
Governo aumenta o número de bolsas para pesquisa do CNPq e começa a preencher 
vagas ociosas em Universidades federais 
 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira, após reunião ministerial de 
mais de oito horas, 14 medidas, entre elas, a que aumenta o número de bolsas do CNPq em mais 
de 4 mil  
 
Outra medida determina o preenchimento imediato de três mil vagas ociosas nas Universidades 
Federais do Rio Grande do Sul (UFRGS), de Santa Catarina (UFSC), do Paraná (UFPR) e de Minas 
Gerais (UFMG). Consta que, ao todo, haveria hoje 35 mil vagas ociosas para estudantes nas 
Universidades federais do país.  
 
Eis os traços gerais do novo programa de bolsas: 
 
As novas bolsas beneficiam desde a iniciação científica até a pós-graduação. Serão também 
criadas 10.250 bolsas para atender a três novos projetos.  
 
Uma novidade é a criação da Bolsa de Iniciação Científica Júnior, para alunos do ensino médio. O 
projeto funcionará em convênio entre o MCT, Secretarias Estaduais de C&T e Fundações estaduais 
de Amparo à Pesquisa (FAPs).  
 
Também será criada a Bolsa Prêmio para as atividades básicas de pesquisadores com maior 
experiência - inicialmente para os pesquisadores de nível IA do CNPq.  
 
O MCT vai, ainda, restituir a Taxa de Bancada, para apoio ao desenvolvimento de teses de 
doutorado.  
 
Essas decisões, segundo o ministro Amaral, atendem à proposta do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva de ampliação da formação de cientistas e pesquisadores.  
 
A distribuição das bolsas terá a preocupação de contemplar as diversas regiões do país - Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste receberão atenção especial como parte da política de desconcentração 
da atividade científica no país.  
 
O aumento no número de bolsas e a criação de novas modalidades não implicarão em gastos 
extras para o MCT. Um grupo de trabalho nomeado pelo ministro examinou o orçamento do MCT e 
do CNPq e concluiu que as medidas serão possíveis com o melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis.  
 
O total de bolsas será ampliado em 9%, o que significa a concessão de mais 4.328 bolsas para 
programas já existentes e mais 10.250 distribuídas em novas modalidades. O programa 
representará um investimento mensal de R$ 3.638.000,00, já garantido no orçamento de 2003.  
 
Eis os detalhes das novas medidas: 
 
1. Criação da Bolsa de Iniciação Científica Júnior, para alunos do ensino médio. Com a bolsa, o 
MCT pretende estimular novos talentos na área científica. Serão 3 mil bolsas, no valor mensal de 
R$ 80,00 - totalizando um investimento mensal de R$ 240 mil por mês. Este programa será 
desenvolvido em parceria com as Fundações de Amparo a Pesquisa nos Estados. Ele representa 
uma ampliação para o âmbito nacional de uma experiência realizada no Estado do RJ com o 
Programa 'Jovens Talentos', conforme lembrou ao 'JC e- mail', o secretário-executivo do MCT, 
Wanderley de Souza, ex-secretário de C&T do RJ (Governo Garotinho).  
 
2. Implantação do programa de Bolsa Prêmio, no valor mensal de R$ 1.300,00 para 1.040 
pesquisadores do CNPq com maior experiência (pesquisadores do nível IA). O programa implicará 



em investimento mensal de R$ 1.352.000,00. Ele também é calcado numa experiência realizada 
no Estado do RJ com o Programa 'Cientistas do Nosso Estado', informou Wanderley.  
 
3. Recuperação da Taxa de Bancada do CNPq, para assegurar melhores condições para o 
desenvolvimento do projeto de tese. Cada aluno bolsista de pós-graduação receberá, a cada três 
meses, o equivalente a uma bolsa de doutorado, hoje no valor de R$ 1.072,89. De imediato, 
serão atendidos 6.210 alunos de doutorado com recursos mensais de R$ 1.426.230,00.  
 
4. Aumento do número de bolsas para doutores desenvolverem atividades em instituições 
científicas. O número passará de 707 para 945, o que representa um aumento de 33,6%. Os 
recursos mensais investidos nesta ação subirão de R$ 1.901.830,00 para R$ 2.542.050,00. Farão 
parte os seguintes programas: 
 
- Fixação de Doutores nas diversas regiões do país para contribuir com melhor distribuição do 
desenvolvimento científico/tecnológico. O benefício é voltado para doutores recém-formados ainda 
sem vínculo empregatício. O valor pago nas bolsas varia de R$ 3.624,00 a R$ 3.941,00*.  
 
- Desenvolvimento Científico Regional, para apoiar projetos vinculados às instituições de 
pesquisas regionais que têm carência de pesquisadores qualificados. A duração vai de 12 a 36 
meses. O candidato precisa ter título de doutor e dedicar-se integralmente às atividades de 
pesquisa. O valor pago nas bolsas varia de R$ 1.838,23 a R$ 4.120,18*.  
 
- Pesquisadores Visitantes, que proporciona ao pesquisador brasileiro ou estrangeiro, de 
reconhecida liderança, a participação em grupos de pesquisa ou pesquisa/ensino em instituição 
distinta da sua, visando contribuir para a realização de determinada programação científica e 
tecnológica. As bolsas têm duração de 3 a 12 meses, permitindo-se renovações consecutivas, 
mediante avaliação do desempenho do bolsista. O período, entretanto, não pode exceder a 36 
meses. O valor varia entre R$ 1.838,23 a R$ 3.644,77*.  
 
5. Aumento de 16,6% no número de bolsas de Apoio Técnico, a partir de março de 2003. A 
quantidade passará de 1.810 para 2.172, ampliando os recursos mensais de R$ 720.380,00 para 
R$ 864.456,00. A bolsa tem por finalidade apoiar grupos de pesquisa mediante a participação de 
um profissional técnico especializado em seu setor. A duração é de até 24 meses e o bolsista 
precisa ter, no mínimo, segundo grau completo, experiência em atividades indispensáveis ao 
apoio técnico a projetos de pesquisa científica/tecnológica. O bolsista não pode ter título nem 
estar matriculado em cursos de pós-graduação. O valor é de R$ 241,51 para nível médio e de R$ 
483,01 para o nível superior. 
 
6. Aumento de 8,8% nas bolsas para Mestrado e Doutorado, ampliando o número de 11.034 para 
12.010. O valor para bolsas de mestrado é de R$ 724,52 e de R$ 1.072,89 para doutorado.  
 
7. Aumento de 5,5% nas bolsas de Produtividade de Pesquisa, que passará de 7.769 para 8.200.  
 
O programa tem como objetivo estimular o desenvolvimento da atividade de pesquisa, contribuir 
para a geração de conhecimentos e formação de pessoal qualificado e possibilitar maior 
integração entre pesquisa, ensino e formação de recursos humanos. O candidato precisa ter título 
de doutor ou perfil científico/tecnológico equivalente, com experiência em sua área de atuação e 
vínculo funcional com dedicação integral em alguma instituição de ensino e/ou pesquisa. É 
permitida a participação de pesquisador aposentado, desde que comprove concordância da 
instituição com a execução do projeto. O valor varia de R$ 2.966,00 a R$ 4.120,00*.  
 
8. Aumento, a partir de agosto, de 10% no programa de Iniciação Científica, que passará de 
17.748 para 19.500 bolsas - total de recursos mensais ampliados de R$ 4.295.016,00 para R$ 
4.719.000,00. O programa tem como objetivo estimular o aluno de graduação na atividade de 
pesquisa e promover uma maior articulação entre a graduação e pós-graduação. A bolsa é 



concedida diretamente ao aluno de graduação por um período de até 12 meses. O valor é de R$ 
241,51.  
 
* Entre os critérios determinantes para a fixação do valor da bolsa estão a titularidade do 
pesquisador, número e freqüência de publicações, relevância dos trabalhos desenvolvidos e 
participação acadêmica.  
 
O aumento do valor das bolsas. 
 
O secretário-executivo do MCT, Wanderley de Souza, também nos informo u que o ministério 
continua estudando um aumento no valor das bolsas, outra grande expectativa dos bolsistas do 
CNPq.  
 
O grupo de estudos sobre bolsas do CNPq segue examinando esta questão, que exige um 
entendimento com a Capes e Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados, cujas bolsas também 
estão com seu valor depreciado, precisando de um reajuste.  
 
Wanderley prevê que terá uma resposta a este candente problema até final de março.  
 
Com dados da Assessoria de Imprensa do MCT e da imprensa 
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