
Anexo I



Versão Preliminar do Projeto

Avaliação dos resultados de políticas de fomento 
à pesquisa implementadas pela FAPESP 
no estado de São Paulo nos últimos dez anos
(1992–2002).
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Justificativa

Necessidade de implantação de um sistema dinâmico 
de informações  que permita estudos periódicos 
e possa servir como instrumento de gestão.

(Lei 5.918, inciso IV do artigo 3º)

Objetivo Geral

Contribuir para o acompanhamento e diagnóstico 
da situação da Ciência e Tecnologia no estado 
de São Paulo, visando:

n subsidiar a formulação de políticas públicas para a 
área de Ciência e Tecnologia no estado de São Paulo;

n socializar informações;
n otimizar recursos.
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Subprojetos

n I – Equipamentos: dimensionamento, 
configuração e avaliação.

n II – Bolsas: perfil da demanda.
n III – Bolsas: trajetória científica/profissional 

dos usuários.
n IV – Programas de Inovação Tecnológica: 

reflexos nas empresas participantes e nos
grupos de pesquisa.
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Subprojeto I: Equipamentos

Objetivos específicos:
n fornecer elementos para a FAPESP elaborar 

diagnóstico que permita reavaliar políticas e critérios 
para concessão de novos equipamentos;

n fornecer aos pesquisadores acesso, pela internet, 
a informações sobre os equipamentos;

n construir banco dinâmico de dados que permita 
acompanhamento sistemático e produção 
de relatórios periódicos.

Metodologia:
n Módulo I: levantamento de dados junto 

ao CPD da FAPESP.
n Módulo II: coleta de informações  por meio 

de questionário (formulário eletrônico). 
http://orion.fapesp.br/testepedidos/avaliacao/instrucoes.htm

n Módulo III: tratamento das informações 
organizadas por: tipo de equipamento, área 
de conhecimento, pesquisadores, instituições,
regiões geográficas, categoria administrativa 
e organização acadêmica da IES.
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Subprojeto II: Bolsas: 
Perfil da Demanda

Objetivos específicos:
n caracterizar o perfil da demanda dirigida 

à FAPESP – período de 1992 a 2002;
n caracterizar o perfil das demandas 

atendidas e não atendidas;
n construir um sistema informatizado 

de coleta contínua de dados.

Metodologia:
n Módulo I:  levantamento de dados junto 

ao CPD da FAPESP.
n Módulo II: tratamento descritivo dos dados relativos 

à demanda FAPESP considerando diversas categorias.
n Módulo III: levantamento de informações 

complementares, a partir de pesquisa de campo,
e tratamento qualitativo dessas informações. 
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Subprojeto III: Bolsas:
Trajetória 

Objetivos específicos:
n delinear a trajetória percorrida pelos estudantes 

contemplados com bolsa de Iniciação Científica 
e/ou Mestrado e/ou Doutorado;

n construir um sistema informatizado 
de coleta contínua de dados.

Metodologia
n Módulo I: levantamento de dados junto 

ao CPD da FAPESP.
n Módulo II: coleta de informações, por meio 

de questionário, junto a bolsistas e orientadores.
n Módulo III: tratamento das informações.
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Subprojeto IV: Programas de
Inovação Tecnológica: Reflexos

Objetivo específico:
n avaliar o impacto dos projetos de inovação 

tecnológica dos programas PITE e PIPE, concluídos 
até 2002, focalizando empresas e núcleos envolvidos.

Metodologia: 
n Módulo I: levantamento de dados junto 

ao CPD da FAPESP.
n Módulo II: coleta de informações, por meio 

de questionário e visitas, junto aos 
coordenadores de grupos de trabalho.

n Módulo III: tratamento dos dados.
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Contatos

Eugênia M. Reginato Charnet
echarnet@trieste.fapesp.br

Helena Maria Cunha do Carmo Antunes
hantunes@trieste.fapesp.br

Fone: (011)3838-4225


