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Investimento 
   em ascensão

Relatório de atividades 2009  
destaca aumento dos recursos  
para bolsas e auxílios da FAPESP

A 
FAPESP desembolsou, no ano passado, R$ 679,52 
milhões em recursos para pesquisa, 6,5% a mais do 
que em 2008, mantendo uma curva ascendente de 
investimentos desde 2003. O crescimento se deu a 
despeito de a receita total da Fundação ter caído 4,5% 
em 2009, resultado da redução de recursos federais 
vinculados a convênios. Esse é um dos dados prin-

cipais do Relatório de atividades da FAPESP em 2009, lan-
çado neste mês e ilustrado com obras de Candido Portinari 
(1903-1962) que integram uma exposição, cuja abertura, com 
a presença do filho do pintor, João Candido, está programada 
para o dia 20, às 16 horas, na sede da Fundação.

Outro destaque foi a elevação, respectivamente, em 8,32% 
e 14,57% dos recursos destinados às bolsas regulares e aos 
auxílios regulares à pesquisa. No caso das bolsas, foram des-
tinados R$ 98,57 milhões para a modalidade doutorado e R$ 
79,65 milhões para a de pós-doutorado, além de R$ 44,79 
milhões para a categoria mestrado e R$ 16,79 milhões para as 
bolsas de iniciação científica. Entre os auxílios regulares, um 
número eloquente foi o crescimento da quantidade de proje-
tos temáticos contratados. Foram 109, quase 60% mais do que 
em 2008. O desembolso com os projetos temáticos chegou 
a R$ 80,32 milhões, 28,32% a mais do que no ano anterior. 
Do total de novos projetos, 42 foram temáticos vinculados 
a INCTs (Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia), em 
parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). 
Os recursos destinados a eles foram de R$ 17,37 milhões.

“Toda a atividade da FAPESP é fortemente imbuída de 
sentido finalístico”, diz o presidente da Fundação, Celso La-
fer. “Tem-se a consciência do papel cada vez mais relevante 
que a ciência e a tecnologia possuem em relação ao desen-
volvimento sustentável e à garantia da qualidade de vida 
da população. Para cumprir estas finalidades é essencial o 
apoio intenso da FAPESP à formação de recursos humanos 
para pesquisa, o apoio à pesquisa acadêmica e o apoio à 
pesquisa orientada a aplicações”, afirma. Lafer lembra que m
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o estado de São Paulo investe em pesquisa e de-
senvolvimento 1,52% do PIB estadual, situando- 
-se à frente de países como Portugal, Espanha, Itá-
lia, Chile, Argentina e México. “Da fração pública 
desses investimentos, o governo do estado de São 
Paulo foi responsável por 24%, o que significa 
quase o dobro da participação federal. Disso resul-
ta a participação destacada da comunidade cientí-
fica paulista em termos de trabalhos indexados de 
padrão internacional, que correspondem a pouco 
mais da metade da produção nacional, bem como 
a formação, em São Paulo, de 45% dos doutores 
do país. A FAPESP, ao longo de sua história, e não 
foi diferente em 2009, contribuiu fortemente para 
esse fenômeno”, disse Celso Lafer. 

A área da saúde, que concentra um grande nú-
mero de pesquisadores e grupos de pesquisa no 
estado de São Paulo, foi contemplada com 28% 
dos recursos desembolsados pela Fundação. Em 
seguida aparecem as áreas de biologia (16%), en-
genharia (14%), ciên cias humanas e sociais (9%) 
e agronomia e veterinária (9%), entre outras. A 
concentração de grupos de pesquisa também ex-
plica o repasse de recursos a pesquisadores da Uni-
versidade de São Paulo (USP), que receberam, em 
2009, 46% do total de recursos desembolsados pela 
Fundação. A Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) recebeu 14% e a Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) ficou com 13%. As instituições fe-
derais localizadas em São Paulo obtiveram 12%. 

Demanda espontânea – Trinta e seis por cento 
dos recursos, ou R$ 242,6 milhões, destinaram-
-se à formação de recursos humanos para a pes-
quisa, na forma de bolsas regulares. Um montante 
de R$ 284,31 milhões, ou 42% do total, foi desti-
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ma voltado para a compra de livros e  
e-books para atualização do acervo de bi-
bliotecas de universidades e instituições 
de pesquisa no estado de São Paulo. 

A FAPESP avançou em sua polí-
tica de internacionalização do inves-
timento em pesquisa. Foram estabe-
lecidos novos acordos de cooperação 
com instituições do exterior, caso dos 
Conselhos de Pesquisa do Reino Unido 
(RCUK), King’s College London e com 
o International Science and Technolo-
gy Partnerships Canada Inc. (ISTP Ca-
nada). Também foram lançadas novas 
chamadas de propostas no âmbito de 
acordos de cooperação já existentes, 
como o Deutsche Forschungsgemeins-
chaft (DFG), da Alemanha, e o Centre 
National de La Recherche Scientifique 
(CNRS), da França, e lançado o Pro-
grama de Bolsa Dra. Ruth Cardoso em 

Antropologia e Sociologia, apoiado pe-
la FAPESP, Fundação Fulbright, Capes 
e Universidade Columbia.

Em nível nacional, a FAPESP assi nou 
acordo de cooperação com as fundações 
de Amparo à Pesquisa do Maranhão 
(Fapema) e de Pernambuco (Facepe) 
para pesquisas conjuntas sobre mudan-
ças climáticas globais. No caso da Face-
pe, foi lançada uma chamada de pro-
postas que poderão se articular com as 
de cientistas da França, submetidas ao 
edital da Agence Nationale de La Recher-
che. A Fundação promoveu seminários 
internacionais no âmbito de grandes 
programas como o Biota-FAPESP, o de 
Pesquisa em Bioenergia (Bioen) e o de 
Pesquisa sobre Mudanças Climáticas 
Globais. No total, a FAPESP organizou 
e participou de 46 eventos, que atraíram 
cerca de 10 mil pessoas. n

nado aos auxílios regulares à pesquisa, 
projetos de demanda espontânea dos 
pesquisadores, incluindo-se os temá-
ticos. Já os programas especiais, cria-
dos para induzir a pesquisa em áreas 
estratégicas, ficaram com R$ 75,89 
milhões, ou 11% do total. Por fim, os 
programas de pesquisa para a inovação 
tecnológica, que apoiam pesquisas com 
potencial de desenvolvimento de novas 
tecnologias ou que contribuem para a 
formulação de políticas públicas, fica-
ram com 11%, ou R$ 76,7 milhões.

A preocupação com o apoio à pes-
quisa acadêmica envolveu um esforço 
de modernização da infraestrutura de 
pesquisa das instituições. Para os pro-
gramas de apoio à infraestrutura de 
pesquisa foram destinados R$ 38,68 
milhões. No ano houve o lançamento 
do edital para o FAP-Livros, progra-

Mais recursos para pesquisa

Evolução do desembolso da FAPESP por linha de fomento – Em R$ do ano

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bolsas regulares 4.108 3.838 4.132 4.002 5.072 5.746 5.898 5.995

Auxílios regulares 3.141 2.944 3.110 2.999 3.813 3.949 4.389 3.953

Programas especiais 520 508 807 905 878 522 842 1.299

Programas de pesquisa 243 177 236 256 294 370 207 223
para inovação tecnológica

Total 8.012 7.467 8.285 8.162 10.057 10.587 11.336 11.470

Auxílios regulares: Auxílio à Pesquisa regular, Projetos temáticos, Pesquisador visitante, Escola São Paulo de ciência Avançada, Participação 
em reunião científica ou tecnológica, Publicações científicas, reparo a Equipamentos.

Programas Especiais: Apoio a jovens Pesquisadores, cooperação interinstitucional de Apoio a Pesquisas sobre o cérebro (cinAPce), Ensino 
Público, capacitação de recursos Humanos para a Pesquisa, jornalismo científico (midiaciência), Programa de Apoio à infraestrutura de Pes
quisa, convênios FAPESPmct/cnPq.

Programas de Pesquisa para Inovação Tecnológica: Programa biotaFAPESP, Programa FAPESP de Pesquisa em bioenergia (bioen), Programa 
FAPESP de Pesquisa sobre mudanças climáticas globais (PFPmcg), Programa tecnologia da informação no Desenvolvimento da internet Avan
çada (tidia), Programa centros de Pesquisa, inovação e Difusão (cepid), Programas de Pesquisa em Políticas Públicas, Pesquisa inovativa em 
micro e Pequenas Empresas, Pesquisa em Parceria para inovação tecnológica, Apoio à Propriedade intelectual.

Evolução do número de projetos contratados pela FAPESP por linha de fomento 

Bolsas regulares  153.155.936 135.876.020 136.885.029 128.761.923 150.007.697 178.049.374 223.966.926 242.609.067

Auxílios regulares   197.648.045 146.033.605 167.801.061 197.966.891 223.817.344 212.012.903 248.169.041 284.315.018

Programas especiais 45.230.273 29.488.759 35.408.188 79.509.055 75.676.162 85.686.338 91.097.830 75.899.265

Programas de pesquisa  59.438.645 43.403.063 53.806.158 75.480.707 72.338.734 73.822.746 74.623.001 76.702.464
para inovação tecnológica

Total   455.472.900 354.801.449 393.900.438 481.718.578 521.839.938 549.571.361 637.856.798 679.525.814


