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INTRODUÇÃO

A Biblioteca Virtual do Centro de Documentação e Informação da FAPESP (BV/FAPESP) criada 
em 2004 e inaugurada em 2005, oferece informação referencial sobre bolsas e auxílios concedidos pela 
Fundação. Oferece também acesso a artigos científicos, resultantes dos auxílios à pesquisa e bolsas, que 
foram publicados nas bases de dados Web of Science e SciELO. É possível acessar informações referen-
ciais ou texto completo de teses e dissertações, oriundas de bolsas apoiadas pela Fundação, por meio de 
colaboração com as Universidades e, também, de Patentes – depositadas, concedidas e extintas – resul-
tantes de projetos de pesquisa FAPESP. Aquelas em que a Fundação contribuiu para a proteção, por meio  
do Programa de Apoio à Propriedade Intelectual, também estão referenciadas na BV. 

A BV é construída com base em modernos recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação 
(TIC) e em regras internacionais de tratamento da informação.

OBJETIVOS

• Promover e tornar disponível à sociedade civil, informações referenciais, de caráter público, 
sobre bolsas e auxílios à pesquisa 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 
do conhecimento;

• Preservar e disseminar a memória institucional da FAPESP.

PÚBLICO-ALVO

• Comunidade científica e tecnológica, no Brasil e no exterior, envolvida na produção, dissemi-
nação, uso e preservação do conhecimento científico;

• Beneficiários dos programas da FAPESP;

• Diretorias, gerências e setores da FAPESP;

• Sociedade civil, para que conheça a contribuição da FAPESP ao desenvolvimento do conheci-
mento científico.
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 QUANTIDADE DE REGISTROS DISPONÍVEIS

 CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA BV/FAPESP
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1

A Biblioteca Virtual da FAPESP disponibiliza mais de 212 mil registros de auxílios e bolsas 
apoiados pela FAPESP, desde 1992, divididos em:

AUXÍLIO À PESQUISA 88.401

BOLSAS NO PAÍS 115.301

BOLSAS NO EXTERIOR 8.713



8

 NÚMERO DE VISITAS AO SITE DA BV/FAPESP POR ANO – 2008 A 2015

 PÁGINA INICIAL DA BV/FAPESP

3

4
Estão reunidos todos os conteúdos disponíveis sobre os auxílios e bolsas financiados pela Fundação, 

incluindo os campos de buscas, tabela de áreas do conhecimento, instituições-sede de pesquisa, con-
vênios e acordos de cooperação, instituições de ensino e pesquisa no exterior, colaborações internacio-
nais, temas de pesquisa, e outras informações relevantes.
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A página inicial da BV/FAPESP está dividida em áreas:

A área de Auxílios e Bolsas apoiados pela 
FAPESP apresenta os registros de Auxílios  
à Pesquisa, de longa e curta duração, além 
das Bolsas no Brasil e Bolsas no Exterior.
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A área de Programas é composta por 4 tópicos e apresenta 
todos os projetos de pesquisa que receberam apoio no âmbito 
dos Programas FAPESP e seus respectivos vínculos.
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Agência FAPESPRevista Pesquisa FAPESP

DIRETÓRIOS DE EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO DA FAPESP

No fim da página inicial da  
BV/FAPESP, é possível acessar 
os Canais de Informação e 
Divulgação disponibilizados  
pela FAPESP, tais como:

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

PUBLICAÇÕES

FAPESP na Mídia
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No rodapé da página inicial, é possível visualizar uma área com informações sobre a história da 
FAPESP, a Linha do Tempo e sobre a BV/FAPESP. Está disponível também o Twitter da BV, além do  
endereço, e-mail e link para o Converse com a FAPESP.

PÁGINAS INICIAIS
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Na coluna à direita da página inicial temos as seguintes informações:

BV/FAPESP EM NÚMEROS: apresenta a quantidade de registros  
que estão disponíveis, atualizada semanalmente.

TABELA DE ÁREAS DA FAPESP: lista utilizada para definir as áreas  
e subáreas do conhecimento nos auxílios à pesquisa e nas bolsas  
(ver página 38).

INSTITUIÇÕES-SEDE DE PESQUISA: lista completa normalizada  
e hierárquica com os nomes de todas as instituições de ensino e pesquisa 
ligadas aos registros da BV/FAPESP (ver página 37).

INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA NO EXTERIOR: lista 
normalizada que agrupam bolsas e auxílios à pesquisa por instituições  
de ensino e pesquisa no exterior (ver página 39).

PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS RESULTANTES DE PROJETOS DE 
PESQUISA: página com todos os artigos científicos oriundos do 
financiamento da FAPESP e ligados aos registros de projetos de pesquisa 
(ver página 46).

COLABORAÇÕES INTERNACIONAIS: página que possibilita a 
visualização da distribuição de bolsas e auxílios à pesquisa concedidos  
em cooperação com instituições no exterior (ver página 41).

TEMAS DE PESQUISA: página que reúne bolsas e auxílios à pesquisa 
apoiados pela FAPESP relacionados a temas em destaque (ver página 43).

PROPRIEDADE INTELECTUAL: página que contém a propriedade 
intelectual – depositada, concedida e extinta - resultante de projetos  
de pesquisa apoiados pela FAPESP e aquela propriedade intelectual em 
que a FAPESP contribuiu para a proteção através do Programa de Apoio  
à Propriedade Intelectual (ver página 30).

CONVÊNIO E ACORDOS DE COOPERAÇÃO firmados entre a FAPESP  
e instituições nacionais e internacionais (ver página 41).
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4.1   TIPOS DE PESQUISAS 

Na parte superior da página inicial é possível fazer pesquisas na Biblioteca Virtual.

 

   

METAPESQUISA

Como os metabuscadores existentes na internet, que vasculham várias páginas, sites e apresentam 
um resultado consolidado, a metapesquisa da Biblioteca Virtual varre todas as páginas que compõem o 
sistema.

Ao digitar uma palavra no campo de pesquisa, uma busca completa é realizada, em todos os regis-
tros, em todos os campos que são descritos em cada registro e uma página de resultados é apresentada.

Ao realizar esta pesquisa é possível utilizar a função de “autocompletar”, pois o sistema permite a  
visualização de sugestões de assuntos, nomes de pesquisadores, instituições, convênios e acordos, e em 
todos os campos que estão cadastrados nos registros disponíveis na Biblioteca Virtual.
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PESQUISA (GOOGLE)

A Pesquisa (Google) utiliza a mesma 
metodologia adotada pelo Google, para re-
cuperar informações que estão disponíveis  
apenas na BV.

PESQUISA AVANÇADA

A Pesquisa avançada permite pesquisar 
vários índices e campos ao mesmo tempo. 
É possível combinar palavras que deseja lo-
calizar no título, com nomes de pesquisa-
dores, empresas ou instituições de ensino e 
pesquisa. Neste tipo de busca é necessário 
utilizar operadores booleanos para criar as 
expressões de pesquisa.

Os operadores booleanos são: 

AND Intersecção – Usado para relacionar termos. Em uma pesquisa entre dois ou mais termos  
 relacionados com AND, serão recuperados documentos que têm os termos ocorrendo  
 simultaneamente.

OR União – Usado para somar termos. Em uma pesquisa entre dois ou mais termos relacionados  
 com OR, serão recuperados documentos que têm qualquer um dos termos da pesquisa.

NOT Exclusão – Usado para excluir. Em uma pesquisa excluindo determinado termo serão  
 recuperados documentos que não possuem relação com este termo.
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 PÁGINAS DE AUXÍLIO À PESQUISA5
Na BV/FAPESP é possível localizar as diferentes modalidades de auxílios à pesquisa logo na pá-

gina inicial. Ao clicar em qualquer modalidade dentre as opções disponíveis, pode-se visualizar todas 
as informações referentes à mesma e verificar todos os auxílios pertencentes. No exemplo optamos por 
mostrar os Auxílios Regulares.

Esta página também  
traz opções para refinamentos  
do resultado da busca.



18

APOIO FAPESP EM NÚMEROS: apresenta os números referentes a modalidade de apoio, sendo pos-
sível ver a quantidade de auxílios à pesquisa em andamento, concluídos ou todos.

REFINAR OS RESULTADOS:  ao clicar em  é possível filtrar os auxílios, expandindo os critérios da 
busca.

Além das opções apresentadas, ainda pode-se observar o Mapa e a Tabela de Distribuição do Fomento 
por município do Estado de São Paulo referente àquela modalidade de auxílio, e estes itens funcionam como 
um filtro de informações por cidade:
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Os gráficos apresentam o histórico do fomento, filtrando-os por ano (cada coluna representa a 
quantidade de auxílios à pesquisa iniciados naquele ano):   

Também está disponível o gráfico de histórico da pesquisa vigente por ano e mês de início (cada 
quadrante representa o período de um ano e é possível visualizar os meses ao colocar o mouse sobre a 
linha):
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Após selecionar o(s) filtro(s), conforme a necessidade específica, uma página de resultados aparecerá:

Nesta página, podem ser definidos novos 
parâmetros de refinamento ao utilizar 
funcionalidades disponíveis na parte superior 
direita e na lateral esquerda da tela.
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A opção de refinamento no item Formato do Resultado “Detalhado com Publicações”, por exemplo, 
permite o acesso aos registros que possuem resultado de pesquisa, tais como publicações acadêmicas e 
científicas oriundas dos auxílios e bolsas, e, quando houver hiperlink, pode-se acessar o texto completo.

Nos itens apresentados em Refine sua 
pesquisa, na lateral esquerda da página 
de resultados, há opções que permitem 
o maior detalhamento do resultado 
esperado, de acordo vários critérios.

Ao clicar em  é possível visualizar as 
opções de refinamento, e ao utilizar o   
as opções são suprimidas.
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5.1. INFORMAÇÕES SOBRE OS PESQUISADORES

Em todas as páginas de resultados, independente da modalidade, ao lado do nome do pesquisador, 
beneficiário, pesquisador responsável, pesquisador principal e pesquisador associado existirão ícones 
para acesso ao Currículo Lattes, Google MyCitations e ResearcherID, quando disponíveis.
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5.2 DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA

Os auxílios e bolsas, de todas as modalidades, trarão em seus registros, além do título e nome do 
beneficiário, as informações sobre a instituição-sede de pesquisa, o pesquisador responsável, as áreas do 
conhecimento, a linha de fomento, o número do processo, o período de vigência, os assuntos e o resumo 
(quando houver).

Há alguns tipos de projetos que apresentam informações complementares, além das menciona-
das anteriormente, como a instituição no exterior, o pesquisador responsável no exterior, os auxílios à  
pesquisa e bolsas vinculados àquele projeto, o tipo de convênio/acordo de cooperação com a FAPESP  
e o link para publicações relacionadas produzidas pela FAPESP (quando houver).
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5.3 EXPORTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA BV/FAPESP

5.4 ALERTA POR E-MAIL

Após definir quais informações 
são úteis, pode-se exportá-las 
em Excel solicitando o envio 
dos resultados por e-mail.

Após realizar uma pesquisa 
de seu interesse é possível 
receber informações sobre os 
novos registros cadastrados 
sobre o tema por e-mail.
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5.5 DEFINIR IDIOMA E TAMANHO DA FONTE

No banner da página existem funcionalidades que permitem visualizar a BV em inglês e português 
e, se necessário, aumentar ou diminuir o tamanho da fonte.

5.6 COMPARTILHAMENTO EM REDES SOCIAIS

É possível compartilhar a pesquisa realizada, algum projeto interessante ou a página da BV/FAPESP 
nas redes sociais.

Em diversas páginas existe o botão URL curto, que pode ser utilizado para compactar links muitos 
extensos. A divulgação de conteúdo online é mais fácil quando os links são mais curtos. Ao clicar neste 
botão ele fornecerá uma URL curta da página consultada.



26

Assim como os Auxílios à Pesquisa, vistos anteriormente, as modalidades de bolsas de pesquisa  
também podem ser localizadas na página inicial:

 PÁGINA DE BOLSAS6



GUIA DE UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA VIRTUAL DA FAPESP

27

6.1 BOLSAS NO BRASIL

É possível acessar as bolsas de formação, visualizar os números de apoios, além de utilizar diversos 
parâmetros, mapas, tabelas, gráficos e filtros, como ocorre na página de Auxílios à Pesquisa, para facilitar 
a localização da informação desejada:

Na página de resultado é possível conferir quais bolsas possuem publicações científicas (artigos), 
obtendo o acesso ao realizar o filtro no menu esquerdo:
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6.2 BOLSAS NO EXTERIOR

Já a página de Bolsas no Exterior, apesar de ter semelhanças com a página de Bolsas no Brasil, apre-
senta diferenças quanto às modalidades, conforme indicado abaixo:

Nesta página, o mapa apresenta 
os países de destino das bolsas e 
abaixo a lista de cidades de origem 
do pesquisador.
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Outro diferencial pode ser visto na página de resultados, que apresenta informações sobre a pes-
quisa no exterior, tais como o local onde a pesquisa foi desenvolvida e o pesquisador anfitrião e supervi-
sor no exterior:
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6.3 INFORMAÇÕES GERAIS – BOLSAS

Da mesma forma que as páginas de Auxílios à Pesquisa, em todas as páginas de resultados de Bolsas 
no Brasil e Bolsas no Exterior, independente da modalidade, é possível:
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CONSULTAR INFORMAÇÕES SOBRE OS PESQUISADORES

Ao lado do nome do pesquisador, beneficiário, pesquisador responsável, pesquisador principal e 
pesquisador associado existirão ícones para acesso ao Currículo Lattes, Google MyCitations e ResearcherID, 
quando disponíveis (página 22).

CONSULTAR DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA

Os resultados trarão em seus registros, além do título e nome do beneficiário, as informações sobre 
a instituição-sede de pesquisa, o pesquisador responsável, as áreas do conhecimento, a linha de fomen-
to, o número do processo, o período de vigência, os assuntos e o resumo (quando houver).

Há alguns projetos que apresentam informações complementares, além das mencionadas an-
teriormente, como a instituição no exterior, o pesquisador responsável no exterior, os auxílios à  
pesquisa e bolsas vinculados àquele projeto, o tipo de convênio/acordo de cooperação com a FAPESP  
e o link para alguma publicação relacionada produzida pela FAPESP (quando houver) (página 23)

EXPORTAR INFORMAÇÕES DA BV/FAPESP

Após definir quais informações são úteis, pode-se exportá-las em Excel solicitando o envio dos 
resultados por e-mail (página 24).

RECEBER ALERTA POR E-MAIL

Após realizar uma pesquisa de seu interesse é possível receber informações sobre os novos registros 
cadastrados sobre o tema por e-mail (página 24).

DEFINIR IDIOMA E TAMANHO DA FONTE

A definição pode ser feita no banne da página, abaixo do logotipo da FAPESP (página 25).

COMPARTILHAR EM REDES SOCIAIS

A pesquisa realizada, algum projeto interessante ou a página da BV/FAPESP podem ser compartil-
hadas em redes sociais como o Facebook, Twitter, Linkedin, entre outras (página 25).
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Apresenta patentes e programas de computador que tenham sido apoiados pela FAPESP para sua 
concepção e proteção. A base contém propriedade intelectual – depositada, concedida e extinta – resul-
tante de projetos de pesquisa apoiados pela FAPESP e aquela propriedade intelectual em que a FAPESP 
contribuiu para a proteção através do Programa de Apoio à Propriedade Intelectual.

 PROPRIEDADE INTELECTUAL7

A página permite visualização 
por Classificação Internacional 
de Patentes (IPC), por 
Instituições-Sede de Pesquisa 
ou por Depositantes.
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Os Convênios e Acordos de Cooperação celebrados pela Fundação com organizações do Brasil e do 
exterior, para financiamento de pesquisas colaborativas e estímulo ao intercâmbio científico, estão dis-
poníveis em página específica na BV. Cada convênio ou acordo tem sua própria página com os respec-
tivos auxílios e bolsas apoiados, assim como mapas e gráficos de distribuição atualizados.

 CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO8
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É possível obter informações sobre auxílios à pesquisa e bolsas que fazem parte de convênios e 
acordos da FAPESP com outras agências de fomento à pesquisa, instituições de ensino superior e de pes-
quisa e empresas e associações; também é possível visualizar convênios e acordos filtrando-os por país.
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Mapas, tabelas e gráficos da distribuição do fomento estão disponíveis para consulta.

Cidade de origem do vínculo 
institucional dos auxílios 
à pesquisa e das bolsas 
financiadas pelas FAPESP.
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Reúne informações sobre todos os pesquisadores que receberam e recebem apoio FAPESP por meio 
de bolsas e/ou auxílios à pesquisa. Esta página apresenta a foto e o resumo coletados do Lattes, link para 
o Currículo Lattes, Google MyCitations e ResearcherID, quando disponíveis. Todos os auxílios e bolsas 
ligados ao pesquisador estão reunidos nesta página, assim como os colaboradores mais frequentes, as 
publicações científicas oriundas dos auxílios e bolsas, o índice de citações e as palavras-chave utilizadas 
pelo pesquisador em seus projetos de pesquisa financiados pela FAPESP. Para ter acesso a essa página, 
basta clicar no nome do pesquisador em qualquer registro, ou pesquisar utilizando o campo de busca.

 PÁGINA DO PESQUISADOR9

As informações referentes 
ao acordo também estarão 
presentes nos registros que 
fizerem parte desta modalidade.
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Nesta página também são apresentados os 
nomes dos colaboradores mais frequentes 
em pesquisas, e as palavras-chave 
oriundas dos temas de pesquisa em que o 
pesquisador esteve (ou está) envolvido.
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 PÁGINA DE INSTITUIÇÕES-SEDE DE PESQUISA10
Agrupa as bolsas e auxílios à pesquisa por instituição-sede da pesquisa. Logo, se houver necessi-

dade de saber quais auxílios e bolsas que determinada instituição ou universidade recebe, ou recebeu, 
da FAPESP, basta localizá-la no Formato compacto ou clicar em seu nome no Formato expandido.

Ao clicar em uma 
instituição é possível 
fazer refinamento por 
auxílios à pesquisa, 
bolsas, área do 
conhecimento e ano 
de início. A página 
traz também mapa de 
distribuição do fomento, 
por município do Estado 
de São Paulo, e gráficos 
do histórico do fomento, 
projetos de pesquisa 
vigentes, entre outras 
informações.

Ao clicar no sinal 
 é aberta a lista 

com os nomes 
das Instituições 
daquele grupo. 
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 PÁGINA DE TABELA DE ÁREAS DA FAPESP11
A Tabela de Áreas da FAPESP segue o mesmo princípio da página de Instituições, porém a pesquisa 

vai seguir pela área do conhecimento ao qual a bolsa ou auxílio à pesquisa pertence.

Ao clicar no sinal  
podem ser visualizadas 
as subáreas das grandes 
áreas do conhecimento. 
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 PÁGINA DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA NO EXTERIOR12
Possibilita a visualização da distribuição e o acesso aos auxílios à pesquisa e bolsas concedidas a 

cada instituição de ensino e pesquisa no exterior, por meio de acordos e convênios, bolsas no exterior e 
auxílios aos pesquisadores visitantes.
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A página exibe as instituições no exterior 
agrupadas por tipo, e é possível visualizá-las em 
formato compacto ou expandido, e ordenar por 
ordem alfabética, ou agrupar por país.

A página da instituição apresenta 
refinamento por auxílios à pesquisa, 
bolsas, área do conhecimento e ano de 
início. Traz também mapa de distribuição 
do fomento, por município do Estado 
de São Paulo, e gráficos do histórico do 
fomento, projetos de pesquisa vigentes, 
entre outras informações.
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 PÁGINA DE COLABORAÇÕES INTERNACIONAIS13
Reúne e possibilita a visualização, através de mapa, da distribuição geográfica de bolsas e auxílios 

à pesquisa, concedidos em cooperação com instituições no exterior.
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Também apresenta 
refinamento por auxílios  
à pesquisa, bolsas, área  
do conhecimento, ano  
de início e instituição

A página apresenta 
mapa de distribuição do 
fomento, por município 
do Estado de São Paulo, 
e gráficos do histórico 
do fomento, por ano  
de início, e projetos  
de pesquisa vigentes, 
por ano.

O mapa exibe as colaborações conforme 
refinamento selecionado. Quanto mais escura 
a região, mais colaborações realizadas.
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 PÁGINA DE TEMAS DE PESQUISA14
Reúne projetos de pesquisa financiados pela FAPESP, relacionados a alguns temas de destaque 

abordados pela comunidade científica e de interesse da sociedade. Cada página de tema apresenta os 
resultados de busca, mapa da distribuição do fomento por município do Estado de São Paulo, gráficos 
do histórico do fomento e dos projetos de pesquisa vigentes por ano, além de apresentar opções de re-
finamento para filtrar a pesquisa.
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Esta página reúne os auxílios à pesquisa e bolsas, de acordo com os assuntos que foram indexados 
nos registros, e fazem parte da Lista de Assuntos da BV/FAPESP. Existem duas formas de acesso: 

POR PALAVRA NO CAMPO DE BUSCA

O campo de busca sugere termos, 
considerando o radical do termo 
digitado e busca permutada, de 
acordo com os resultados mais 
frequentes.
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POR PALAVRA INDEXADA EM REGISTRO DE AUXÍLIOS À PESQUISA E BOLSAS

Para acessar a página de assuntos 
e visualizar outros projetos, basta 
clicar no assunto.

A página apresenta assuntos relacionados, 
refinamento por auxílios à pesquisa, bolsas, área 
do conhecimento, instituição e ano de início.  
Traz também mapa da distribuição do fomento, 
por municípios do Estado de São Paulo, e gráficos 
do histórico do fomento, por ano de início,  
e projetos de pesquisa vigentes, por ano.



48

Reúne referências de artigos científicos oriundas de bolsas e auxílios à pesquisa apoiados pela 
FAPESP, e obtidas em periódicos indexados nas bases de dados Web of  Science e SciELO. Essas refer-
ências são as mesmas que aparecem nas páginas de resultados de bolsas e auxílios à pesquisa, quando se 
opta pela visualização no formato detalhado com publicações. A coleta dessas referências é automática e 
realizada semanalmente, através de busca da informação sobre o financiamento da FAPESP e o número 
do processo FAPESP correspondente, mencionados nos artigos pelos seus autores.

 PÁGINA DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS  
 RESULTANTES DE PROJETOS DE PESQUISA15
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Também apresenta quadro com 
dados da Web of Science, gráficos 
de publicações por ano e citações 
por ano, além de vários tipos de 
refinamento.

A página apresenta campo para 
busca e ordenamento por citações, 
data de publicação e revista.



50

 
A página do artigo apresenta link 
para texto completo (quando houver), 
autores, afiliação, tipo de documento, 
fonte, quantidade de citações na Web 
of Science e conteúdo relacionado.
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