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Modernização dos IP do Estado de São Paulo

A FAPESP convida os Institutos de 
Pesquisa do Estado de São Paulo a 

apresentarem solicitações de 
financiamento para Planos de 

Desenvolvimento Institucional em 
Pesquisa - PDIP voltados a ampliar 

sua capacitação científica e 
tecnológica de forma a melhor 

atender as demandas da sociedade.
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O PDIP: Uma estratégia institucional

• O PDIP deve sintetizar a estratégia institucional de 
médio prazo da Unidade quanto à sua capacidade 
de pesquisa e explicitar:

– A missão e seu alinhamento às prioridades da 
Secretaria a que o Instituto é vinculado;

– Os focos e os desafios de pesquisa relevantes: suas 
áreas estratégicas de atuação;

– As competências precisam ser reforçadas ou criadas 
para enfocar estes desafios.
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Elementos do PDIP

• Dar atenção à qualificação do seu quadro de 
pesquisadores e à infraestrutura de apoio.

• Conter um diagnóstico da situação atual e as ações 
necessárias para superar as dificuldades.

• Evitar a pulverização dos recursos, demonstrando a 
capacidade de eleger prioridades.

• Ser aprovado pelo seu Órgão Colegiado Superior.

• Ter metas compatíveis com sua capacidade 
orçamentária e de recursos humanos.
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Dimensões do Plano

1. Ampliar a capacidade de criar conhecimento;

2. Ampliar a capacidade de acessar conhecimento;

3. Interagir com instituições de referência;

4. Ampliar a Inovação baseada em pesquisa (PI, 
transferência e criação de empresas)
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Dimensões priorizadas de acordo
com a missão de cada Instituto



Modalidades de Apoio da Fapesp

• Auxílio Especial à Pesquisa - Reserva Técnica para 
Infraestrutura Institucional de Pesquisa;

• Bolsas e Auxílios (como item orçamentário):
– Bolsas no País e no Exterior (IC, M, D, DD, PD e BEPE).

– Auxílios à Pesquisa: JP, PV, PITE e PPP.

6

Os recursos da FAPESP destinam-se 
exclusivamente a apoiar atividades de pesquisa



Cronograma e Principais Informações

Anúncio do Edital 25 de maio de 2017

Limite para apresentar propostas: 31 de julho de 2017

Anúncio dos resultados 30 de outubro de 2017

Valor máximo alocado R$ 120 milhões

Valor máximo por proposta R$ 20 milhões

Duração máxima das propostas até 36 meses

Contato na FAPESP: chamada_institutos@fapesp.br
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