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FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) é uma das principais agências de
fomento à pesquisa científica no Brasil.
Criada em 1962, tem como missão apoiar o avanço do conhecimento, a infraestrutura de pesquisa e a
pesquisa com vistas a aplicações, por meio de concessão de bolsas, no país e no exterior, e de auxílios a
projetos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento.
Bolsas e auxílios podem ser contratados por pesquisadores vinculados a uma instituição de ensino
superior ou de pesquisa, pública ou privada, no Estado de São Paulo, em um dos três instrumentos de
fomento – Bolsas, Auxílios e Programas –, conforme o perfil e o objetivo da proposta de investigação
científica. O fomento contempla também o apoio à vinda de pesquisadores estrangeiros, a convite de
instituição de pesquisa paulista, além de editais em parceria com universidades ou institutos do exterior
para a realização de pesquisa colaborativa.
A receita da FAPESP é assegurada pela Constituição Estadual e corresponde a 1% da receita tributária
do Estado de São Paulo (excluída a parcela dos municípios).
Evolução dos desembolsos da FAPESP* – 2007 - 2013
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Em 2013, a receita total da Fundação somou R$ 1,168 bilhão,
7% superior a 2012. Os recursos
aplicados em pesquisa atingiram
a marca de R$ 1,103 bilhão em
2013.
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B ior re ato r pa ra p ro d u ç ã o
de a nticor p o s mon o clo n a is

BOLS A S PA R A p es q uisa

au xílios à PEs qu isa

As bolsas para formação de pesquisadores em diferentes níveis de
graduação contemplam:

Auxílios Regulares à Pesquisa
Apoio a projetos individuais de pesquisadores com título de doutor
ou equivalente. Têm duração de 24 meses, prorrogáveis por mais seis.

No Brasil
Modalidade
 Iniciação científica
 Mestrado
 Doutorado
 Doutorado direto
 Pós-doutorado
		

Duração

Auxílio à Pesquisa – Projeto Temático

12 meses
24 meses
36 meses, renováveis por mais 12
48 meses, renováveis por mais 12
36 ou 48 meses, dependendo da
modalidade do projeto

Apoia pesquisas com objetivos suficientemente ousados, que
justifiquem a duração de até cinco anos, prorrogáveis por 12 meses,
desenvolvidas por equipes e com possibilidade de resultados
expressivos para o avanço do conhecimento.

No Exterior

Outras modalidade de Auxílios

 Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE), destinada a bolsistas da FAPESP para a realizacão no exterior de estágios de
pesquisa de curta ou média duração.

www.fapesp.br/auxilios

Pe s qu i s a d o ra s e g urand o um
ba l ã o vo l u mé tr i co e m lab oratór i o

Léo Ramos

www.fapesp.br/bolsas

A FAPESP fornece também Auxílios à Pesquisa no âmbito de
Programas orientados a objetivos específicos.
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Além das bolsas de formação acadêmica, a FAPESP concede ainda,
no país:
 Bolsas de Treinamento Técnico e de Participação em Cursos,
ambas para técnicos de nível superior ou médio ou alunos
de cursos técnicos que participem de atividades de apoio a
projetos de pesquisa vigentes em instituições no Estado de
São Paulo, financiados pela FAPESP.
 Bolsas no âmbito dos programas Jovens Pesquisadores, Ensino
Público, Jornalismo Científico e Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE).
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b o l s a s pa r a p e s q u i s a

 Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE), direcionada a pesquisadores
com título de doutor, vinculados a instituição de pesquisa no
Estado de São Paulo. A duração é de até 12 meses.

auxílios á pesquisa

 Organização de reuniões científicas ou tecnológicas.
– Escola São Paulo de Ciência Avançada (ESPCA), modalidade
voltada à organização de cursos de curta duração em pesquisa
avançada nas diferentes áreas do conhecimento.
 Participação em reuniões científicas ou tecnológicas.
 Publicação de artigos, anais, livros ou periódicos.
 Apoio à vinda de pesquisador visitante.
 Reparos em equipamentos relevantes para a pesquisa.

vl a d imir f lo kin

Progra mas E SP E CI A I S d e p e s q u i sa

O objetivo desse programa é apoiar, por 11 anos, centros de pesquisa de excelência, que têm como missão desenvolver investigação
fundamental ou aplicada, com impacto social ou comercial relevante, contribuir para a inovação por meio de transferência de
tecnologia e oferecer atividades de extensão para professores e
alunos do ensino fundamental ou médio e para o público em geral.

A FAPESP mantém uma série de programas de pesquisa orientados a
objetivos estratégicos, algumas vezes na fronteira do conhecimento,
em campos como biodiversidade, bioenergia, mudanças climáticas
globais, eScience, e em temas multidisciplinares.
De acordo com os seus objetivos, eles são classificados como:
 Programas de Infraestrutura de Pesquisa
 Programas Voltados a Temas Específicos
 Programas de Pesquisa Direcionados à Aplicação (empresas ou
governo)

O Programa CEPID foi iniciado em 2000, com suporte a 11 centros
de pesquisa entre 2001 e 2013. Atualmente – e até 2024 –, a FAPESP
apoia 17 centros, em áreas como biodiversidade, terapia celular,
fotônica, neurociências e estudos metropolitanos, entre outras.

PRO G RAMAS ESPE C IAIS DE PESQUISA

PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA

Apoiam a recuperação e modernização de laboratórios de instituições
de ensino superior ou de pesquisa, a atualização do acervo de suas
bibliotecas e a aquisição de equipamentos. Além disso, está entre
seus objetivos a consolidação de centros de pesquisa avançada em
áreas estratégicas e o incentivo à implementação de novas linhas
de pesquisa científica no Estado de São Paulo, por meio, respectivamente, dos programas Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão
(CEPID) e Jovens Pesquisadores em Centros Emergentes (JP).

www.fapesp.br/cepid
Programa Jovens Pesquisadores em Centros Emergentes (JP)
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Cr i s ta i s n o i nte r i o r d e v i dro
Ca O -L i 2 O - Si O 2 . E. D. Z anotto.
C ri s ta i s em v idros Ci ên c i a e A r te. Ed UFSCar.
D ez , 2011

Seu objetivo é criar oportunidade de trabalho para jovem pesquisador
ou grupo de jovens pesquisadores de grande potencial, do Brasil ou
do exterior, de preferência em centros emergentes de pesquisa, ou
em instituições com tradição consolidada, para a criação de novas
linhas de pesquisa. Com este programa, a FAPESP espera fortalecer o
sistema estadual de pesquisa, favorecendo a nucleação de novos grupos que atuem em temas contemporâneos e com inserção internacional, ainda não cobertos por pesquisadores no Estado de São Paulo.

PRO G RAMAS ESPE C IAIS d e p e s q u i s a

O investimento total no programa, no presente edital, é de US$ 680
milhões por um período de 11 anos, sendo US$ 370 milhões da
FAPESP e US$ 310 milhões em salários pagos pelas instituições-sede
aos pesquisadores e técnicos. Os Centros contam ainda com fundos
adicionais aportados por indústrias parceiras e por outras agências
de fomento à pesquisa. Trata-se de um dos maiores investimentos
em programa de pesquisa apoiado por agência de fomento já
anunciados no Brasil.

www.fapesp.br/programas
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Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID)

www.fapesp.br/jp

PROGRAMAS DE PESQUISA VOLTADOS A TEMAS ESPECÍFICOS

Alagam ento do R io Ama zo n a s
na reg iã o de Pa r i nt in s,
E stado do Ama zona s, B ra sil

Mudanças Climáticas Globais
O Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais
tem como objetivo avançar o conhecimento mundial no tema,
incorporando dados e informações científicas sobre fenômenos
regionais que interferem no clima em escala global. Espera-se que
os resultados das pesquisas do programa auxiliem na tomada de
decisões cientificamente fundamentadas com respeito a avaliações
de risco e estratégias de mitigação e adaptação.

www.fapesp.br/mcg
Programa FAPESP de Pesquisa em eScience
O Programa FAPESP de Pesquisa em eScience busca integrar
modelagem computacional e infraestrutura de dados com pesquisas
em diversas áreas do conhecimento.
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Por meio do programa, a FAPESP pretende organizar e integrar
grupos de pesquisa envolvidos com investigações sobre algoritmos,
modelagem computacional e infraestrutura de dados com grupos de
cientistas envolvidos em outras áreas do conhecimento, da biologia
às ciências sociais.

PRO G RAMAS ESPE C IAIS d e p e s q u i s a

programas especiais de pesquisa

O Programa tem um substancial componente tecnológico para o
desenvolvimento de tecnologias apropriadas para o futuro e já contribuiu para o desenvolvimento do Modelo Brasileiro de Sistema
Terrestre (BESM na sigla em inglês), modelo climático para a região
com foco especial na Amazônia e no Atlântico Sul e sua influência nas
mudanças climáticas globais.
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www.fapesp.br/escience
LÉo R a m os

PROGRAMAS DE PESQUISA VOLTADOS A TEMAS ESPECÍFICOS

M u da de c ana- de- açú c ar no
Cent ro de Tecnolo gia Canavieira
em Piracic ab a, São Pau lo

Programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN)
O BIOEN tem três objetivos principais: aumentar a produtividade
da cana-de-açúcar, mediante o uso de biologia molecular; avaliar
e mitigar os impactos ambientais e socioeconômicos da produção
de bioenergia; e gerar conhecimento em processos de produção e
aplicação de bioenergia, garantindo a posição de liderança do Brasil
na pesquisa e produção no setor.
Lançado em julho de 2008, o programa articula a pesquisa realizada
nas universidades e nos centros de pesquisa com aquela feita nos
laboratórios das empresas.







Biomassa para bioenergia (com foco em cana-de-açúcar);
Processo de fabricação de biocombustíveis;
Biorrefinarias e alcoolquímica;
Aplicações do etanol em motores automotivos;
Impactos socioeconômicos, ambientais e uso da terra.

www.fapesp.br/bioen
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programas especiais de pesquisa

Principais áreas de pesquisa

Flor do Ce r ra do na cid a d e
de Pratâ n ia , SP

PROGRAMAS DE PESQUISA
VOLTADOS A TEMAS ESPECÍFICOS

PROGRAMAS DE PESQUISA
DIRECIONADOS À APLICAÇÃO

Programa BIOTA-FAPESP

Programa FAPESP Pesquisa Inovativa
em Pequenas Empresas (PIPE)

programas especiais de pesquisa
|

Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria
para Inovação Tecnológica (PITE)
Financia projetos de pesquisa em universidades e institutos de pesquisa, desenvolvidos em cooperação com
pesquisadores de centros de pesquisa de empresas no
Brasil e no exterior. Podem ser apresentadas propostas
como PITE Demanda Espontânea, com fluxo contínuo,
ou por meio de Chamadas públicas para a seleção de
projetos, vinculadas a Acordos de Cooperação.
www.fapesp.br/pite
Programas de Pesquisa em Políticas Públicas (PPP)
Financia pesquisas voltadas ao atendimento de demandas sociais, com vistas à aproximação do sistema
de ciência e tecnologia paulista com a sociedade, e à
aplicação dos resultados dos estudos na formulação e
gestão de políticas públicas.
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www.fapesp.br/politicaspublicas
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www.fapesp.br/pipe
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www.fapesp.br/biota

Apoia o desenvolvimento de pesquisas em pequenas
empresas com o objetivo de promover inovação tecnológica, aumentar a competitividade e contribuir para
a colocação de pesquisadores no mercado de trabalho.

PRO G RAMAS ESPE C IAIS d e p e s q u i s a

O Programa FAPESP de Pesquisas em Caracterização,
Conservação, Restauração e Uso Sustentável da Biodiversidade (BIOTA-FAPESP) tem como objetivo catalogar e caracterizar a biodiversidade do Estado de São
Paulo, definindo mecanismos para a sua conservação,
avaliando o seu potencial econômico e estimulando o
seu uso sustentável.
Os temas de pesquisa incluem genética molecular,
para a classificação das espécies; estudos de evolução, para entender a origem dos processos que promovem, preservam ou reduzem a biodiversidade; e a
investigação das dimensões humanas da conservação
e do uso sustentável.
Os dados produzidos no âmbito do programa contribuem para a capacitação de recursos humanos e
subsidiam políticas públicas de conservação. Por meio
de sua rede de bioprospecção, o BIOTA-FAPESP também transfere conhecimento para o desenvolvimento
de novos produtos e tecnologias para o setor privado.
Criado em 1999, o programa já resultou na descoberta
de mais de 1.800 novas espécies, na publicação de cerca de 700 artigos científicos em periódicos científicos
indexados e na confecção de dois mapas identificando
áreas de conservação com base em 151.00 registros de
mais de 9.000 espécies.

Plac a de dos agem de p roteína:
azu l mais intens o indic a maior
concent ração de p roteína em
q u e os ant icor p os vão s e ligar

reino unido
 Bangor University
 British Council
 ESRC
 Heriot-Watt University
 Imperial College London
 Institute of Education, University of London
 Keele University
 King’s College London
 RCUK
 University of Bath
 University of Birmingham
 University of Cambridge
 University of East Anglia
 University of Edinburgh
 University of Manchester
 University of Nottingham
 University of Southampton
 University of Surrey
 University of York

CanAdA
 AUF
 Caldo
 ISTP Canada
 McGill University
 McMaster University
 NSERC
 Simon Fraser, Concordia, York and Ryerson Universities
 Toronto and Western Ontario Universities
 Université de Montréal
 University of Ontario Institute of Technology
 University of Victoria
 University of Waterloo
estados unidos
 Brown University
 Belmont Forum/IGFA
 California Institute for Regenerative Medicine
 Fulbright Foundation
 Gates Foundation
 Iupac
 MBL
 MIT
 NIH
 North Carolina State University
 NSF
 Ohio State University
 University of California Davis
 University of Florida
 University of Michigan
 University of Southern California
 University of Texas, Austin
 UT-Battelle (Oak Ridge National Laboratory)
 Vanderbilt University

estados unidos
 Agilent Technologies
 Boeing
 Microsoft Research
méxico
 Ianas
 Instituto de Innovación de Nuevo León

Brasil
 Apae
 Capes
 CNPq
 Condephaat
 Facepe
 Fapeam
 Fapema
 Fapemig
 Faperj
 Finep
 Fundação Maria Cecília Souto Vidigal
 Fundação Padre Anchieta
 Nossa Caixa Desenvolvimento
 Vitae
ARGENTINA
 Conicet

finlândia
 AKA

alemanha
 DAAD
 DFG
 STMWFK
suÍça
 CERN
 ETH Zürich
 Université de Genève

PORTUGAL
 FCT
espanha
 Universidade
Complutense de Madrid
 Universidad de Salamanca
 Universidade de Girona

holanda
 BE-Basic
 Erasmus Universiteit Rotterdam
 NWO
 Technische Universiteit
	Eindhoven (TU/e)

Israel
 Matimop
 Tel Aviv University
 The Hebrew University of Jerusalem

Orientada por sua missão, de apoiar o avanço do conhecimento, a infraestrutura de pesquisa e a pesquisa com vistas
a aplicações, a FAPESP mantém acordos de cooperação com
um grande número de instituições do país e do exterior. O rol
das instituições parceiras inclui agências de financiamento
à pesquisa, instituições de ensino superior e de pesquisa,
empresas e associações e instituições multinacionais.
www.fapesp.br/acordos

bélgica
 DGO6
 Université Libre de Bruxelles

japão
 Japan Society for the
	Promotion of Science
 University of Tokyo

frança
 BioEvents SAS/Biovision

austrália
 ATN
 University of Melbourne
 University of Sidney

áfrica do sul
 Stellenbosch University

agências de financiamento à Pesquisa e
instituições de ensino superior e de pesquisa
empresas
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Brasil
 BG E&P do Brasil
 Biolab
 BP Biocombustíveis
 Braskem
 Ci&T e Digital Assets
 Dedini indústrias de Base
 Embraer
 ETH Bioenergia
 Glaxo SmithKline-Brasil
 Grupo Telefônica
 Instituto Fleury
 Intel
 Natura
 Ouro Fino Saúde Animal
 Oxiteno
 Padtec
 Peugeot Citröen do Brasil
 Sabesp
 Vale (com Fapemig e Fapespa)
 Whirlpool

dinamarca
 DCSR

|

Chile
 Universidad de la Frontera

franCE
 ANR
 Cirad
 CNRS
 ENS
 Inra
 Inria
 Inserm
 Paris Tech
 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

reino unido
 Imprimatur Capital

PAR C ERIAS E ACORDOS NO PAÍS
E NO EXTERIOR
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http://www.fapesp.br

Rua Pio XI, 1500 – Alto da Lapa
CEP 05468-901 – São Paulo, SP
+55-11-3838-4000

Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia

