


A FAPESP implantou em outubro de 
2010 o programa de treinamento 
para as equipes dos Escritórios de 
Apoio Institucional ao Pesquisador 
(EAIP) das instituições de ensino e 
pesquisa.  

Os treinamentos ocorrem 2 vezes por mês, para turmas 
de 6 técnicos. 
 
Já foram treinadas 180 pessoas, de 55 unidades. 





- Preparação e submissão da proposta inicial 
- Preparação da documentação para a contratação 
- Procedimentos de cotação e compra  
- Solicitação de liberação de recursos 
- Gestão dos recursos financeiros 
- Preparação dos documentos para importação 
- Incorporação do material permanente adquirido  
- Elaboração da Prestação de Contas 
entre outros. 
 



•Pesquisadores podem manter o foco na pesquisa 

•Diminuição do retrabalho na elaboração da proposta, na 
execução financeira e na prestação de contas 

•Otimização do tempo e dos recursos envolvidos, tanto 
na instituição como na FAPESP 

•Acesso da FAPESP às sugestões dos pesquisadores para 
aperfeiçoamento das normas e de adequação dos 
procedimentos à realidade da administração da pesquisa 



Os EAIP têm um canal 
privilegiado no “Converse 
com a FAPESP”, para 
contato direto com a 
equipe que ministra os 
treinamentos.  



ICB/USP FMRP/USP IFSC/USP UFSCAR FM-Santa
Casa

68 

60 59 

51 48 

Desde a implantação do programa, mais de 650 
atendimentos foram feitos por esse canal. 





Boa parte do sucesso dos EAIP está relacionada 
aos esforços para sua estruturação, como a 
alocação de equipe, disponibilização de 
instalações e sistemas, programação de 
treinamento do pessoal e suporte à divulgação, 
atribuições que podem ser desenvolvidas pelos 
Diretores das unidades. 



Após um ano do treinamento, uma 
equipe da FAPESP se reúne 
novamente com os participantes nas 
suas instituições com o objetivo de 
conhecer de que forma o apoio aos 
pesquisadores tem se desenvolvido, 
como está a adesão dos alunos e 
pesquisadores ao serviço, como 
estão fazendo o controle das 
atividades e quais são as 
ferramentas e sistemas utilizados.  


