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1. Informes
- Breve relatório de Gestão (2013-2017) – PRP/Faepex

Faepex on-line/assinatura digital nos TOs

2. Itens para deliberação
Programa Jovem Pesquisador – proposta de alteração de 
texto
Projeto Pré-temático – adapatção às regras gerais do 
Faepex

3. Palavra aberta



Os recursos do FAEPEX têm
origem orçamentária,
complementado por taxas de
contratos e convênios celebrados
pela Universidade.

Consideração geral  sobre 
recursos do FAEPEX
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Auxílios Solicitados e Aprovados 
2013-2016

2013 à 2016
No. de 

Solicitações 
No de Aprovação 

Percentual 
Aprovado

Linha Pesquisa 4801 4441 92,5%

Linha Ensino 153 148 96,7%

Linha Extensão 555 534 96,2%

Total Geral 2013-
2016: 

5509 5123 93,0%



Investimentos na linha Pesquisa
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Concessões área na Linha Pesquisa 
por área

Área 2013 2014 2015 2016
Totais na Gestão 

(2013-2016)

Biomédicas
773.186,25 1.389.207,49 1.965.007,73 1.783.888,59 

5.911.290,06 

Exatas
1.311.964,79 1.328.350,90 1.418.137,88 1.442.019,87 

5.500.473,44 

Humanas
837.750,60 980.423,72 1.229.115,18 1.516.300,17 

4.563.589,67 

Tecnológicas
1.175.053,95 1.302.111,28 1.529.819,93 2.070.164,23 

6.077.149,39 

Total/Geral 4.097.955,59 5.000.093,39 6.142.080,72 6.812.372,86 22.052.502,56 



Investimentos na linha Ensino
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Concessões na Linha Ensino por área 

Área 2013 2014 2015 2016
Totais na Gestão 

(2013-2016)

Biomédicas 416.376,03 221.466,32 39.512,00 110.500,00 1.087.854,35 

Exatas 424.368,00 211.528,51 210.304,53 71.000,00 917.201,04 

Humanas 422.846,00 225.766,50 298.253,97 105.500,00 1.052.366,47 

Tecnológicas 532.975,24 385.980,13 578.601,73 28.436,55 1.725.993,65 

Total/Geral 1.796.565,27 1.044.741,46 1.426.672,23 515.436,55 4.783.415,51 



Investimentos na linha - Extensão
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Concessões na Linha Extensão por área 

Área 2013 2014 2015 2016
Totais na Gestão 

(2013-2016)

Biomédicas 126.798,24 165.827,00 180.018,00 103.754,00 
576.397,24 

Exatas 181.683,93 196.643,64 277.250,00 130.377,00 
785.954,57 

Humanas 230.360,64 458.038,97 452.891,00 227.205,67 
1.368.496,28 

Tecnológicas 79.151,00 139.280,00 134.000,00 48.317,00 
400.748,00 

Total/Geral
617.993,81 959.789,61 1.044.159,00 509.653,67 3.131.596,09



2013  - 2017

Este relatório de gestão apresenta os resultados do quadriênio

2013-2017. Foram realizadas ações em todas as áreas da Pró-
reitoria de Pesquisa com o objetivo de aproximar as ações da PRP de
toda a comunidade universitária.

RELATÓRIO DE GESTÃO
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Gestão da Pesquisa

Instrumentalização da comunidade com ferramentas que permitem a
recuperação rápida das informações científicas geradas pela
Unicamp.

1. Organização dos dados científicos da Unicamp

13

Pela primeira a Unicamp passa a controlar e a fazer o
acompanhamento dos dados de pesquisa em tempo real. Esses dados
nos permitiram propor alguns ações para a PRP e para a
Universidade.

http://www.somos.unicamp.br/
http://www.somos.unicamp.br/
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Gestão da Pesquisa
2. Alteração no espaço do Faepex
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O redesenho do espaço da PRP melhorou nossa prestação de serviços à
Comunidade e o conforto dos nossos funcionários. Nesse novo layout, o
sistema de apoio do FAEPEX foi o mais privilegiado.



As ações implementadas nesse programa tiveram como objetivo
principal aumentar a base de atendimento da comunidade, ao
mesmo tempo, que consolidamos os programas existentes e
criamos novos programas de apoio às atividades fins da
Universidade.
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Informatização completa do FAEPEX 

Implantado em março de 2016 – totalmente operacional
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Informatização completa do FAEPEX 

Sistema de Assinatura digital – Termos de outorga
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Primeiro sistema da Unicamp totalmente digital – meta papel zero

Pronto para entrar em produção – lançamento na 
próxima semana



• Inclusão da Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq – nível
2 como elemento de comprovação da complementariedade;

• Inclusão de outras agências de fomento à Pesquisa como
elemento de comprovação da complementariedade.

Alteração dos requisitos de complementariedade do FAEPEX

Modificações implantadas

20



• Programas de Auxílio ao Início de Carreira (PAPDIC -
Programa de Auxílio à Pesquisa para Docente em Inicio de
Carreira e PAPPIC - Programa de Auxílio à Pesquisa para
Pesquisadores em Inicio de Carreira)

Inclusão de uma bolsa de iniciação científica, por 12 meses,
para os docentes e pesquisadores participantes desse
Programa que tenha projeto de pesquisa aprovado por
agencia de fomento.

Manutenção dos benefícios existentes, a saber:

Até quinze mil reais para o início das atividades de pesquisa;

Uma bolsa de Mestrado, por até 24 meses, para os
docentes que tiverem projetos de pesquisa aprovado por
uma agência de fomento nacional ou internacional

Melhoria dos programas de apoio ao início 
de carreira docente/pesquisador 
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Os coordenadores de projetos Temáticos, que são docentes da
Unicamp recebem até R$10.000,00 (dez mil reais) por ano para
complementar as atividades do projeto. Esse benefício foi
estendido para os projetos de grande monta, financiados por
outras agências. Essa ação tem por objetivo trazer para a
Unicamp projetos de grande volume financeiro, não importando
qual agência de fomento o financie.

Equiparação no tratamento dos projetos de grande 
monta de outras agências.

22



Os R$10.000,00 (dez mil reais/ano) são tratados como
prêmio de estímulo a vinda de temáticos para a Unicamp e os
pesquisadores (coordenador, pesquisadores principais e
membros de equipe) do temático não são retirados do
sistema de Auxílio à Pesquisa do Faepex.

Alteração das regras de distribuição dos recursos do 
temático.

ANTES

Quando o coordenador do temático recebia os recursos que
tinha direito (R$10.000,00/ano) ele era retirado,
automaticamente, do sistema de financiamento do Auxílio à
Pesquisa Faepex, no qual ele poderia obter até R$5.000,00
(cinco mil reais/ano). O mesmo acontecia com os
pesquisadores associados ao temático que recebiam algum
recurso oriundo do rateio dos R$10.000,00 (dez mil reais).

HOJE
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O desconto não existe mais. A solicitação nessa linha de
auxílio passou a ser tratada de forma independente (1
mestrado e 1 doutorado)

Alteração nas regras do auxílio ponte

ANTES

O recurso concedido era descontado da cota do Auxílio à
Pesquisa do docente/pesquisador

HOJE

24



Alteramos os valores das diárias nacionais e internacionais
praticadas pelo FAEPEX. Essas diárias estavam muito defasadas
e não eram revisadas há pelo menos duas gestões, com grande
prejuízo para os nossos docentes e pesquisadores que eram
obrigados a arcar com recursos próprios para a realização das
suas viagens de trabalho. Os valores foram atualizados
tomando por base as diárias praticadas pelo CNPq. Assim as
diárias nacionais passaram de R$200,00 (duzentos reais) para
R$320,00 (trezentos e vinte reais) e as internacionais de
US$165,00 (cento e sessenta e cinco dólares americanos)
para US$250,00 (duzentos e cinco dólares americanos).

Atualização dos valores das diárias praticadas pelo FAEPEX.
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Nessa gestão criamos o Edital de Congressos nos Campi com o objetivo de
aumentar a circulação de pessoas e ideias nos campi da Universidade. São
dois editais por ano. Os editais apresentam uma grande demanda
qualificada

Criação de um Edital de Congressos
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Apoio à Publicação de Alto Impacto

Tem por objetivo premiar com recursos para a pesquisa os autores da
Unicamp que publicaram artigos em periódicos indexados, em todas as áreas
do conhecimento, com fator de impacto ≥ 6
Implementado em março de 2017



27

Itens para deliberação



Programa Jovem Pesquisador 
UNICAMP

- Alteração no texto básico do 
programa – exclusivo para JP



• Regra Inicial:

- Concessão equivalente ao salário líquido de docente em nível MS3 (valor
atual R$ 5.857,89) por 3 meses, renováveis por mais 3 meses (período no
qual se espera a aprovação).

• Regra alterada na reunião do Conselho FAEPEX do dia 25/11/2015:

-Concessão equivalente ao salário líquido de docente em nível MS3 (valor
atual R$ 5.857,89) por 3 meses.

• Contempla jovem pesquisador Fapesp ou pós-doutoramento (casos excepcionais
a recém-doutores - Unicamp ou a pesquisadores que desenvolvam projetos de
pós-doutoramento na Unicamp.)

• Em 2014, dos 36 supervisores que enviaram JP ao FAEPEX, tivemos 2 aprovados
na FAPESP. Em 2015, dos 55 supervisores, não tivemos aprovação. Em 2016 dos
45 supervisores que enviaram JP ao FAEPEX, tivemos 5 aprovados na FAPESP.

• A área que mais solicita o JP é a Biomédicas, seguida da área de Exatas.

Regras Jovem Pesquisador Unicamp



• Se aprovássemos em 2016 as 45 solicitações de Jovem
Pesquisadores por 3 meses conforme a regra, o FAEPEX
arcaria com uma despesa no valor de R$ 790.815,15
que corresponde aproximadamente 8% do orçamento
FAEPEX.



Jovem 

Pesquisador

Solicitações 

enviadas ao 

FAEPEX

Aprovadas pelo 

FAEPEX

Montante 

aprovado

Aprovação 

FAPESP

2014 36 33 527.208,12 
2

2015 55 54 902.115,06 
0

2016 45 18 152.305,14 
*5

Total: 1.581.628,32 

*Em 2016 das 18 aprovadas do FAEPEX apenas 2 foram aprovadas na

FAPESP.

As outras 3 solicitações aprovadas foram submetidas a FAPESP, mas não

foram aprovadas pelo FAEPEX.


