na publicação do artigo. 

Nome Tipo ano Páginas cidade editora autor
es 

Influência 
do 
Programa 
JP na 
publicaçã
o do livro 
ou 
capítulo 
de livro 

 a) Livro 
publicado   

b) Organização 
de obra 
publicada 

c) Capítulo de 
livro   

 

 ( ) nº 
página
s 

Página 
inicial: 

Página 
final: 

   0% 

1 a 10% 

11 a 20% 

21 a 30% 

31 a 40% 

41 a 50% 

51 a 60% 

61 a 70% 
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71 a 80% 

81 a 90% 

91 a 100% 

 
Impactos na Instituição Sede (graduação, pós-graduação, RH, infra-estrutura de 
pesquisa) (para JP) 
Este conjunto envolve os seguintes indicadores: 

 Envolvimento do JP na graduação (ensino e orientação); 

 Impacto do JP nos cursos de graduação em termos de criação ou consolidação de 

disciplinas e cursos; 

 Envolvimento do JP na pós-graduação (ensino e orientação); 

 Impacto do JP nos cursos de pós-graduação (criação ou consolidação de disciplinas e 

cursos); 

 Contribuições do JP no apoio à pesquisa. 

Envolvimento do JP com a graduação 
Periodicidade:  formulário da proposta, relatório final e questionário suplementar 
Questão: 
Você tem (ou teve durante a vigência do projeto JP) envolvimento com a graduação na 
Instituição Acolhedora? Assinale todas as alternativas que se aplicarem. 

a) Sim por meio de disciplinas ministradas para graduação. Especifique quantas 

disciplinas:____ 

b) Sim por meio de orientação de Iniciação Científica 

c) Sim por meio de orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC ou similar) 

d) Não 

 
Impacto nos cursos de graduação 
Periodicidade: relatório final e questionário suplementar 
Questão: 
Houve impacto do Auxílio JP nos cursos de graduação da instituição acolhedora? 
Informe segundo o tipo de impacto. 
 Criação de novas disciplinas. Quantas?__________ 
 Consolidação de disciplinas já existentes. Quantas?__________      
 Criação de curso de graduação. Qual? ____________ Qual o conceito do curso? 
Consolidação de curso de graduação. Qual? ____________ Qual o conceito do 
curso? 
Envolvimento do JP com a pós-graduação 
Periodicidade:  formulário da proposta, relatório final e questionário suplementar 
Questão: 
Você tem (ou teve durante a vigência do projeto JP) envolvimento com a pós-
graduação na Instituição Acolhedora? Assinale todas as alternativas que se aplicarem. 

a) Sim por meio de disciplinas ministradas para pós-graduação. Especifique quantas 

disciplinas:____ 

b) Sim por meio de orientação de trabalhos de especialização 
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c) Sim por meio da orientação de mestrado profissional 

d) Sim por meio da orientação de mestrado stricto sensu 

e) Sim por meio da orientação de doutorado 

f) Sim por meio da orientação de pós-doutorado 

g) Não 

Impacto nos programas de pós-graduação 
Periodicidade: relatório final e questionário suplementar 
Questão: 
Houve impacto do Auxílio JP nos programas de pós-graduação da instituição 
acolhedora? Informe segundo o tipo de impacto. 
 Criação de novas disciplinas. Quantas?__________ 
 Consolidação de disciplinas já existentes. Quantas?__________      
 Criação de curso de pós-graduação. Qual(is)? ____________ Qual(is) o(s) 
conceito(s) do(s) curso(s)? 
Consolidação de curso de pós-graduação. Qual(is)? ____________ Qual(is) o(s) 
conceito(s) do(s) curso(s)? 
Apoio à pesquisa 
Periodicidade: relatório final e questionário suplementar 
Questão: 
Quais as contribuições específicas do Auxílio JP para o apoio à pesquisa da Instituição 
Sede?  Assinale qual o grau de influência para cada item de acordo com a escala 
abaixo.  

 Nenhuma 
0 

Baixa 
1 

Média 
2 

Alta 
3 

Muito Alta 
4 

Sem resposta 

Introdução de novas frentes 
de pesquisa         

      

Investimento em 
infraestrutura laboratorial         

      

Atração de recursos 
humanos qualificados         

      

Material de consumo para 
pesquisa         

      

Aquisição de livros               

Prestação de serviço a 
outras instituições         

      

Treinamento de recursos 
humanos para equipe de 
pesquisa         

      

Reparo de equipamentos               

Vinda de Pesquisador 
Visitante         

      

Organização de reunião 
científica e/ou tecnológica         

      

Auxílio à Publicação               

Outros (especifique):       

Nucleação de grupos de pesquisa (para Instituição Sede) 
Este conjunto envolve os seguintes indicadores: 
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 Nome do grupo de pesquisa; 

 Se este foi criado ou impulsionado durante o JP; 

 Ano de criação do grupo de pesquisa; 

 Situação atual do grupo de pesquisa; 

 Coordenador do grupo de pesquisa; 

 Motivo da não criação ou fortalecimento de grupo de pesquisa. 

Grupos de pesquisa criados ou impulsionados pelo JP 
Periodicidade: formulário da proposta, relatório final e questionário suplementar 
Questões: 
Foi (foram) criados ou impulsionados grupos de pesquisa como consequência direta do 
Auxílio recebido no âmbito do Programa JP? 

(a) Sim 

(b) Não 

 
Questões somente para resposta “Sim”  
Em relação a cada grupo de pesquisa que foi criado ou impulsionado, responda o 
nome do grupo, se foi criado ou impulsionado, o ano de criação do grupo, a situação 
atual do grupo, se está registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e se há 
trabalho em cooperação entre os membros do grupo. 

j) Nome do Grupo: 

k)  Grupo foi: ( ) Criado ( ) Impulsionado  

l) Ano de criação:  

m) Situação atual: ( ) Ativo (  )Extinto   

n) É um grupo formalizado junto ao Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq? ( ) Sim ( ) 

em processo de formalização ( ) Não 

o) Há trabalhos em colaboração entre equipe do grupo?  

(   ) sim 

(   ) não 

 

 Em caso afirmativo, liste os artigos publicados em coautoria por membros do 

grupo [esta análise pode ser feita utilizando o sistema ScriptLattes30, que permite a 

identificação e mapeamento de redes de coautoria].  

 

Motivo da não criação ou fortalecimento de grupos de pesquisa 

Periodicidade: formulário da proposta, relatório final e questionário suplementar 

Questão: 

Questão somente para resposta “Não”  

Caso não tenham sido criados ou impulsionados grupos de pesquisa na Instituição 
Sede, indique as razões.  _____________________ 

                                                      
30 Um dos anexos do presente relatório apresenta o sistema ScriptLattes e a metodologia utilizada para 
confecção das análises de redes de coautoria, realizadas para avaliação dos programas Biota, 
Equipamentos Multiusuários e Bolsas.  
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Impactos na Instituição Sede (graduação, pós-graduação, RH, infra-estrutura de 
pesquisa) (para Instituição Sede) 

Envolvimento do JP com a graduação 

Periodicidade:  formulário da proposta, relatório final e questionário suplementar 

Questão: 

O Jovem Pesquisador tem (ou teve durante a vigência do projeto JP) envolvimento 
com a graduação na Instituição Acolhedora? Assinale todas as alternativas que se 
aplicarem. 

a) Sim por meio de disciplinas ministradas para graduação. Especifique quantas 

disciplinas:____ 

b) Sim por meio de orientação de Iniciação Científica 

c) Sim por meio de orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC ou similar) 

d) Não 

Impacto nos cursos de graduação 

Periodicidade: relatório final e questionário suplementar 

Questão: 

Houve impacto do Auxílio JP nos cursos de graduação da instituição acolhedora? 
Informe segundo o tipo de impacto. 

 Criação de novas disciplinas. Quantas?__________ 

 Consolidação de disciplinas já existentes. Quantas?__________      

 Criação de curso de graduação. Qual? ____________ Qual o conceito do curso? 

Consolidação de curso de graduação. Qual? ____________ Qual o conceito do 
curso? 

Envolvimento do JP com a pós-graduação 

Periodicidade:  formulário da proposta, relatório final e questionário suplementar 

Questão: 

O Jovem Pesquisador tem (ou teve durante a vigência do projeto JP) envolvimento 
com a pós-graduação na Instituição Acolhedora? Assinale todas as alternativas que se 
aplicarem. 

a) Sim por meio de disciplinas ministradas para pós-graduação. Especifique 

quantas disciplinas:____ 

b) Sim por meio de orientação de trabalhos de especialização 

c) Sim por meio da orientação de mestrado profissional 

d) Sim por meio da orientação de mestrado stricto sensu 

e) Sim por meio da orientação de doutorado 

f) Sim por meio da orientação de pós-doutorado 

g) Não 

Impacto nos programas de pós-graduação 
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Periodicidade: relatório final e questionário suplementar 

Questão: 

Houve impacto do Auxílio JP nos programas de pós-graduação da instituição 
acolhedora? Informe segundo o tipo de impacto. 

 Criação de novas disciplinas. Quantas?__________ 

 Consolidação de disciplinas já existentes. Quantas?__________      

 Criação de curso de pós-graduação. Qual(is)? ____________ Qual(is) o(s) 
conceito(s) do(s) curso(s)? 

Consolidação de curso de pós-graduação. Qual(is)? ____________ Qual(is) o(s) 
conceito(s) do(s) curso(s)? 

Apoio à pesquisa 

Periodicidade: relatório final e questionário suplementar 

Questão: 

Quais as contribuições específicas do Auxílio JP para o apoio à pesquisa da Instituição 
Sede?  Assinale qual o grau de influência para cada item de acordo com a escala 
abaixo.  

 Nenhuma 
0 

Baixa 
1 

Média 
2 

Alta 
3 

Muito 
Alta 

4 

Sem 
resposta 

Introdução de 
novas frentes de 
pesquisa         

      

Investimento em 
infra-estrutura 
laboratorial         

      

Atração de 
recursos humanos 
qualificados         

      

Material de 
consumo para 
pesquisa         

      

Aquisição de livros               

Prestação de 
serviço a outras 
instituições         

      

Treinamento de 
recursos humanos 
para equipe de 
pesquisa         

      

Reparo de 
equipamentos         

      

Vinda de       
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Pesquisador 
Visitante         

Organização de 
reunião científica 
e/ou tecnológica         

      

Auxílio à 
Publicação         

      

Outros 
(especifique): 
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Temas e indicadores do PPP 

A estrutura de temas da avaliação continuada do PPP está dividida em uma série de 
indicadores voltados para a Instituição Proponente do projeto e também para a 
Instituição Parceira. Neste último caso, as questões devem ser respondidas por um 
representante da Instituição Parceira a ser indicado pelo beneficiário da Instituição 
Proponente. Caso este indicado não tenha elementos para preencher todo o 
questionário, ele poderá pedir ajuda de pessoa que possa completar as respostas. 

Os conjuntos de indicadores direcionados para a Instituição Proponente são: 

 Geração de resultado para Política Pública e sua adoção; 

 Produção científica e acadêmica; 

 Capacitação. 

Já a Instituição Parceira responde apenas o primeiro conjunto de indicadores (Geração 
de resultado para Política Pública e sua adoção).  

Geração de resultado para PP e adoção (para Instituição Proponente e Instituição 
Parceira) 

Este conjunto de indicadores é composto por: 

 Resultado; 

 Adoção do resultado; 

 Estágio do ciclo de políticas públicas; 

 Instituição adotante; 

 Impacto da adoção do resultado. 

Resultado 

Periodicidade: relatório final e questionário suplementar 

Quem responde: instituição proponente e instituição parceira 

Questão: 

Indique a geração de resultados diretamente relevantes para a produção de políticas 
públicas do projeto. 

Título do 
resultado 

Resumo Classificação do tipo de resultado Área temática 

  a) marco regulatório (leis, normas, 
decretos, criação de área de 
proteção ambiental, plano 
diretor, zoneamento, resoluções 
etc)  

b) resultados tecnológicos  
c) análise de formas de gestão 

pública 
d)  metodologias de avaliação de 

políticas públicas 
e) produção cultural 

 Saúde 

 Educação 

 Assistência social e 
Transferência de renda 

 Previdência e Relações de 
trabalho 

 Habitação e saneamento 

 Alimentação e nutrição 

 Família e pobreza 

 Financiamento e gasto social 

 Teorias e métodos em 
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f) programa de formação/curso 
g) outros resultados. Especifique 

análise e avaliação 

 Segurança 

 Análise 
multisetorial/relações 
intergovernamentais 

 Ciência, Tecnologia e 
Inovação 

 Outra. Especifique 

 
Adoção do resultado 

Periodicidade: relatório final e questionário suplementar 

Quem responde: instituição proponente e instituição parceira 

Questão: 

O principal resultado do projeto foi adotado/implementado?  

a) Sim  

b) Não 

c) Não sei  

Estágio do ciclo da PP em que se deu a utilização do resultado 

Periodicidade: Relatório final e questionário suplementar 

Quem responde: instituição proponente e instituição parceira 

Questão: 

Em que estágio(s) do ciclo da Política Pública se deu a utilização do principal resultado? 

a) Diagnóstico 

b) Formulação 

c) Implementação 

d) Execução 

e) Acompanhamento e avaliação 

Instituição adotante 

Periodicidade: relatório final e questionário suplementar 

Quem responde: instituição proponente e instituição parceira 

Questão: 

Indique abaixo qual(i)s a(s) instituição(ões) que adotou(aram) os resultados do projeto, 
apontando o nome da instituição, a classificação da instituição no âmbito do projeto, 
sua localização, a  natureza jurídica, o âmbito da atuação e contatos na instituição 
adotante. 

Nome da 
instituição 
adotante 

Classificação 
da instituição 
no âmbito do 

Localização 

Cidade  – 

Natureza 
jurídica* 

Âmbito da aplicação 
do resultado do 
projeto 

Contato na 
instituição 
adotante 
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projeto Estado  (nome, e-mail e 
telefone) 

 Parceira 

Colaboradora  

Outra 
instituição 

  Local 

Regional 
intraestadual 

Estadual 

Nacional 

Internacional 

 

*Drop Box com a classificação 
Administração Pública 

[  ] 101-5 – Órgão Público do Poder Executivo Federal  

[  ] 102-3 – Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal 

[  ] 103-1 – Órgão Público do Poder Executivo Municipal 

[  ] 104-0 – Órgão Público do Poder Executivo Federal 

[  ] 105-8 – Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal 

[  ] 106-6 – Órgão Público do Poder Executivo Municipal 

[  ] 107-4 – Órgão Público do Poder Judiciário Federal 

[  ] 108-2 – Órgão Público do Poder Judiciário Estadual 

[  ] 110-4 – Autarquia Federal 

[  ] 111-2 – Autarquia Estadual ou do Distrito Federal 

[  ] 112-0 – Autarquia Municipal 

[  ] 113-9 – Fundação Federal 

[  ] 114-7 – Fundação Estadual ou do Distrito Federal 

[  ] 115-5 – Fundação Municipal 

[  ] 116-3 – Órgão Público Autônomo Federal 

[  ] 117-1 – Órgão Público Autônomo Estadual ou do Distrito Federal 

[  ] 118-0 – Órgão Público Autônomo Municipal 

[  ] 119-8 – Comissão Polinacional 

[  ] 120-1 – Fundo Público 

[  ] 121-0 – Associação Pública 

Entidades Empresariais 

[  ] 201-1 – Empresa Pública 
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[  ] 203-8 – Sociedade de Economia Mista 

[  ] 204-6 – Sociedade Anônima Aberta 

[  ] 205-4 – Sociedade Anônima Fechada 

[  ] 206-2 – Sociedade Empresária Limitada 

[  ] 207-0 – Sociedade Empresária em Nome Coletivo 

[  ] 208-9 – Sociedade Empresária em Comandita Simples 

[  ] 209-7 – Sociedade Empresária em Comandita por Ações 

[  ] 212-7 – Sociedade em Conta de Participação 

[  ] 213-5 – Empresário (Individual) 

[  ] 214-3 – Cooperativa  

[  ] 215-1 – Consórcio de Sociedades 

[  ] 216-0 – Grupo de Sociedades 

[  ] 217-8 – Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira 

[  ] 221-6 – Empresa Domiciliada no Exterior 

[  ] 222-4 – Clube/Fundo de Investimento 

[  ] 223-2 – Sociedade Simples Pura 

[  ] 224-0 – Sociedade Simples Limitada 

[  ] 225-9 – Sociedade Simples em Nome Coletivo 

[  ] 226-7 – Sociedade Simples em Comandita Simples 

[  ] 227-5 – Empresa Binacional  

[  ] 228-3 – Consórcio de Empregadores 

[  ] 229-1 – Consórcio Simples 

Entidades sem fins Lucrativos 

[  ] 303-4 – Serviço Notarial e Registral (Cartório) 

[  ] 306-9 – Fundação Privada 

[  ] 307-7 – Serviço Social Autônomo 

[  ] 308-5 – Condomínio Edilício 

[  ] 310-7 – Comissão de Conciliação Prévia 

[  ] 311-5 – Entidade de Mediação e Arbitragem 

[  ] 312-3 – Partido Político 

[  ] 313-0 – Entidade Sindical 

[  ] 320-4 – Estabelecimento, no Brasil, de Fundação ou Associação Estrangeiras 

[  ] 321-2 – Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior  

[  ] 322-0 – Organização Religiosa  
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[  ] 323-9 – Comunidade Indígena  

[  ] 324-7 – Fundo Privado 

[  ] 399-9 – Associação Privada 

 

Impacto da adoção do resultado 

Periodicidade: relatório final e questionário suplementar 

Quem responde: instituição proponente e instituição parceira 

Questão: 

Qual o impacto da adoção do resultado do projeto pela instituição adotante? 

 

Produção técnico-científica e produção acadêmica (para Instituição Proponente) 

Este conjunto de indicadores é composto por: 

 Produção científica; 

 Produção acadêmica. 

Produção técnico-científica e produção acadêmica 

Conceitos envolvidos:  

 Produção técnico-científica total:  

 Produção técnico-científica em decorrência do projeto em avaliação: 

 Produção acadêmica total documentada  

 Produção acadêmica em decorrência do projeto em avaliação:  

Periodicidade: formulário de proposta, relatório final e questionário suplementar  

Questão: 

Indique a produção técnico-científica e acadêmica no [período] 

Tipo de produção técnico-científica Total Número 
decorrente 
do projeto 

Número em 
parceria com 
outros 
pesquisadores 
da Instituição 
Parceira 

capítulos de livros publicados    

livros publicados/organizados    

Trabalhos completos publicados em anais 
de congressos 
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Resumos expandidos publicados em anais 
de congressos 

   

O
rien

taçõ
es 

Trabalho de conclusão de curso 
de graduação 

   

Monografia de conclusão de 
curso de 
aperfeiçoamento/especialização 

   

Iniciação Científica    

Mestrado    

Doutorado    

Pós Doutorado    

Orientações de outra natureza    

 
Artigos completos publicados em periódicos 

Periodicidade: formulários de proposta, relatório final e questionário suplementar 

Questão: 

Em relação aos artigos completos publicados em periódicos informados na questão 
anterior, informar os detalhes de cada artigo e a influência que o Programa PP teve na 
publicação do artigo. 

DOI  

Título do artigo  

Ano  

Título do periódico  

ISSN  
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Volume  

Série  

Página inicial  

Página final  

Autores  

Influência do Programa PP na publicação 
do artigo 

0% 

1 a 10%... 

 
Capacitação (para Instituição Proponente) 

Este conjunto de indicadores é composto pela capacitação a partir de cursos e 
treinamentos ocorridos como decorrência do projeto. 

Cursos e treinamentos 

Periodicidade: formulários de proposta, relatório final e questionário suplementar  

Quem responde: instituição proponente  

Questão 

O projeto ofereceu atividades (cursos, estágio, treinamento individual) de capacitação 
diretamente relevante para o tema do projeto? Responda especificando para cada 
curso: a identificação do curso, sua duração e o número de participantes segundo 
origem institucional no âmbito do projeto. 

Nome ou tema do 
curso 

Duração (em horas) Número de participantes segundo origem 
institucional 

  Instituição proponente 

a) Quadros administrativos: 

b) Pessoal da atividade fim: 

c) outros: 

Instituição parceira 
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a) Quadros administrativos: 

b) Pessoal da atividade fim: 

c) outros: 

Outras instituições 

a) Quadros administrativos: 

b) Pessoal da atividade fim: 

c) outros: 

Estágio   

Treinamento 
individual 

 

 Tema: 

Número de pessoas: 
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Glossário 
 
Acervo de propriedade intelectual da empresa: conjunto de direitos de propriedade 
intelectual da empresa, composto por patentes (invenção e modelo de utilidade), 
desenho industrial, marca, direitos autorais, registro de software, segredo industrial, 
topografia de circuitos integrados, proteção de cultivares, indicação geográfica 
(Indicação de Procedência e Denominação de Origem). 

Acordos de sigilo: ou contrato de confidencialidade, conhecido pela sigla em inglês 
NDA (Non Disclousure Agreements), visa proteger, entre pessoas jurídicas, entre 
pessoas físicas ou entre físicas e jurídicas, o que tem caráter de secreto, o que está sob 
sigilo e o que é confidencial ou reservado. O contrato de confidencialidade, designado 
costumeiramente com o título de “acordo”, dispõe sobre a obrigação de não divulgar 
dados, informações ou conhecimentos científicos ou tecnológicos: logo, o contrato 
tem por natureza uma obrigação negativa que abrange, geralmente, a restrição de 
acesso às pessoas não expressamente autorizadas pelas partes aos locais de execução 
de projetos e documentos ou suportes, tangíveis ou intangíveis, em que estão fixados 
dados, informações e conhecimentos protegidos pelas suas cláusulas. A necessidade 
de estabelecer contratos de confidencialidade está associada à revelação de detalhes 
tecnológicos e de know-how antes de negócios, à contratação de pesquisa de 
desenvolvimento, P&D, PD&I, à criação, transferência de tecnologia ou cessão, 
licenças, etc. (FORTEC, 2010). 

Acordos e Convênios de Cooperação Tecnológica: São Convênios cujo objetivo 
permite, de uma forma geral, o estabelecimento de programas de cooperação técnica, 
científica e cultural para o desenvolvimento de ações de caráter de ensino, pesquisa, 
extensão e desenvolvimento de atividades em áreas de mútuo interesse dos 
partícipes. Conjugam esforços no sentido de trocar informações técnicas e de 
desenvolver projetos, estudos e serviços de forma integrada. (Fonte: Pró Reitoria de 
Planejamento UFSM - 
http://w3.ufsm.br/proplan/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Ite
mid=247&681368e4fc09c0fa25c0904f4ca77ce5=350257f9ef79aacca688cea18e8ac09a
&showall=1)  

Adoção do resultado para política pública: Quando os resultados do projeto tornam-
se uma inovação em políticas públicas, ou seja, quando um novo processo, método ou 
produto utilizado na formulação, implementação e execução de políticas públicas. 

Análise de formas de gestão públicas: Produção de análises sobre formas de gestão e 
políticas públicas inovadoras que subsidiem a formulação de políticas públicas criativas 
e viáveis (Fonte: FAPESP - http://fapesp.br/politicaspublicas) 

Área do conhecimento: A classificação das Áreas do Conhecimento tem finalidade 
eminentemente prática, objetivando proporcionar aos órgãos que atuam em ciência e 
tecnologia uma maneira ágil e funcional de agregar suas informações. A classificação 
permite, primordialmente, sistematizar informações sobre o desenvolvimento 
científico e tecnológico, especialmente aquelas concernentes a projetos de pesquisa e 
recursos humanos (Fonte: 

http://w3.ufsm.br/proplan/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=247&681368e4fc09c0fa25c0904f4ca77ce5=350257f9ef79aacca688cea18e8ac09a&showall=1
http://w3.ufsm.br/proplan/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=247&681368e4fc09c0fa25c0904f4ca77ce5=350257f9ef79aacca688cea18e8ac09a&showall=1
http://w3.ufsm.br/proplan/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=247&681368e4fc09c0fa25c0904f4ca77ce5=350257f9ef79aacca688cea18e8ac09a&showall=1
http://fapesp.br/politicaspublicas
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http://www.ufrb.edu.br/pibic/images/repositorio/pdfs/areas_de_conhecimento_cape
s.pdf). A tabela de áreas de conhecimento da Fapesp encontra-se disponível em 
<http://fapesp.br/2000>. 

Atividades de extensão: A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar 
educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre 
universidade e outros setores da sociedade (FORPROEX, 2010). 

Atividades de PD&I: são atividades representativas dos esforços da empresa voltados 
para a melhoria do seu acervo tecnológico e, consequentemente, para o 
desenvolvimento e implantação de produtos (bens ou serviços) ou processos novos ou 
significativamente aprimorados. Inclui as atividades de P&D que. compreendem o 
trabalho criativo, empreendido de forma sistemática, com o objetivo de aumentar o 
acervo de conhecimentos e o uso destes conhecimentos para desenvolver novas 
aplicações, tais como produtos ou processos novos ou substancialmente aprimorados. 
O desenho, a construção e o teste de protótipos e de instalações-piloto constituem, 
muitas vezes, a fase mais importante das atividades de P&D. Inclui também o 
desenvolvimento de software, desde que este envolva um avanço tecnológico (Fonte: 
BNDES - 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Inovacao/P
olitica_apoio_inovacao/definicoes_inovacao.html) 

Benefício econômico decorrente da transferência de tecnologia: valor recebido pela 
empresa decorrente da transferência de tecnologia. 

[SERGIO – REVISAR O CONCEITO] Centro emergente: uma instituição, tomando como 
unidade de análise o departamento, é considerada centro emergente se pelo menos 
dois dos seguintes critérios se aplicam: a)  tempo de criação do departamento for 
inferior a dez anos; b) Número de projetos com financiamento externo à instituição 
concluídos for menor que 15; c) Número de pesquisadores e/ou professores inferior a 
12; d) Ao menos 50% do corpo docente e/ou de pesquisadores tenham menos de dez 
anos de carreira. 

Centro tradicional: instituição de ensino e pesquisa, tomando como unidade de 
análise o departamento, que não é considerada um centro emergente. 

Ciclo da Política Pública: teoria que concebe a política pública como um ciclo 
deliberativo, formado por vários estágios e constituindo um processo dinâmico e de 
aprendizado. O ciclo da política pública é constituído dos seguintes estágios: 
Diagnóstico; Formulação; Implementação; Execução; Acompanhamento e avaliação 
(Souza, 2006). 

Conceito do curso de pós-graduação segundo CAPES: A Avaliação dos Programas de 
Pós-graduação compreende a realização do acompanhamento anual e da avaliação 
trienal do desempenho de todos os programas e cursos que integram o Sistema 
Nacional de Pós-graduação. Os resultados desse processo, expressos pela atribuição de 
uma nota na escala de "1" a "7" fundamentam a deliberação CNE/MEC sobre quais 

http://www.ufrb.edu.br/pibic/images/repositorio/pdfs/areas_de_conhecimento_capes.pdf
http://www.ufrb.edu.br/pibic/images/repositorio/pdfs/areas_de_conhecimento_capes.pdf
http://fapesp.br/2000
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Inovacao/Politica_apoio_inovacao/definicoes_inovacao.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Inovacao/Politica_apoio_inovacao/definicoes_inovacao.html
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cursos obterão a renovação de "reconhecimento", a vigorar no triênio subseqüente 
(Fonte: CAPES - http://capes.gov.br/avaliacao/avaliacao-da-pos-graduacao). 

Conceito Preliminar de Curso: conceito que vai de 1 a 5 e que é um indicador prévio 
da situação dos cursos de graduação no país, parte do Sistema Nacional de Avaliação 
do Ensino Superior conduzido pelo Ministério da Educação. Para que os valores se 
consolidem, e representem efetivamente o que se espera de um curso em termos de 
qualidade e excelência, comissões de avaliadores fazem visitas in loco para corroborar 
ou alterar o conceito obtido preliminarmente (Fonte: MEC - 
http://portal.mec.gov.br/index.php?catid=127:educacao-superior&id=13074:o-que-e-
o-conceito-preliminar-de-curso&option=com_content&view=article). 

Contratos de Exploração de Patentes: Contratos que objetivam o licenciamento de 
patente concedida ou pedido de patente depositado junto ao INPI. Esses contratos 
deverão indicar o número e o título da patente e/ou pedido de patente, devendo 
respeitar o disposto nos Artigos 61, 62, 63 e 121 da Lei n. 9279/96. O titular da patente 
pode explorar e comercializar a patente por si próprio, através da produção e venda do 
objeto do privilégio, seja de forma individual ou em sociedade, nos casos de inventor 
isolado, ou através das próprias corporações ou companhias industriais, quando estas 
são as titulares.  A comercialização pode ser iniciada antes da concessão da patente 
sem prejuízo para o depositante, afora evidentemente o risco que, caso não seja 
concedida a patente, não poderá o mesmo gozar do monopólio da exclusividade da 
exploração do invento. Entretanto, antes de iniciar a comercialização, o depositante 
deve certificar-se de não estar infringindo patente de terceiros (Fonte: INPI - 
http://pesquisa.inpi.gov.br/transferencia_tecnologia/oquee/tipos.htm?tr15). 

Contratos de fornecimento de tecnologia: contratos que objetivam a aquisição de 
conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, 
destinados à produção de bens industriais e serviços. Esses contratos deverão conter 
uma indicação perfeita do produto, bem como o setor industrial em que será aplicada 
a tecnologia (Fonte: INPI - 
http://pesquisa.inpi.gov.br/transferencia_tecnologia/oquee/tipos.htm?tr15). 

Contratos de licença de direitos autorais: Os direitos de autor poderão ser total ou 
parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal 
ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por 
meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito 
(Brasil, 1998b). 

Contratos de licença de marca: é o contrato que se destina especificamente a 
autorizar o uso efetivo, por terceiros, de marca regularmente depositada ou registrada 
no país, consubstanciando direito de propriedade industrial, devendo respeitar o 
disposto nos Artigos 139 e 140 da Lei nº 9279/96 (Brasil, 1996). 

Contratos de transferência de material biológico: permitem ao licenciado fazer, usar 
e/ou  vender material biológico de utilidade comercial que não estiver em domínio 
público e para o qual a proteção por patente não pode ser obtida. Este tipo de licença 

http://capes.gov.br/avaliacao/avaliacao-da-pos-graduacao
http://portal.mec.gov.br/index.php?catid=127:educacao-superior&id=13074:o-que-e-o-conceito-preliminar-de-curso&option=com_content&view=article
http://portal.mec.gov.br/index.php?catid=127:educacao-superior&id=13074:o-que-e-o-conceito-preliminar-de-curso&option=com_content&view=article
http://pesquisa.inpi.gov.br/transferencia_tecnologia/oquee/tipos.htm?tr15
http://pesquisa.inpi.gov.br/transferencia_tecnologia/oquee/tipos.htm?tr15
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é tipicamente não-exclusiva. Também regulamenta a remessa e as condições de uso de 
material biológico intercambiado entre instituições de pesquisa (Emerick, 2004). 

Desenho industrial: É um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado, por 
força de lei, ao autor ou pessoas cujos direitos derivem do mesmo, para que esta ou 
estas excluam terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria 
protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc. É 
registrável como Desenho Industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou 
conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, 
proporcionando visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir 
de tipo de fabricação industrial. Em alguns negócios, tão importante quanto a marca ou 
a tecnologia é o design (forma ornamental) que o produto apresenta. Nestes casos, o 
Desenho Industrial é essencial para evitar a cópia. O registro é válido por dez anos, 
prorrogável por três períodos de cinco anos. São exemplos de desenho industrial: a 
forma de uma luminária, de um móvel de decoração, de uma frasco de perfume. 
(Fonte: INPI - 
http://www.inpi.gov.br/acessoainformacao/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=736:desenho-industrial&catid=116:perguntas-frequentes&Itemid=248). 

Direitos autorais: são um conjunto de normas legais e prerrogativas morais e 
patrimoniais (econômicas) sobre as criações do espírito, expressas por quaisquer 
meios ou fixadas em quaisquer suportes, tangíveis ou intangíveis. São concedidos aos 
criadores de obras intelectuais e compreendem os direitos de autor e os que lhe são 
conexos. Os Direitos Autorais somente protegem as obras literárias, artísticas e 
científicas, é regulado pela Lei nº 9.610/98 e tem sua política a cargo da Diretoria de 
Direitos Intelectuais, estrutura da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da 
Cultura. (Fonte: MinC - http://www.cultura.gov.br/site/categoria/politicas/direitos-
autorais-politicas/). 

Dispêndio em P&D e em outras atividades inovativas: refere-se aos valores 
contabilizando-se os gastos realizados nas inovações implementadas e nos projetos em 
andamento e abandonados. Incluem dois tipos de atividades que as empresas 
empreendem para inovar: Pesquisa e Desenvolvimento - P&D (pesquisa básica, 
aplicada ou desenvolvimento experimental); e outras atividades não relacionadas com 
P&D, envolvendo a aquisição de bens, serviços e conhecimentos externos. Devem ser 
considerados os gastos incluindo todas as fontes de recursos (recursos próprios, 
provenientes da FAPESP e de outras fontes de financiamento). Desta forma, são 
incluídos dispêndios em 8 categorias de gastos com atividades inovativas, agregadas 
em duas: Dispêndios com P&D interno: Nos dispêndios com P&D interno estão 
incluídas as despesas correntes (tanto as diretas como as de apoio indireto), assim 
como aquelas de capital da atividade de P&D, conforme descrito a seguir: As despesas 
correntes incluem os custos da mão-de-obra e os outros custos correntes. (IBGE, 2005) 

Dispêndios com outras atividades inovativas: Dispêndios com aquisição externa de 
P&D: compreende o valor dos serviços contratados pelo desenvolvimento das 
atividades de P&D realizados por outra organização, empresa ou instituição. Não 
inclua os gastos com as atividades realizadas internamente; Dispêndios com aquisição 
de outros conhecimentos externos (exclusive software): compreende o gasto 

http://www.inpi.gov.br/acessoainformacao/index.php?option=com_content&view=article&id=736:desenho-industrial&catid=116:perguntas-frequentes&Itemid=248
http://www.inpi.gov.br/acessoainformacao/index.php?option=com_content&view=article&id=736:desenho-industrial&catid=116:perguntas-frequentes&Itemid=248
http://www.cultura.gov.br/site/categoria/politicas/direitos-autorais-politicas/
http://www.cultura.gov.br/site/categoria/politicas/direitos-autorais-politicas/
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efetuado com acordos de transferência de tecnologia originados da compra de licença 
de direitos de exploração de patentes e uso de marcas, aquisição de know how, e 
outros tipos de conhecimentos técnico-científicos de terceiros, para que a empresa 
desenvolva ou implemente inovações; Dispêndios com aquisição de software: 
compreende o gasto com aquisição externa de software (de desenho, engenharia, de 
processamento e transmissão de dados, voz, gráficos, vídeos, de automatização de 
processos, etc.), especificamente comprados para a implementação de produtos ou 
processos novos ou aperfeiçoados; Dispêndios com aquisição de máquinas e 
equipamentos: compreende o gasto com aquisição de máquinas, equipamentos, 
hardware, que foram comprados para a implementação de produtos ou processos 
novos ou  aperfeiçoados; Dispêndios com treinamento: compreende o gasto efetuado 
com treinamento orientado ao desenvolvimento de produtos/processos 
tecnologicamente novos ou significativamente aperfeiçoados e relacionados às 
atividades inovativas da empresa, inclui os gastos com aquisição de serviços técnicos 
especializados externos. OBS.: Há casos em que o treinamento está associado à 
compra de máquinas e equipamentos e que muitas vezes não é possível mensurar o 
gasto específico; Dispêndios com introdução das inovações tecnológicas no mercado: 
compreende o gasto efetuado com atividades (internas ou externas) de 
comercialização, diretamente ligadas ao lançamento de um produto novo ou 
aperfeiçoado, podendo incluir: pesquisa de mercado, teste de mercado e publicidade 
para o lançamento. Exclusive a construção de redes de distribuição de mercado para as 
inovações; Projeto industrial e outras preparações técnicas para a produção e 
distribuição: referem-se às preparações técnicas e aos procedimentos necessários 
para efetivar a implementação de inovações de produto ou processo. Esses 
procedimentos e essas preparações incluem: plantas e desenhos orientados para 
definir procedimentos, especificações técnicas e características operacionais 
necessárias à produção e distribuição de inovações de processo e de produto (IBGE, 
2005). 

DOI: DOI  significa Digital Object Identifier ("Identificador de Objeto Digital"). Este 
identificador, composto de números e letras, é atribuído ao objeto digital (no caso, um 
artigo) para que este seja unicamente identificado na Internet. Através desse código é 
possível estabelecer uma ligação entre o Currículo Lattes e o site do artigo publicado, 
caso exista o DOI, que preenche automaticamente vários campos. O DOI é atribuído 
pela editora da publicação, e cabe a ela informar o número DOI de cada artigo (Fonte: 
Lattes CNPq - http://lattes.cnpq.br/ajuda/faq/faq11.html). 

Estrutura/área de PD&I: refere-se a recursos humanos diretamente envolvidos e 
infraestrutura de pesquisa incluindo centros tecnológicos, laboratórios, planta-piloto, 
equipamentos e software.  

Fixação e permanência do pesquisador: é entendida como o estabelecimento (ou 
reforço) dos vínculos empregatícios no sistema de pesquisa do ESP, que inclui ICTs e 
empresas. 

Grupo de pesquisa: trata-se de um grupo de pesquisadores, estudantes e pessoal de 
apoio técnico que está organizado em torno à execução de linhas de pesquisa segundo 
uma regra hierárquica fundada na experiência e na competência técnico-científica. 

http://lattes.cnpq.br/ajuda/faq/faq11.html
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Esse conjunto de pessoas utiliza, em comum, facilidades e instalações físicas (Fonte: 
CNPq - http://dgp.cnpq.br/censos/perguntas/perguntas.htm#5).  

Indicação geográfica: refere a produtos ou serviços que tenham uma origem 
geográfica específica. Seu registro reconhece  reputação, qualidades e características 
que estão vinculadas ao local. Como resultado, elas comunicam ao mundo que uma 
certa região se especializou e tem capacidade de produzir um artigo  diferenciado e de 
excelência (Fonte: INPI -
http://www.inpi.gov.br/acessoainformacao/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=737:indicacao-geografica&catid=116:perguntas-frequentes&Itemid=248). 

Inovação de processo: é a implantação/adoção de métodos de produção ou 
comercialização novos ou significativamente aprimorados. Ela pode envolver 
mudanças de equipamento, recursos humanos, métodos de trabalho ou uma 
combinação destes (OCDE, 2004). 
 
Inovação de produto decorrente do projeto em avaliação: produto novo ou 
significativamente melhorado desenvolvido como decorrência do projeto em 
avaliação. 

Inovação de produto: é a implantação/comercialização de um produto com 
características de desempenho aprimoradas de modo a fornecer objetivamente ao 
consumidor serviços novos ou aprimorados (OCDE, 2004). 

Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT): órgão ou entidade da administração pública 
que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa 
básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico (Brasil, 2004.) 

ISSN: O ISSN (International Standard Serial Number), sigla em inglês para Número 
Internacional Normalizado para Publicações Seriadas, é o código aceito 
internacionalmente para individualizar o título de uma publicação seriada. Esse 
número torna o título da publicação único e definitivo e seu uso é padronizado pela 
ISO 3297 (International Standards Organization). Por ser um código único, o ISSN 
identifica o título de uma publicação seriada que esteja em circulação, em fase de 
lançamento ou que já saiu de circulação, seja qual for o idioma ou suporte físico 
utilizado (impresso, online, CD-ROM e demais mídias). O ISSN é composto por oito 
dígitos distribuídos em dois grupos de quatro dígitos cada, ligados por hífen e 
precedido sempre por um espaço e a sigla ISSN. Exemplo: ISSN 1018-4783 (Fonte: 
IBICT - http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-
inovacao%20/centro-brasileiro-do-issn). 

Marca: segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que 
identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos 
mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada 
garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu 
ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua percepção pelo consumidor 
pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços (Fonte: INPI - 

http://dgp.cnpq.br/censos/perguntas/perguntas.htm#5
http://www.inpi.gov.br/acessoainformacao/index.php?option=com_content&view=article&id=737:indicacao-geografica&catid=116:perguntas-frequentes&Itemid=248
http://www.inpi.gov.br/acessoainformacao/index.php?option=com_content&view=article&id=737:indicacao-geografica&catid=116:perguntas-frequentes&Itemid=248
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.973-2004?OpenDocument
http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/centro-brasileiro-do-issn
http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/centro-brasileiro-do-issn


393 
 

http://www.inpi.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=
70). 

Marco regulatório: É um conjunto de normas, leis e diretrizes que regulam o 
funcionamento dos setores nos quais agentes privados prestam serviços de utilidade 
pública, entre outros casos.  A regulação é sempre feita por um organismo 
independente com condições de defender os interesses dos cidadãos, do governo e 
das empresas concessionárias que obtiveram o direito de explorar o setor. O marco 
regulatório é responsável pela criação de um ambiente que concilie a saúde 
econômico-financeira das empresas com as exigências e as expectativas do mercado 
consumidor. Além de estabelecer as regras para o funcionamento do setor, o marco 
regulatório contempla a fiscalização do cumprimento das normas, com auditorias 
técnicas, e o estabelecimento de indicadores de qualidade  (Fonte: IPEA - 
http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2093:ca
tid=28&Itemid=23). 

Memorandos de entendimento (MOUs - Memoranda of Understanding): Designação 
comum para atos redigidos de forma simplificada, destinados a registrar princípios 
gerais que orientarão as relações entre as Partes, seja nos planos político, econômico, 
cultural ou em outros. O memorando de entendimento é semelhante ao acordo, com 
exceção do articulado, que deve ser substituído por parágrafos numerados com 
algarismos arábicos. Seu fecho é simplificado. Na medida em que não crie 
compromissos gravosos para a União, pode normalmente entrar em vigor na data da 
assinatura (Fonte: Fiocruz - http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/cooperacao-
internacional/atos-internacionais/). 

Natureza jurídica da organização: Os códigos de natureza jurídica têm por objetivo a 
identificação da constituição jurídico-institucional das entidades públicas e privadas 
nos cadastros da administração pública do País. A Tabela de Natureza Jurídica organiza 
estes códigos segundo cinco grandes categorias: Administração pública; Entidades 
empresariais; Entidades sem fins lucrativos; Pessoas físicas e organizações 
internacionais; e Outras instituições extraterritoriais. Para maiores informações sobre 
cada item da natureza jurídica, consultar 
http://www.ibge.gov.br/concla/naturezajuridica/naturezajuridica.php (Fonte: IBGE). 

Nível de novidade da inovação de processo: Novo para empresa Um método de 
produção, processamento e marketing ou um método organizacional pode já ter sido 
implementado por outras empresas, mas se ele é novo para a empresa (ou se é o caso 
de produtos e processos significativamente melhorados), então trata-se de uma 
inovação para essa empresa; Novo para o mercado nacional: As inovações são novas 
para o mercado quando a empresa é a primeira a introduzir a inovação em seu 
mercado. O mercado é definido como a empresa e seus concorrentes e ele pode incluir 
uma região geográfica ou uma linha de produto. O escopo geográfico para o que é 
novo para o mercado está sujeito, pois, à própria visão da empresa sobre seu mercado 
de operação e pode incluir empresas domésticas ou internacionais; Novo para o 
mercado mundial: Uma inovação é nova para o mundo quando a empresa é a primeira 
a introduzir a inovação em todos os mercados e indústrias, domésticos ou 
internacionais. Assim, um a inovação nova para o mundo implica em um grau de 

http://www.inpi.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=70
http://www.inpi.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=70
http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2093:catid=28&Itemid=23
http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2093:catid=28&Itemid=23
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/cooperacao-internacional/atos-internacionais/
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/cooperacao-internacional/atos-internacionais/
http://www.ibge.gov.br/concla/naturezajuridica/naturezajuridica.php
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novidade qualitativamente maior do que uma inovação nova somente para o mercado 
(OCDE, 2004). 

Nível de novidade da inovação de produto:  Novo para empresa: Um método de 
produção, processamento e marketing ou um método organizacional pode já ter sido 
implementado por outras empresas, mas se ele é novo para a empresa (ou se é o caso 
de produtos e processos significativamente melhorados), então trata-se de uma 
inovação para essa empresa; Novo para o mercado nacional: As inovações são novas 
para o mercado quando a empresa é a primeira a introduzir a inovação em seu 
mercado. O mercado é definido como a empresa e seus concorrentes e ele pode incluir 
uma região geográfica ou uma linha de produto. O escopo geográfico para o que é 
novo para o mercado está sujeito, pois, à própria visão da empresa sobre seu mercado 
de operação e pode incluir empresas domésticas ou internacionais; Novo para o 
mercado mundial: Uma inovação é nova para o mundo quando a empresa é a primeira 
a introduzir a inovação em todos os mercados e indústrias, domésticos ou 
internacionais. Assim, uma inovação nova para o mundo implica em um grau de 
novidade qualitativamente maior do que uma inovação nova somente para o mercado. 
(OCDE, 2004). 

Nível de qualificação: pode-se distinguir três subgrupos de pessoal de PD&I: a) Técnico 
de Nível Superior: pessoal com nível superior, com ou sem pós-graduação; b) Técnico 
de Nível Médio: pessoal com nível médio completo; c) Outros de Suporte: inclui 
operários qualificados e não qualificados, pessoal ocupado em serviços indiretos, 
desde que estes serviços sejam exclusivos da atividade de P&D. 

Ocupação: é a agregação de empregos ou situações de trabalho similares quanto às 
atividades realizadas. O título ocupacional, em uma classificação, surge da agregação 
de situações similares de emprego e/ou trabalho (Fonte: Classificação Brasileira de 
Ocupações – MTE - http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/informacoesGerais.jsf; 
jsessionid=43BD32535C8D305B85426AC926077A79.lbroutev121p055#2). 

Patente de invenção: Patente é um título de propriedade temporária sobre uma 
invenção, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas 
ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se 
obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela 
patente. No Brasil, o prazo de vigência da patente de invenção é de 20 anos (Brasil, 
1996). 

Patente de modelo de utilidade: nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo 
que resulte em melhoria funcional do objeto. São considerados como pequenas 
invenções, pois apesar da exigência de novidade, não se exige a atividade inventiva, 
imprescindível na invenção, e sim o ato inventivo, que é menos abrangente. Por ato 
inventivo pode-se entender os aperfeiçoamentos que não atendem aos requisitos de 
invenção, mas são igualmente importantes na atividade industrial. No Brasil, o prazo 
de vigência do modelo de utilidade é de 15 anos contados da data de depósito, nos 
termos do artigo 40 da LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996 (GIMENEZ, 2012). 

Pessoal ocupado em PD&I: no número de pessoas ocupadas, são incluídas apenas 
aquelas envolvidas diretamente nesta atividade, sendo excluídas as que prestam 
serviços indiretos. Devem ser excluídas, portanto, as pessoas que fornecem serviço 
indireto (como, por exemplo, alimentação, segurança, etc.), ainda que as sua 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/informacoesGerais.jsf;%20jsessionid=43BD32535C8D305B85426AC926077A79.lbroutev121p055#2
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/informacoesGerais.jsf;%20jsessionid=43BD32535C8D305B85426AC926077A79.lbroutev121p055#2
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remunerações sejam incluídas na medição da despesa, como custos correntes (IBGE, 
2005). 

Pessoal ocupado: pessoas ocupadas com ou sem vínculo empregatício que estão sob o 
comando da empresa, o que inclui sócios com atividades regulares na empresa, 
pessoal assalariado, bolsistas, autônomos e terceirizados que estejam prestando 
serviço para empresa. Estão incluídas as pessoas afastadas em gozo de férias, licenças, 
seguros por acidentes, etc., mesmo que estes afastamentos tenham sido superiores a 
15 dias. Não estão incluídos os membros dos conselhos administrativo, diretor ou 
fiscal, que não desenvolveram qualquer outra atividade na empresa, os autônomos, e, 
ainda, o pessoal que trabalha dentro da empresa, mas é remunerado por outras 
empresas (IBGE, 2007). 

Proteção de cultivares: proteção de variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal 
superior que seja claramente distinguível de outras variedades cultivadas e que 
apresentem a devida estabilidade e homogeneidade (Brasil, 1997). 

Receita líquida de vendas e serviços: é a receita bruta diminuída a) das devoluções e 
vendas canceladas; b) dos descontos concedidos incondicionalmente; e c) dos 
impostos e contribuições incidentes sobre vendas (Fonte: Receita Federal -
http://www.receita.fazenda.gov.br/). 

Recursos não reembolsáveis: apoio financeiro concedido a instituições públicas ou 
organizações privadas sem fins lucrativos para realização de projeto de pesquisa 
científica ou tecnológica ou de inovação; realização de estudos ou de eventos e 
seminários voltados ao intercâmbio de conhecimento entre pesquisadores (Fonte: 
FINEP - http://www.finep.gov.br/). Nesta categoria devem ser incluídos os recursos 
provenientes da FAPESP. 

Recursos próprios: recursos cuja disponibilidade depende, primordialmente, das 
possibilidades de fluxo de caixa da empresa (Fonte: IPEA - http://www.ipea.gov.br/). 

Recursos provenientes da FAPESP: valor anual gasto no projeto em avaliação, 
incluindo no caso do PIPE os recursos das fases 1 e 2. 

Recursos reembolsáveis: Crédito concedido a instituições que demonstrem 
capacidade de pagamento e condições para desenvolver projetos de PD&I. Os prazos 
de carência e amortização, assim como os encargos financeiros, variam de acordo com 
as características da modalidade de financiamento, do projeto e da instituição 
tomadora do crédito (Fonte: FINEP - http://www.finep.gov.br/). 

Regime ou relação de trabalho: Todo contrato de atividade, que o fundamento da sua 
conceituação é a pessoa do trabalhador, qualquer que seja a modalidade do serviço 
prestado. A relação de trabalho corresponde ao vínculo jurídico estipulado, expressa 
ou tacitamente, entre um trabalhador e uma pessoa física ou jurídica, que o remunera 
pelos serviços prestados. Ela vincula duas pessoas, sendo que o sujeito da obrigação há 
de ser uma pessoa física, em relação à qual o contratante tem o direito subjetivo de 
exigir o trabalho ajustado. Pode ser estatuário ou CLT (Süssekind, 2009). 

Registro de programa de computador: registro de autoria de novo software feito 
junto ao INPI por meio da Lei 9609/98. A proteção conferida é a mesma dos direitos de 
autor, com algumas especificidades como o período de duração da proteção é menor 
(50 anos) e inexistem os direitos morais (GIMENEZ, 2012). 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.finep.gov.br/
http://www.ipea.gov.br/
http://www.finep.gov.br/
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Resultado de política pública: geração de resultados diretamente relevantes para a 
produção de políticas públicas pelo projeto. Trata-se do principal resultado alcançado 
no projeto, em geral resultado do objetivo geral da pesquisa. Não incluir publicações, 
capacitação de pessoal, pois há questões específicas para isso. Exemplo – se o projeto 
tinha como objetivo formatar um curso para capacitação de gestores, o principal 
resultado é o curso criado, e não o número de pessoas capacitadas, o que será 
perguntado em outro indicador. 

Seed capital (capital semente): é o dinheiro que serve de promissores em fase de 
implementação e organização de operações, muitos deles concebidos no seio das 
incubadoras de empresas. Neste estágio inicial, os aportes financeiros ajudam, entre 
outras funções, na capacitação gerencial e financeira do negócio (Fonte: FINEP - 
http://www.finep.gov.br/). 

Segredo Industrial: está relacionado aos dados sigilosos, às informações confidenciais 
utilizadas em pesquisas, nos negócios ou na indústria e que não recebem proteção por 
nenhuma outra modalidade de direitos da propriedade intelectual. Ocorre que, muitas 
vezes, os segredos podem ser muito mais estratégicos, na concorrência, que a 
titularidade de uma patente, representando uma vantagem competitiva, como é o 
caso do know how. O tratamento legal dos segredos industriais é complexo e está 
expresso em vários documentos, situando-se no âmbito da proteção à concorrência 
desleal. Na legislação brasileira, esta proteção recebe proteção formal, sendo que a 
sua violação poderá configurar os crimes de concorrência desleal previstos nos incisos 
X, XI, XII e XIV, do artigo 195 da Lei 9.279/96 (GIMENEZ, 2012). 

Subárea do conhecimento: Segmentação da área do conhecimento estabelecida em 
função do objeto de estudo e de procedimentos metodológicos reconhecidos e 
amplamente utilizados. 

Topografia de circuitos integrados: A Lei 11.484/07 estabelece, em seu art. 26, que 
topografia de circuitos integrados é uma série de imagens relacionadas que representa 
a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado e na 
qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou 
arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou 
manufatura. Neste mesmo artigo, é apresentada uma definição de circuito integrado 
como sendo um produto com elementos dos quais pelo menos um seja ativo e com 
algumas ou todas as interconexões integralmente formadas sobre ou no interior uma 
peça de material, cuja finalidade seja desempenhar uma função eletrônica (Fonte: INPI 
– www.inpi.gov.br). 

Valor decorrente do resultado gerado pelo projeto em avaliação: significa o valor 
decorrente da venda de produtos (bens ou serviços) desenvolvidos no projeto em 
avaliação. 

Venture Capital: Neste tipo de financiamento, investidores – desde pessoas físicas até 
fundos de investimento formalmente constituídos – buscam adquirir participação 
societária em empresas que tenham perspectivas extraordinárias de crescimento e 
rentabilidade, agregando a essas empresas benefícios como uma maior 
profissionalização da gestão, estímulo a práticas de governança corporativa, abertura 
de canais estratégicos de comercialização e o compartilhamento de decisões 
estratégicas (Fonte: FINEP - http://www.finep.gov.br/). 

http://www.finep.gov.br/
http://www.finep.gov.br/
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Vínculo empregatício: é aquele estabelecido por meio da celebração de um contrato 
entre o empregador e um empregado visando à prestação continuada de um serviço, 
numa carga horária definida, mediante pagamento de salário. Não considerar pós-
doutorados como ocupação/vínculo empregatício; não se restringir aos vínculos 
relacionados com a trajetória acadêmica e de pesquisa. 
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