
POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

FINANCIAMENTO 

Demanda explosiva 
FAPESP altera critérios 
para concessão de bolsas 
de mestrado e doutorado 

Onúmero de bolsas concedidas 
pela FAPESP triplicou nos últi

mos quatro anos. Saltou de 3.556, em 
1996, para 9.754, no ano passado, de
vendo atingir um patamar de investi
mentos de mais de R$ 128 milhões 
anuais. Esse extraordinário volume de 
investimentos corre o risco de com
prometer a proporção adequada entre 
os recursos destinados a bolsas e os 
reservados a auxílios, por meio do 
qual a Fundação financia os custos 
materiais, diretos ou indiretos, do de
senvolvimento de projetos de pesqui
sas, e que se tem conseguido manter 
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ao longo dos últimos anos. No ano 
passado, no entanto, com o aumento 
da demanda, os recursos para bolsas 
passaram a representar 37% do total 
de investimentos da Fundação. Os 
63% restantes foram destinados a 
auxílios à pesquisa em suas diversas 
modalidades, financiando seus custos 
materiais, como equipamentos, ma
terial de consumo, entre outros. "A 
experiência nacional e internacional 
demonstra que o desequilíbrio na 
distribuição de recursos compromete 
o desenvolvimento saudável do siste
ma de pesquisa, a ponto de retirar-lhe 
as condições necessárias para a for
mação e absorção adequadas de no
vos pesquisadores", diz José Fernando 
Perez, diretor científico da FAPESP. 

Para restaurar o necessário equilí
brio, a FAPESP decidiu que não irá 
diminuir o enorme investimento em 
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bolsas que faz atualmente, mas tam
bém não poderá aumentá-lo sem 
prejudicar o financiamento do sistema 
de pesquisa como um todo. Portanto, 
somente serão aprovadas as solicita
ções consideradas excelentes nos 
quesitos: projeto de pesquisa; produ
tividade recente e competência do 
orientador na área em que se insere o 
projeto; e qualificações do candidato. 
As bolsas ligadas a projetos temáticos 
nada devem sofrer com esse procedi
mento e todos os auxílios a pesquisa 
continuam com seu fluxo normal. Já 
a linha de bolsas de aperfeiçoamento 
está formalmente desativada. 

A Fundação já não vem conce
dendo prorrogações de bolsas de 
mestrado e doutorado, além do perío
do regulamentar de 24 meses, para o 
caso de mestrado, e 48 meses, para 
doutorado. A extensão dos prazos 
acabaria por prejudicar o ingresso de 
novos bolsistas no sistema. 

Sistema de pesquisa - O crescimento 
da demanda por bolsas registrado 
pela FAPESP decorre, principalmen
te, do crescimento do sistema de pes
quisa no Estado de São Paulo e é um 
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Evolução das bolsas no país- FAPESP 

2000 2.238 1.585 1.344 1.198 2.289 546 436 113 9.749 

1999 2.012 1.411 1.360 1.083 1.694 480 338 11 o 8.488 

1998 1.867 1.483 998 981 1.071 423 257 94 7.174 

1997 1.678 1.120 683 728 592 395 138 67 5.331 

1996 1.369 773 396 474 293 144 36 35 3.520 

IC (Iniciação Científica); MS-1 (Mestrado I); MS-11 (Mestrado 11); 
DR-I (Doutorado I); DR-11 (Doutorado-li); PD (Pós-Doutorado); 

TT (Treinamento Técnico); JP (Jovem Pesquisador). 

indicador da vitalidade dos Progra
mas de Pós-Graduação. As bolsas con
cedidas pela FAPESP atraíram boa 
parte dessa demanda, em função do 
seu valor ser cerca de 40% superior 
ao das bolsas concedidas pelas insti
tuições federais e também por con
tarem com recursos da reserva técni
ca. Há uma relação, portanto, entre a 
redução das cotas de bolsas concedi
das pela Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensi
no Superior (Capes) e pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cien
tífico e Tecnológico ( CNPq) em São 
Paulo, e o aumento da demanda re
gistrado pela Fundação. 

Atualmente, o número de bolsas 
de pós-graduação da FAPESP, tanto 
para mestrado como para doutora
do, é maior do que o financiado, por 
cada uma das agências federais. No 
ano passado, a FAPESP distribuiu 
um total de 6.049 bolsas para mes
trado e doutorado. Em contraparti
da, a Capes e o CNPq distribuíram, 
respectivamente, 4.302 e 4.075 bol
sas, no mesmo período. Esses núme
ros de bolsas das agências federais 
foram obtidos por meio do sistema 
Prossiga/CNPq. Os últimos núme
ros oficiais do CNPq, entretanto, 
apontam um total de 4.324 bolsas 
distribuídas em São Paulo no ano 
passado, sendo 2.010 para mestrado 
e 2.314 para doutorado. 

Segundo o chefe de Gabinete do 
CNPq, Lélio Fellows Filho, o Estado 
de São Paulo recebeu do órgão em 
2000, R$ 130 milhões, sendo R$ 106 

milhões para todas as modalidades 
de bolsas no país, R$ 2,1 milhões no 
exterior e R$ 21,3 milhões para fo
mento. "Essa distribuição representa 
uma alocação de 31 o/o dos recursos 
globais do CNPq", diz Fellows. "So
mente a Universidade de São Paulo 
(USP) recebeu 10,7%, percentual 
maior que todas a dotação destinada 
à Região Norte e do que todos os es
tados do país, com exceção do Rio de 
Janeiro e de São Paulo." 

A Capes repassa recursos para 
instituições que podem ser utiliza
dos no financiamento de bolsas, por 
um período de 24 meses, no caso de 
mestrado, e de 48 meses, para o 
doutorado. De acordo com Luiz Val
cov Loureiro, diretor de Programas 
da Capes, a redução dos recursos 
destinados às instituições de São 
Paulo é conseqüência da "política 
nacional que atrela a concessão de 
bolsas ao prazo de titulação". As uni
versidades paulistas, ele continua, 
têm o maior tempo de titulação do 
Brasil, especialmente nos cursos de 
mestrado. Pelo critério de avaliação 
da Capes, tempo de titulação conta 
pontos, a favor ou contra, para o es
tabelecimento de cotas repassadas 
às instituições. 

De qualquer forma, na opinião 
do diretor científico da FAPESP, as 
agências devem conversar e trabalhar 
em conjunto, sendo necessário um es
forço concertado visando a uma re
definição das cotas federais para São 
Paulo, que permita atender ao cresci
mento da demanda qualificada. • 

ASSESSORIA 

Alternativas para 
uso de programas 

Softwares de domínio 
público ou de acesso livre 
já podem ser utilizados 

AFAPESP resolveu ampliar as 
alternativas disponíveis para 

que seus assessores emitam por via 
eletrônica os pareceres iniciais ou de 
acompanhamento dos projetos de 
pesquisa sob sua avaliação, em qual
quer das linhas de fomento da Fun
dação. Agora, programas que são de 
domínio público ou de acesso livre 
também podem ser utilizados, deci
são que, aliás, atende a demandas ori
ginárias da comunidade científica 
paulista. Quem quiser continuar uti
lizando o Word pode fazê-lo porque 
a idéia por trás da inovação no siste
ma é justamente dar mais liberdade 
de escolha ao assessor. 

Os novos formulários estão à dis
posição na página da FAPESP (satur
no.fapesp.br) em três formatos: *.doe 
(documento do Microsoft Word), 
*.html (documento padrão Internet) 
e *.sdw (documento do Staroffice). A 
assessoria poderá optar pelo formato 
que considerar mais adequado. Os 
novos formulários *.doe, ao contrá
rio dos antigos, permitem todo tipo 
de formatação de texto. 

Embora seja muito conveniente 
para a FAPESP a recepção dos pare
ceres nesses formulários e em versão 
impressa, os assessores devem se sen
tir à vontade para imprimir os for
mulários e utilizá-los para uma ver
são manuscrita do parecer. Ou, até 
mesmo, fazer sua manifestação em 
estilo livre, sem utilização dos for
mulários, desde que contemplando 
todos os quesitos de avaliação que 
deles constam. • 
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