
Alcançar o número de 26.000 bolsas de produtividade em 

pesquisa concedidas pelo CNPq

01Q0 - Concessão de bolsas para atração, fixação e 

promoção do intercâmbio de recursos humanos 

qualificados - Ciência sem Fronteiras

00HI - Concessão de bolsas para atração, fixação e 

promoção do intercâmbio de recursos humanos 

qualificados - Ciência sem Fronteiras

Bolsa concedida 6140 254.540.000,00R$       

Alcançar o número de 30.000 bolsas de pós-graduação 

concedidas pelo CNPq
0900 - Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa Bolsa concedida 14665 234.999.160,00R$       

Alcançar o número de 49.500 bolsas de iniciação à pesquisa 

concedidas pelo CNPq

0901 - Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação 

de Pesquisadores p/ C,T&I
Bolsa concedida 20025 455.453.591,00R$       

Alcançar o número de 35.000 bolsas voltadas para o 

Intercâmbio Internacional concedidas pelo CNPq

0902 - Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa 

Científica e Tecnológica
Bolsa concedida 34175 108.278.418,00R$       

0903 - Concessão de Bolsa de Desenvolvimento Tecn., 

Extensão e Inovação
Bolsa concedida 3481 29.111.231,00R$         

01Q8 - Priorizar a formação e capacitação de recursos 

humanos nas Engenharias e demais áreas tecnológicas.
Não existe ação orçamentária correspondente - - -

0174 - Fomento aos Institutos Nacionais de Ciência e 

Tecnologia (INCT)

20HZ - Fomento aos Institutos Nacionais de Ciencia e 

Tecnologia - INCT
Instituto Apoiado 41 24.509.053,00R$         

4158 - Fomento  à  Pesquisa Fundamental Projeto apoiado 1.626 57.334.550,00R$         

4163 - Fomento à Projetos voltados para a geração de 

conhecimento, novas tecnologias, produtos e processos 

inovadores

Projeto apoiado 380 9.853.420,00R$           

4213 - Apoio a Disseminação de Novos Conhecimentos, 

Tecnologias e Processos Inovadores
Revista Publicada 72 2.000.000,00R$           

016Y - Cooperação nacional e internacional em 

ciência, tecnologia e inovação

6147- Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 

da C,T&I

Cooperação 

Internacional 

Realizada

20 2.000.000,00R$           

SUB-TOTAL 1.178.079.423,00R$    

2018 - Biodiversidade 
(MMA)

0191 - Promover o desenvolvimento de 

C,T&I aplicadas à biodiversidade e aos 

serviços ecossistêmicos, e sistematizar e 

difundir as informações disponíveis, 

visando a conservação, a valoração e o uso 

sustentável dos recursos naturais dos 

biomas brasileiros.

Ampliar em 500.000 espécimes biológicas coletadas, analisadas

e depositadas adequadamente em acervos nacionais,

aumentando efetivamente o conhecimento da biodiversidade

brasileira; Catalogar 250.000 espécies de invertebrados

brasileiros conhecidos em uma plataforma informatizada,

integrada e compartilhada; Concluir as listas de espécies de flora

e dos vertebrados brasileiros; Proteger 80% das coleções

zoológicas, botânicas e microbiológica, em infraestruturas

modernizadas e adequadas 

00MV - Pesquisa científica em  biodiversidade, 

processos, serviços ecossistêmicos e modelagem 

ambiental, integrando dados biológicos e geoespaciais

4157 - Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a 

Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros - 

Nacional

Projeto apoiado 59 1.500.000,00R$           

SUB-TOTAL 1.500.000,00R$           

0564 - Garantir a presença na região 

antártica, desenvolvendo pesquisa científica 

diversificada de qualidade, com a 

preservação do meio ambiente, a fim de 

assegurar a permanência do Brasil como 

membro consultivo do Tratado da 

Antártida.

Alcançar o número de 30 doutores titulados a partir de pesquisas

sobre a região Antártica desenvolvidas no âmbito do Programa

Antártico Brasileiro no período 2012-2015; Alcançar o número

de 60 mestres titulados a partir de pesquisas sobre a região

Antártica desenvolvidas no âmbito do Programa Antártico

Brasileiro no período 2012-2015; Alcançar o número de 50

trabalhos científicos sobre a região Antártica desenvolvidos no

âmbito do Programa Antártico Brasileiro publicados em

periódicos e revistas internacionais indexados e de alto índice de

impacto no período 2012-2015; Elevar a taxa de dedicação dos

navios à pesquisa para 70%

025T - Fomento a projetos de pesquisa 

multidisciplinares e multi-institucionais, inclusive 

internacionais, no âmbito do Programa Antártico 

Brasileiro.  PROANTAR, incluindo seu sistema de 

avaliação e acompanhamento; e aquisição de 

equipamentos científicos

4130 - Fomento à Pesquisa na Antártica Projeto Apoiado 3 500.000,00R$              

0560 - Desenvolver ações que promovam o 

conhecimento e o uso sustentável dos 

recursos do mar, em águas nacionais e 

internacionais.

Ampliar para 40 o número de projetos integrados no âmbito das

cinco redes de pesquisas multidisciplinares existentes sobre o

potencial biotecnológico da biodiversidade marinha

025F - Fomento e aproveitamento sustentável do 

potencial biotecnológico da biodiversidade 

marinha

4415 - Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em 

C&T do Mar, Oceanos e Clima
Projeto Apoiado 6 1.100.000,00R$           

SUB-TOTAL 1.600.000,00R$           
 R$    1.181.179.423,00 

Firmar, com entidades estaduais, 42 convênios de cooperação 

para fomento a projetos de pesquisa no período 2012-2015

INICIATIVASMETAS

Ampliar de 3.500 para 10 mil o número de projetos de pesquisa 

apoiados pelo CNPq

· Alcançar o número de 16.000 bolsas de iniciação tecnológica 

concedidas pelo CNPq para as Engenharias;

·  Ampliar a participação das Engenharias no total de bolsas 

concedidas pelo CNPq, de 19% para 30%.

 ORÇAM.
LOA 2012 

META 
FÍSICA 

LOA 
2012

2046 - Mar, Zona 
Costeira e Antartida                 

(MD)

APL - Assessoria de Planejamento da Presidência CNPq

TOTAL - AÇÕES FINALÍSTICAS -  PPA/CNPq - 2012

2021 - Ciência, 
Tecnologia e Inovação                

(MCTI)

PLANO PLURIANUAL - AÇÕES FINALÍSTICAS EXECUTADAS PELO CNPq em 2012 

PROGRAMAS AÇÕESOBJETIVOS PRODUTOS

01Q1 - Concessão de bolsas para formação, 

capacitação e fixação de recursos humanos 

qualificados para ciência, desenvolvimento 

tecnológico, extensão inovadora

0177 - Fomento a projetos de pesquisa científica e 

desenvolvimento tecnológico e a projetos voltados à 

geração e disseminação de conhecimento, novas 

tecnologias, produtos e processos inovadores

0400 - Fomentar o processo de geração e 

aplicação de novos conhecimentos, dando 

especial atenção ao equilíbrio entre as 

regiões do país a partir de uma forte 

interação com o sistema produtivo e com a 

sociedade.

0497 - Expandir a formação, capacitação e 

fixação de recursos humanos qualificados 

para ciência, tecnologia e inovação e 

impulsionar o intercâmbio e a atração de 

recursos humanos qualificados radicados no 

exterior por meio de concessão de bolsas.


