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Linhas e apoios vigentes no FAEPEX

Linha Pesquisa

• Auxílio Viagem

• Auxílio Pesquisa

• Auxílio Jovem Pesquisador na Unicamp

• Auxílio Ponte

• Auxílio Início de Carreira (ex

PAPDIC/PAPPIC) e Bolsas vinculadas

• Auxílio Jovem Pesquisador FAPESP 

(JP/FAPESP/FAEPEX) – Suspenso

• Auxílio Grandes Projetos (Temáticos, INCT, 

BIOTA) – Suspenso

• Auxílio Pré-Temático - Suspenso 

Linha Ensino

• Implementada por meio de editais

Linha Extensão

• Implementada por meio de editais

Outros apoios

• Bolsa PD de gestão executiva (para 

grandes centros, como CEPIDs, CPA, 

CPEs, etc)

• Edital publicações, Colaborações (Univ. 

Cardiff), Congressos e programas de IC, 

etc

• Editais especiais



Alterações na Linha pesquisa

Linha Pesquisa

• Auxílio Viagem Auxílio à Participação em Eventos Científicos (inclusão de eventos remotos)

• Auxílio Pesquisa

• Auxílio Jovem Pesquisador na Unicamp (inclusão de iniciativas similares ao JP/FAPESP, como o edital Geração/FAPESP)

• Auxílio Ponte (aumento para 3 meses de bolsa)

• Auxílio Início de Carreira (ex PAPDIC/PAPPIC) e Bolsas vinculadas

• Auxílio Jovem Pesquisador FAPESP (JP/FAPESP/FAEPEX) – Suspenso

• Auxílio Grandes Projetos (Temáticos, INCT, BIOTA) – Suspenso

• Auxílio Pré-Temático – Suspenso

• Bolsa PD de gestão executiva para grandes centros/iniciativas

• Editais especiais (deixar explícito no manual essa possibilidade)

• Auxílio Reintegração (destinado a apoiar docentes/pesquisadores que passaram por licenças maternidade/saúde)

• Edital de Incentivo à Inserção de Docentes e Pesquisadores no Sistema FAEPEX



Auxílio Reintegração

Objetivo: Apoiar docentes/pesquisadores(as) que se afastaram por licença maternidade/saúde

Formato do auxílio: Mesmo dispositivo do auxílio início de carreira (AIC)

Apoio de R$ 15.000,00

Envio de projeto de pesquisa a ser submetido posteriormente a uma agência de fomento

Impacto estimado: R$ 200.000,00 Reais / ano



Edital de Incentivo à Inserção de Docentes e Pesquisadores no Sistema 
FAEPEX

Objetivo: Apoiar docentes/pesquisadores(as) que, por motivos diversos, não satisfazem as condições usuais de 

complementaridade, visando assim uma reinserção do(a) proponente nos sistemas usuais de apoio à pesquisa 

(FAPESP, CNPq, etc)

Formato do auxílio: Mesmo dispositivo do auxílio início de carreira (AIC)

Apoio de R$ 15.000,00

Envio de projeto de pesquisa a ser submetido posteriormente a uma agência de fomento

Bolsas (1 mestrado e 1 IC) caso projeto seja aprovado

Requisitos para solicitação:

Ter pelo menos 10 anos de vínculo como docente ou pesquisador da Unicamp

Impacto estimado: R$ 450.000,00 Reais / ano (funcionamento por edital)



Próximos passos

• Retorno do Conselho de Orientação

• Aprovação do manual em sua redação final: Novembro de 2022

• Novo sistema do FAEPEX

• Implantação das novas modalidades

• Ajustes diversos, como mecanismos para solicitação de alteração 

orçamentária e para envio de recursos


