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Research Supported by FAPESP
www.bv.fapesp.br/en

The Research Supported by FAPESP (www.
bv.fapesp.br/en), from Documentation and
Information Center, is a referential information
source for research projects and fellowships
funded by FAPESP in all areas of knowledge.
The Research Supported by FAPESP includes
charts and information records distribution
resources to enable contents visibility throughout
its Portuguese and English public interfaces:

Maps and Charts of FAPESP Support. They contribute
for a quick identification of which regions and
institutions have been participating in each
modality of funded research, in the State of São
Paulo and abroad;

GOALS

To promote and disseminate referential

information to civil society on FAPESP sponsored
research projects and scholarships in the State
of São Paulo;

To foster access to scientific and technological

knowledge at national and international
levels, through the dissemination of referential
information on research supported by FAPESP in
all areas of knowledge on the Internet;

To preserve and disseminate FAPESP
institutional memory.

Information on FAPESP Researchers (Principal

Investigators and/or Grantees of FAPESP support), with links for each researcher’s academic résumés
on national (Lattes Platform) and international web-based query databases (Web of Science,
ResearcherID, GoogleMyCitations, ORCID). It also provides access to FAPESP sponsored projects and
fellowships records in which each researcher has been involved;

Research Programs to support strategic projects in areas with specific demands. Referential
information records on Special Programs and on Research for Technological Innovation Programs;
Cooperation Agreements. Brief information on agreements with national and international
institutions and access to sponsored fellowships and research projects records within each
agreement;

New Projects. Research grants and fellowships recently approved by FAPESP, providing an overview
of these information records;

A Biblioteca Virtual da FAPESP
www.bv.fapesp.br

A Biblioteca Virtual – BV (www.bv.fapesp.br),
do Centro de Documentação e Informação da
FAPESP, reúne informação referencial sobre as
bolsas e auxílios à pesquisa, concedidos pela
Fundação, em todas as áreas do conhecimento.
A BV inclui recursos gráficos e de distribuição
de informações que facilitam a visibilidade dos
conteúdos disponíveis em suas interfaces públicas,
em português e inglês:

Mapas e Gráficos do Apoio FAPESP. Contribuem para
a rápida identificação da distribuição geográfica
do fomento da FAPESP, no Estado de São Paulo
e no exterior, do histórico do fomento por ano de
início e das pesquisas vigentes ao longo dos anos;

OBJETIVOS

Promover e tornar disponível à sociedade civil a

informação referencial, de caráter público, sobre
auxílios e bolsas apoiados pela FAPESP;

Contribuir para ampliar o acesso ao

conhecimento científico e tecnológico, em nível
nacional e internacional, por meio da divulgação
da pesquisa financiada pela Fundação em todas
as áreas temáticas;

Preservar e disseminar a memória institucional
da FAPESP.

Perfis dos Pesquisadores Responsáveis e/ou Beneficiários do Apoio FAPESP. Páginas individuais que contêm links
para seus currículos acadêmicos (Plataforma Lattes, ResearcherID, GoogleMyCitations, ORCID). Possibilitam,
ainda, o acesso às informações referenciais dos seus auxílios à pesquisa e bolsas concedidos pela FAPESP;

Programas de Pesquisa. Conjunto de informações referenciais de auxílios à pesquisa e bolsas, concedidos
a projetos estratégicos em áreas com demandas específicas;

Acordos e Convênios de Cooperação. Informações sucintas de convênios e acordos celebrados entre a FAPESP
e instituições do Brasil e do exterior, com acesso à relação de auxílios à pesquisa e bolsas apoiados no âmbito
de cada parceria;

Projetos Recentes. Páginas com a seleção de informações referenciais de projetos de pesquisa recém-aprovados
pela FAPESP;

Destaques na Mídia. Informações de projetos de pesquisa financiados pela FAPESP, que receberam cobertura
de veículos de comunicação especializados em ciência ou de interesse geral;

Media Highlights. Records on research projects
sponsored by FAPESP and selected by either Brazilian
or foreign specialized and non-specialized media
in science reporting;

Mapa do apoio FAPESP no Estado de São Paulo,
referente a Auxílios e Bolsas
Map of FAPESP support about fellowships and grants
in the State of São Paulo

International Collaboration. Records on international
collaborative research information funded by FAPESP
and institutions / organizations abroad;

Intellectual Property. A database containing records
of patents and computer programs supported by
FAPESP or with its participation for their design and
intellectual protection;

Research Themes. A selection of records concerning
research grants and fellowships supported by FAPESP,
related to outstanding themes;

Scientific Publications resulting from Research Projects.
A set of scientific articles references resulting from FAPESP sponsored fellowships and research projects
and retrieved from Web of Science and SciELO databases indexed journals;

Home Research Institutions. A set of sponsored fellowships and research projects references displayed
according to FAPESP principal investigators and/or grantees institutional affiliation in Brazil;

Higher Education and Research Institutions Abroad. A set of sponsored fellowships and research projects
references displayed according to FAPESP principal investigators and/or grantees institutional affiliation abroad;

FAPESP Classification Schemes. Referential records on sponsored research displayed according to adopted
classification schemes;
Research Supported by FAPESP contents are also available through Subjects used to describe sponsored research
projects and fellowships records.

Colaborações Internacionais. Relação de projetos de pesquisa
concedidos em cooperação com instituições e organizações
no exterior;
Propriedade Intelectual. Base de patentes e programas
de computador, resultantes de projetos de pesquisa apoiados
pela FAPESP, ou, com sua contribuição, para gerar propriedade
intelectual - depositada, concedida e extinta;

Temas de Pesquisa. Informações referenciais sobre projetos
de pesquisa apoiados pela FAPESP, relacionados a temas
em destaque.

Publicações Científicas Resultantes de Projetos de Pesquisa.
Referências de artigos científicos, oriundos de auxílios e bolsas
financiados pela FAPESP, e constantes dos registros dos projetos
de pesquisa e das páginas individuais dos pesquisadores;

Instituições-Sede de Pesquisa. Reúnem referências dos
auxílios e bolsas, de acordo com as instituições de ensino
e pesquisa e organizações no Brasil, às quais estão vinculados
os pesquisadores responsáveis e/ou beneficiários dos
auxílios concedidos;

Instituições de Ensino e Pesquisa no Exterior. Páginas com
as referências de bolsas e auxílios concedidos para
desenvolvimento conjunto com pesquisadores de instituições
de ensino e pesquisa no exterior;

Tabela de Áreas da FAPESP. Distribuição de informações
referenciais de auxílios à pesquisa, de acordo com áreas e subáreas do conhecimento.
Além das páginas mencionadas, também é possível visualizar o conteúdo da BV de acordo
com os Assuntos pertinentes, utilizados para descrever os projetos de pesquisa.

ABOUT FAPESP
The São Paulo Research Foundation (FAPESP) is one of the
main sponsoring agencies in Brazil. Established in 1962,
FAPESP mission is to support scientific and technological
research in the State of São Paulo. This support takes the
form of fellowships awarded in Brazil and abroad, as well
as grants to projects in all areas of knowledge developed
by researchers from higher education or research
institutions in the State.
FAPESP funds research in strategic areas through
theme-related programs such as global climate changes,
bioenergy and biodiversity.
It also provides funds for application-driven research
through innovation programs, in collaboration with private
companies, and research programs in public policies, in
partnership with public and third sector organizations.
The Foundation keeps cooperation agreements with
national and international sponsoring entities, foreign
higher education or research institutions and private
companies.
Besides the Research Supported by FAPESP, considered
as a free access model of online referential database, other
FAPESP initiatives for scientific dissemination comprise
FAPESP’s portal (www.fapesp.br/en): Agência FAPESP,
the Foundation’s news agency (www.agencia.fapesp.
br/en), the newsletter Pesquisa para Inovação (www.
pesquisaparainovacao.fapesp.br) and Pesquisa FAPESP,
its monthly magazine (revistapesquisa.fapesp.br/en).

SOBRE A FAPESP
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (FAPESP) é uma das principais agências de fomento
brasileiras. Criada em 1962, tem como missão apoiar
a pesquisa científica e tecnológica no Estado de São Paulo.
Esse apoio se faz por meio da concessão de bolsas, no país
e no exterior, e de auxílios a projetos de pesquisa em
todas as áreas do conhecimento implementados por
pesquisadores vinculados a instituições de educação
superior ou de pesquisa do Estado.
A FAPESP financia pesquisas em áreas estratégicas por
meio de programas relacionados a temas como mudanças
climáticas globais, bioenergia e biodiversidade.
Dispõe ainda de programas de apoio a pesquisas voltadas
para a inovação, em colaboração com empresas, e de
programas de pesquisa em políticas públicas, em parceria
com organismos do setor público e do terceiro setor.
A Fundação mantém acordos de cooperação com
entidades de fomento nacionais e internacionais,
instituições estrangeiras de educação superior ou
pesquisa e empresas privadas.
Além da Biblioteca Virtual (BV), considerada um modelo
de base referencial de acesso livre, outras iniciativas
de divulgação científica da Fundação englobam
o Portal FAPESP (www.fapesp.br): a Agência FAPESP
(www.agencia.fapesp.br), o boletim Pesquisa para Inovação
(www.pesquisaparainovacao.fapesp.br) e a revista Pesquisa
FAPESP (revistapesquisa.fapesp.br).
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