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Grandes Avanços da 

Ciência no Brasil nas 

últimas décadas 

• Crescimento e desconcentração da C&T no Brasil: 

Infraestrutura de excelência e recursos humanos 

qualificados em todas áreas do conhecimento e em todas 

as regiões do país.  

• A produção científica nacional cresce, há três décadas, 

mais que a do restante do mundo, atingindo 2,7% da 

produção de todo conhecimento novo no mundo. 

• Formação de Mestres e Doutores cresce continuamente 

atingindo cerca de 40 mil mestres e 12 mil doutores em 

2010 

 



Publicações 

Docentes com Doutorado 
Orçamento - MCTI 

Orçamento - CNPq 

Orçamento - Capes Orçamento - FAPESP Orçamento - FAPEMIG 

CV-Lattes 

Matrículas no Ensino Superior 



Déficit na Balança Comercial 



O Brasil precisa 

INOVAR 

Para que o País seja Rico e Sem Pobreza... 



Plano de Ação 2007 – 2010 
Ciência, Tecnologia e Inovação 

Estratégia Nacional 2012 – 2015 
Ciência, Tecnologia e Inovação 

ENCTI

Política Industrial, 
Tecnológica e de 
Comércio Exterior 2004 

PITCE PDP PBM 
Política de 
Desenvolvimento 
Industrial 2008-2010 

Plano Brasil Maior 2011-2014 

Inovação 
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Quais são os desafios ? 

Qualidade, impacto, relevância 

 Internacionalização 

 Inovação e Patentes 

Pessoal qualificado para a inovação nas empresas 

 Investimento em inovação pelas empresas 

Percepção da sociedade sobre o valor e importância da 

Ciência 

Atração de talentos para a ciência 

Educação Básica 





Total de Currículos Lattes  2.607.741 

Total de Currículos com pelo menos uma produção em CT&A 1.611.213 

Total de Currículos com pelo menos um artigo publicado 411.891  

Total de Currículos com pedido de patente registrado 8.954 

Total de Currículos com Mestrado ou Doutorado 466.878 

Média diária de consultas em 2011 100.480 

Média diária de atualizações em 2011 12.340 

Plataforma Lattes 



Nova Versão do Currículo Lattes incluindo abas para 

o registro de patentes e atividades de inovação e 

popularização da ciência 



Nova Versão do Currículo Lattes 



Módulo de Projetos 

Exibição das novas perguntas incluídas no módulo 

de projetos. 



Módulo de Projetos 

Caso a pergunta “É um projeto de cooperação instituição de pesquisa e 

empresa?” seja “sim”, os seguintes campos devem ser preenchidos. As 

informações serão utilizadas para que o projeto seja certificado pela 

empresa. 



Logo após a inclusão de um projeto, o responsável pela empresa (informado na tela 

de cadastro) receberá um e-mail para certificação do mesmo. 

Certificação de Projetos 



Ao clicar no link, o 

formulário ao lado 

será exibido para o 

preenchimento. 



Após a certificação, a mensagem abaixo será exibida na busca textual do currículo 

que possui o projeto certificado da seguinte forma: 

Certificação de Projetos 



Ao incluir uma nova patente, o usuário deverá 

informar qual a instituição que o registro foi feito. 

Patentes 



Após a seleção da instituição, será necessário 

informar o número do registro da patente. 

Patentes 



Após a recuperação dos dados na instituição 

depositante, os dados serão exibidos da seguinte 

forma: 

Patentes 



Exibição das opções de Patentes e Registros 

Detalhamento do Currículo na 

Busca Textual 



Itens de menu de Educação e  

Popularização de C&T 



Novos Critérios Gerais para  

Avaliação de Projetos pelo CNPq 
• mérito científico do projeto; 

• relevância, originalidade e repercussão da produção científica do proponente; 

• formação de recursos humanos em pesquisa; 

• contribuição científica, tecnológica e de inovação, incluindo patentes;  

• coordenação ou participação em projetos e/ou redes de pesquisa; 

• inserção internacional do proponente; 

• participação como editor científico;  

• gestão científica e acadêmica 

 

Também deverão ser considerados, na análise das propostas, quando pertinente: 

 

• Foco nos grandes problemas nacionais; 

• Abordagens multi e transdisciplinares; 

• Impacto social; 

• Comunicação com a sociedade; 

• Interação com o parque produtivo; 

• Conservação ambiental e sustentabilidade 

 





Desafios e Oportunidades para a Cooperação 

Científica Global 

 O Programa Ciência sem Fronteiras 

 

 Global Research Council  
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UM PROGRAMA ESPECIAL DE MOBILIDADE 

INTERNACIONAL EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA e 

INOVAÇÃO 

  



• Oferecer 100 mil bolsas de estudo no exterior para que nossos 
mais talentosos estudantes de graduação, pós-graduação e 
pesquisadores possam realizar estágios nas melhores 
universidades do mundo, em um ambiente educacional e 
profissional onde inovação, empreendedorismo e competitividade 
já são o padrão. 

• Promover o avanço da ciência, tecnologia, inovação e 
competitividade industrial através da expansão da mobilidade 
internacional. 

• Aumentar a presença de estudantes e pesquisadores brasileiros 
em instituições de excelência no exterior. 

• Fortalecer a internacionalização das universidades brasileiras. 
• Aumentar o conhecimento inovador das indústrias brasileiras 
• Atrair jovens talentos e pesquisadores altamente qualificados 

para trabalhar no Brasil. 

Objetivos do Programa 



Áreas Prioritárias 

• Engenharias e demais áreas 

tecnológicas; 

• Ciências Exatas e da Terra: Física, 

Química, Geociências 

• Biologia, Ciências Biomédicas e da 

Saúde 

• Computação e tecnologias da 

informação; 

• Tecnologia Aeroespacial; 

• Fármacos; 

• Produção Agrícola Sustentável; 

• Petróleo, Gás e Carvão Mineral; 

• Energias Renováveis; 

• Tecnologia Mineral; 

• Tecnologia Nuclear 

• Biotecnologia 

• Nanotecnologia e Novos materiais; 

• Tecnologias de Prevenção e 

Mitigação de Desastres Naturais; 

• Tecnologias de transição para a 

economia verde 

• Biodiversidade e Bioprospecção; 

• Ciências do Mar; 

• Indústria criativa; 

• Novas Tecnologias de Engenharia 

Construtiva 

• Formação de Tecnólogos. 

 



Modalidades de Bolsas e Metas Globais (2011 – 2015) 

Graduação-sanduíche  no exterior (1 ano)                                                        30.460 

Doutorado-sanduíche no exterior (1 ano) 24.600 

Doutorado Integral no exterior (4 anos)                                               9.790 

Pós-doutorado no exterior   ( 1ou 2 anos)                                                   8.900 

Bolsa Brasil Jovens cientistas de grande talento (3 anos) 860 

Pesquisadores Visitantes Especiais no Brasil (3 anos) 390 

Total de bolsas do governo 75.000 

Total de bolsas das empresas (distribuídas entre as 
modalidades) 

26.000 

Total de bolsas 101.000 



Empresas que já aderiram ao Programa 

Empresa Quantidade de bolsas 

Febraban 6.500 

CNI 6.000 

ABDIB 5.000 

Petrobras 5.000 

Eletrobras 2.500 

VALE 1.000 

TOTAL 26.000 

Outras empresas cujos acordos estão em fase de conclusão 

British Gas, SAAB, Boeing, Portugal Telecom/Oi, 

Telecom Italia/TIM, entre outras. 



www.cienciasemfronteiras.gov.br 





Acompanhamento online e em tempo 

real dos bolsistas CsF 



CsF: Portais em outros países 



CsF: Portais em outros países 



CsF: Portais em outros países 



Alguns exemplos de sucesso... 
 24 Ago 2012 - Bolsista do Ciência sem Fronteiras é premiada nos EUA 

 A aluna Cíntia Shizuko Kotsubo, da Universidade Federal de Ouro Preto, desenvolveu aplicativo que permite a 

tradução e reprodução direta da fala em tempo real. A premiação consistiu de 50 mil dólares, a serem utilizados a 

critério dos alunos. 
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/467674  

 

08 Ago 2012 - Bolsista do Programa Ciência sem Fronteiras cria veículo conceito em estágio na Hyundai  

 A estudante de Design da Unisinos e bolsista de graduação sanduíche do Ciência Sem Fronteiras, no Korea 

Advanced Institute of Science and Technology, Paola Salles Mânica, atuou no departamento de design da 

Hyundai, na Coréia do Sul, onde enfrentou o desafio de criar um modelo/conceito com o tema Mobilidade do 

Futuro - Brasil 2020 (Future Mobility - Brazil 2020).  
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/426324  

 

17 Jul 2012 - Brasileiro recebe prêmio nos Estados Unidos  

 O bolsista do Ciência sem Fronteiras, Diogo Publio, recebeu um prêmio de tecnologia promovido pela prefeitura 

de San Diego e pela principal empresa de telefonia dos Estados Unidos. Diogo é aluno do curso de Ciências da 

Computação da Universidade da Califórnia e faz parte do primeiro grupo do Ciência sem Fronteiras que 

embarcou para estudar nos Estados Unidos.  
http://www.secom.gov.br/sobre-a-secom/acoes-e-programas/comunicacao-publica/em-questao/edicoes-anteriores/julho-2012/boletim-1574-17.07/mais-

12-mil-brasileiros-vao-para-universidades-do-exterior-pelo-ciencia-sem-fronteiras-em-

setembro?utm_campaign=Newsletteremquestao&utm_medium=Educacao&utm_source=&utm_content=170712  

 







• The Global Research Council is a virtual organization, comprised of the heads of science 

and engineering funding agencies from around the world, dedicated to promoting the 

sharing of data and best practices for high-quality collaboration among funding agencies 

worldwide. 

 

• The Purposes of the Global Research Council are:  

 1.To improve communication and cooperation between funding agencies; 

 2.To promote the sharing of data and best practices for high-quality research cooperation; 

 3.To provide a forum for regular meetings of the Heads of Research Councils; 

 4.To respond to opportunities and to address issues of common concern in the support of research 

and education; 

 5.To be a resource for those institutions wishing to build a world-class research landscape; and 

 6.To explore mechanisms that support the global science enterprise and the worldwide research 

community 

 







MUITO OBRIGADO!!! 

presidencia@cnpq.br 

 


