
Apoio financeiro a pesquisa e educação 
 
Bolsas de estudo no Brasil beneficiam estudantes que se dedicam exclusivamente à 
pós-graduação 
 
Conciliar um curso de pós-graduação Stricto sensu com o trabalho não é tarefa fácil. Em geral, 
os mestrado e doutorado têm carga horária extensa, além de exigir muita dedicação fora de 
sala de aula. Para incentivar a atividade acadêmica, órgãos governamentais e não-
governamentais e as próprias instituições de ensino superior oferecem bolsas de estudo que 
beneficiam os interessados em dedicar-se exclusivamente a aprofundar os conhecimentos. 
 
No Brasil, a Capes é uma das principais provedoras de bolsas de estudo em cursos de pós-
graduação, responsável por mais da metade dos benefícios concedidos. O auxílio visa 
estimular a formação de recursos humanos para a docência em grau superior, assim como 
desenvolver a pesquisa científica no País e contribuir para o atendimento da demanda por 
profissionais qualificados nos setores público e privado. No final do ano passado, a Capes 
anunciou o reajuste das bolsas, que hoje beneficiam 30 mil pessoas: o valor será ampliado em 
20% a partir de março. As bolsas de mestrado passam de R$ 940,00 para R$ 1.130,00 e as de 
doutorado de R$ 1.394,00 para R$1.673,00. 
 
Outro órgão que concede bolsas de estudo a alunos de programas de mestrado, doutorado e 
pós-doutorado é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O objetivo é fomentar a pesquisa científica e 
tecnológica, além de enriquecer a formação de profissionais na área. São duas as modalidades 
de bolsas: individuais e por cota. As primeiras devem ser solicitadas diretamente ao CNPq e as 
demais nas universidades ou faculdades. 
 
Os estudantes de pós-graduação no Estado de São Paulo também podem recorrer ao apoio 
financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), A entidade, 
que possui diversas modalidades de bolsa, faz o acompanhamento periódico das atividades dos 
bolsistas, e está presente também nos Estados do Rio de Janeiro (Faperj), Minas Gerais 
(Fapemig), Alagoas (Fapeal) e Rio Grande do Sul (Fapergs). 
 
A WWF-Brasil, organização não-governamental que desenvolve ações e projetos na área de 
preservação ambiental no País, mantém o Programa Natureza e Sociedade, por meio do qual 
oferece bolsas para estudantes de mestrado e doutorado que trabalham em pesquisas sobre 
conservação e manejo dos ecossistemas brasileiros.Para concorrer a uma bolsa, os 
interessados devem se informar sobre as exigências de cada programa. Os valores também 
variam conforme o tipo de bolsa e entidade que a concede. 
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