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Contexto

CNPq: a mais antiga agência de
fomento nacional

Revisão de sua Missão: Pesquisa

Projetos institucionais: inserção
de pesquisadores em redes
nacionais e internacionais

Desde sua criação concede bolsas
para pesquisa



Motivações

• Missão do CNPq de fomento à pesquisa para contribuir com o desenvolvimento

científico e tecnológico e a inovação no Brasil

• Necessidade de mudança do modelo de concessão de bolsas de pós-graduação do• Necessidade de mudança do modelo de concessão de bolsas de pós-graduação do

CNPq (bolsa de formação X bolsa de pesquisa)

• Ajuste do modelo de implementação com o lançamento de chamadas públicas

(de bolsas por quotas para bolsas de pesquisa via projetos) – criação do PIBPG

• Consolidação do Programa de Bolsas de Mestrado e Doutorado para Inovação

(Programa MAI/DAI), estimulando as IES a incorporarem a pesquisa para a

inovação entre suas missões



Chamada CNPq nº 
01/2019 - Apoio à 

Formação de Doutores 
em Áreas Estratégicas

• Projetos institucionais de
pesquisa apresentados pelas

IES/ICTs;

- Bolsas de Doutorado;
- Bolsas de Apoio Técnico; e

- Recursos de Custeio.



• Projetos institucionais de 
pesquisa apresentados pelos 
Programas de Pós-Graduação 

Chamada Pública CNPq nº 
25/2020 – Apoio à Pesquisa 
Científica, Tecnológica e de 

Inovação

Programas de Pós-Graduação 
(PPGs) com a concessão de 
bolsas de Mestrado e 
Doutorado; e

• Redistribuição de bolsas a PPGs 
já apoiados pelo CNPq e 
atendimento a novos PPGs.



Chamada Pública CNPq nº 
02/2021 – Apoio à 

Pesquisa Científica, 
Tecnológica e de Inovação

• Aderência aos critérios de 
julgamento da Chamada n°julgamento da Chamada n°
25/2020;

• Atendimento a todas as 
áreas do conhecimento; e

• Redistribuição de bolsas a 
PPGs já apoiados pelo CNPq. 



Chamada Pública 

Chamada Pública CNPq nº 
07/2022 – Apoio à 

Pesquisa Científica, 
Tecnológica e de Inovação

• Dar seguimento à diretriz de 
realinhamento da concessão de 
bolsas de pós-graduação do CNPq Chamada Pública 

02/2021 - Resultado
bolsas de pós-graduação do CNPq 
das Chamadas de 2020 e 2021;

• Concessão de bolsas de Mestrado e 
Doutorado; 

• Redistribuição de bolsas a PPGs já 
apoiados pelo CNPq.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO – PIBPG

• PORTARIA CNPq nº 997, DE 15 DE AGOSTO DE 2022
• Objetivo: apoiar a formação de recursos humanos para

pesquisa por meio da concessão de bolsas de mestrado e
doutorado no País em Programas de Pós-Graduação (PPG)
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doutorado no País em Programas de Pós-Graduação (PPG)
stricto sensu, mediante seleção pública de Projetos
Institucionais de Pesquisa apresentados pelas IES ou ICTs.

• Manutenção dos benefícios aos bolsistas de mestrado e
doutorado pelo CNPq.

• A outorga das bolsas será feita ao Representante
Institucional, que fará a gestão do PIBPG na IES/ICT e também
junto ao CNPq.
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Chamada 

• Objeto: apoiar Projetos Institucionais
para Pesquisa científica, tecnológica e
de inovação nas IESs e nas ICTs, por
meio da concessão de bolsas de
mestrado e doutorado no País, no
âmbito do Programa Institucional de
Bolsas de Pós-Graduação (PIBPG).

Pública 
PIBPG 

• Implementa integralmente o novo
modelo de concessão de bolsas de pós-
graduação do CNPq.

Observação: Chamada de Redistribuição!
Investimento de R$ 100 milhões



Características

-Proponente: ser o(a) Pró-Reitor(a) de Pesquisa
e/ou Pós-Graduação, ou cargo equivalente, da
instituição de execução do projeto ou ser o(a)
Representante Institucional indicado pela Pró-
Reitoria de Pesquisa e/ou Pós-Graduação ou
instância equivalente.

-Recursos Financeiros:

• R$ 100 milhões de reaisCaracterísticas • R$ 100 milhões de reais
• Até 10 bolsas de Mestrado e/ou até 10 bolsas

de Doutorado por projeto
• Um projeto por ICT/IES
• Duração até 60 meses: propostas aprovadas

com bolsas de doutorado ou doutorado e
mestrado

• Duração até 36 meses: propostas aprovadas
apenas com bolsas de mestrado





Chamada Pública 
do Programa  de 

Mestrado e 
Doutorado para 

Inovação 

• Objeto: Apoiar propostas de
Instituições Científicas, Tecnológicas
e de Inovação (ICTs), que demonstrem
capacidade para a execução do
Programa MAI/DAI – Mestrado eInovação 

MAI/DAI 

Programa MAI/DAI – Mestrado e
Doutorado para Inovação.

• Aderência à Chamada Pública CNPq nº
012/2020 - Programa MAI-DAI.

Investimento de R$ 50 milhões



Características

- Proponente: Representante Institucional
MAI/DAI – RID, indicado pelo dirigente máximo da
Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação
(ICT).

- Fomento:
• Até 10 bolsas de Mestrado e/ou até 10 bolsas

de Doutorado;
• Para cada bolsa de Mestrado, deverá ser

solicitada, obrigatoriamente, uma ou duasCaracterísticas solicitada, obrigatoriamente, uma ou duas
bolsas de Iniciação Tecnológica e Industrial
(ITI);

• Para cada bolsa de Doutorado (GD), deverá
ser solicitada, obrigatoriamente, de uma a
quatro bolsas ITI;

• Um projeto por ICT; e
• Duração dos projetos de até 60 meses.
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