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RESUMO 

O presente estudo teve por objetivo descrever as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças 

das mudanças no Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o fortalecimento 

institucional dos centros de pesquisa das universidades brasileiras, considerando a 

possibilidade de novas fontes de financiamento público e privado. É sabido que a Lei n. 

13.243, de 11 de janeiro de 2016, tem como norte estimular o engajamento de Instituição 

Científica, Tecnológica e de Inovação e seus pesquisadores em atividades de inovação com 

empresas. Como viés metodológico, fez-se um diagnóstico no Centro Interdisciplinar de 

Estudos em Transportes da Universidade de Brasília, ao passo que se constatou que a falta de 

recursos e novos projetos inviabiliza a definição de um grupo de pesquisadores em tal 

instituição. As novas possibilidades de financiamento por incentivos fiscais que estão no 

escopo da Lei supramencionada representam oportunidades de parcerias com organizações 

públicas e privadas. Identificou-se que o credenciamento daquele Centro Interdisciplinar de 

Estudos como uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação pública junto à pasta 

governamental concernente é uma possibilidade, mas, é necessário reorganizar sua 

governança com a institucionalização de um Comitê Técnico-Científico. Além disso, tem-se a 

possibilidade do referido Centro recorrer à utilização de bolsas de pesquisas através de 

agências de fomentos, em prol do desenvolvimento de trabalhos científicos que buscam 

inovação do cenário tecnológico brasileiro e poder de competição com mercado interno e 

externo. 

 

Palavras-chaves: Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação; Fomento; Instituição 

Científica, Tecnológica e de Inovação pública; Incentivos Fiscais; Bolsas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of this research is to describe the strengths, opportunities, weaknesses and threats 

of changes in the National Code of Science Technology and Innovation (CT & I) for the 

institutional strengthening of the research centers of Brazilian universities, considering the 

possibility of new sources of public and private funding. Law nº 13.243/2016 aims to 

stimulate the engagement of the Scientific, Technological and Innovation Institution (ICT) 

and its researchers in innovation activities with companies. Among the stages of the research 

methodology, the diagnosis carried out at the Interdisciplinary Center for Transportation 

Studies (Ceftru) of the University of Brasília (UnB) stands out. The lack of resources and new 

projects makes it impossible to define a group of researchers in Ceftru. The new financing 

possibilities for tax incentives that are within the scope of Law 13243/2016 represent 

opportunities for partnerships with public and private organizations. The accreditation of 

Ceftru-UnB as a public ICT-ICT is a possibility, but it will be necessary to reorganize the 

governance of Ceftru-UnB with the institutionalization of a Technical-Scientific Committee.  

In addition, it shows the possibilities of the center to use research grants through development 

agencies (CNPq and CAPES) to develop scientific works that seek innovation in the Brazilian 

technological scene and competitive power with internal and external markets. 

 

Keywords: CT&I; Fomentation; ICT-; Tax breaks; Scholarships. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

No novo Marco Legal de Ciência Tecnologia e Inovação (CT&I) – Lei n. 10.973, de 

02 de dezembro de 2004 –, alterado pela Lei n. 13.243, de 11 de janeiro de 2016, foram 

introduzidos instrumentos de estímulo à inovação entre as universidades e as empresas 

privadas, tais como: subvenção econômica, financiamento, participação societária, bônus 

tecnológico, encomenda tecnológica, incentivos fiscais e concessão de bolsas, uso do poder de 

compra do Estado, fundos de investimentos, fundos de participação, títulos financeiros, 

incentivados ou não, previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico 

(P&D) em contratos de concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais. 

Para que o Código de CT&I seja um efetivo canal de fomento às pesquisas na área 

concernente, faz-se importante esclarecer à comunidade científica as potencialidades dos 

instrumentos de estímulo à inovação. Portanto, considerando as mudanças do Código em 

questão, é relevante elucidar questões sobre os aspectos jurídicos, mercadológicos, 

institucionais, operacionais, orçamentários, tributários e contábeis (ótica pública e privada) 

para as comunidades científicas. 

Das várias formas de instrumentos de estímulo à inovação nas empresas, o presente 

estudo tratou dos incentivos fiscais e da concessão de bolsas (contrapartidas financeiras à 

Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação – ICT, retribuição pecuniária e pagamento 

de bolsas aos pesquisadores envolvidos em atividades de inovação). Assim, para estimular a 

CT&I, o Estado necessita do setor privado que depende do incentivo estatal (fomento) para o 

desenvolvimento dos seus processos produtivos e produtos – promovendo sua capacidade de 

competição interna e externa. A consolidação de parcerias contribui significativamente na 

distribuição dos riscos que envolvem o processo de transformação da ciência em inovação 

tecnológica (FERRAZ; NEVES, 2014). 

O apoio estatal às atividades de P&D tem por norte a redução no custo relativo e/ou os 

riscos ligados a estas, seja pela participação do setor público no financiamento direto de 

pesquisas realizadas pela ou para as empresas, seja por meio da concessão de incentivos 

fiscais que diminuem a carga tributária incidente sobre as empresas (GUIMARÃES, 2006). 

Diante do exposto, a presente pesquisa foi dividida em cinco partes, a saber: 1) breve 

introdução; 2) principais características das ICTs e pesquisas anteriores; 3) procedimentos 

metodológicos (desenhados em três etapas); 4) apresentação dos dados (análise dos achados 
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da pesquisa e síntese dos itens exigidos para o credenciamento de um centro pesquisa junto ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); e, 5) considerações 

finais da investigação. 

 

1.1. Problema de Pesquisa 

 

Na era da economia gerada pelo conhecimento, é preciso destacar a garantia vital 

ofertada pela criação e implementação de um ambiente de inovação nos países e Estados 

vitais para o desenvolvimento científico, tecnológico e social (ARAÚJO; BARBOSA; 

MARTINS; NEVES, 2015). 

Por conta das novas características e mudanças do mercado, o ambiente competitivo 

das empresas se tornou desafiador e cada vez mais exigente. Logo, as empresas passaram a 

adotar planejamentos e estratégias inovadoras. Para Sennes (2011), o tema “inovação” tem 

obtido destaque tanto na agenda pública como na estratégia das empresas no Brasil, com 

ocorrência em outros países. Aquele autor salienta a significativa correlação entre o nível de 

investimento de um país, no que tange a questão da inovação, e o nível de exposição e de 

inserção de suas empresas no mercado internacional. A abertura de novos mercados e a 

capacidade de ampliação da participação nos mercados existentes concede à inovação uma 

posição estratégica na concorrência entre as empresas. 

Assim, faz-se importante analisar os instrumentos de incentivos à inovação existentes 

no Brasil, de modo a gerar desenvolvimento dos projetos já realizados ou na fase de criação 

de novas pesquisas. 

Uma vez que o desenvolvimento em CT&I é algo de grande valia, a pesquisa aqui 

empreendida teve como principal guia de questionamento o que se segue: quais aspectos 

operacionais, contábeis e fiscais justificam o modelo de ICT-Pública de acordo com o novo 

Código Nacional de CT&I? 

 

1.2. Objetivo geral  

 

Descrever as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças do novo Código Nacional de 

CT&I para o fortalecimento institucional dos centros de pesquisa das universidades 

brasileiras, considerando a possibilidade de fontes de financiamento público e privado. Como 

recorte de estudo, têm-se aqui os incentivos fiscais e a concessão de bolsas de estudo. 
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1.3. Objetivos específicos 

 

• Descrever as principais mudanças no Código Nacional de CT&I, principalmente, 

aqueles relacionados a incentivos ficais e concessão de bolsas de estudo; 

• Mapear os ICTs institucionalizados no Brasil; e 

• Analisar os requisitos exigidos para credenciamento de um centro de pesquisa de uma 

determinada universidade pública como ICT-pública. 

 

1.4. Justificativa 

 

A presente pesquisa teve por justificativa o fato desta se configurar como um guia aos 

pesquisadores da área de CT&I quando da parceria universidade-empresa. 

A relevância de continuar com investimentos e formas de financiamentos no referido 

setor se deve ao fato de que tal ação pode impulsionar o aceleramento criativo do país em 

relação a outras nações, além de aumentar o poder econômico da região e auxiliar em outros 

vieses sociais, como, por exemplo, a geração de novas oportunidades de empregos para 

diversas áreas, acarretando no crescimento da economia local. 

O atual momento de desequilíbrio econômico e instabilidade política em voga no 

Brasil acabam, sem dúvida, afetando umas das áreas que demonstrava certa promissão: o setor 

de CT&I, quando do corte de valor significativo no orçamento do MCTIC, acarretando em 

problemas no desenvolvimento das pesquisas, retrocedendo, assim, o processo de criação e 

melhorias do País. Assim, faz-se importante a observância de outros métodos de 

financiamentos e investimentos para o referido setor, que não seja apenas as ações 

governamentais. 

Outro ponto que justifica o presente estudo é a interação entre o mercado e a 

universidade – ação, inclusive, aprovada pela legislação. A legislação mais recente que trata 

do assunto é a Lei n. 13.243/2016, onde empresários e pesquisadores não enfrentarão tanta 

burocratização no que tange à licitação, compra e importação de produtos destinados à 

pesquisa científica e tecnológica (dispensa a obrigatoriedade de licitação para aquisição ou 

contratação de produto para P&D). 
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2. INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (ICT) 

 

2.1.  Mudanças no código de CT&I e as ICT’s no Brasil 

 

A Lei n. 13.243, de 11 de janeiro de 2016, tem como objetivo estimular o engajamento 

de Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) e seus pesquisadores em atividades 

de inovação com empresas. 

Tal ditame buscou abarcar os impedimentos do setor. Neste ínterim, modificou as 

seguintes leis: Lei de Inovação – Lei n. 10.973, de 02 de dezembro de 2004; Lei do 

Estrangeiro – Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980; Lei de Licitações – Lei n. 8.666, de 21 de 

junho de 1993; Lei do Regime Diferenciado de Contratação (destacando a área de 

contratação, o contrato temporário, a possibilidade de contratação temporária diferenciada, as 

fundações de apoio) – Lei n. 12.462, de 04 de agosto de 2011; Lei de Importação – Lei n. 

3.244, de 14 de agosto de 1957; Decreto-Lei de Imposto de Importação – Decreto-Lei n. 37, 

de 18 de novembro de 1966; e, a carreira de magistério, com alterações no regime jurídico, 

buscando facilitar o crescimento no setor tecnológico. 

A seguir, têm-se alguns pontos de destaque na modificação empreendida pela Lei n. 

13.243/2016:  

• Dispensa da obrigatoriedade de licitação para compra e contratação de 

produtos para fins de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (P&D), 

conforme o art. 20, § 4º, da Lei 10.973/2004; 

• Permissão para que os professores de universidade pública, em regime de 

dedicação exclusiva, exerçam atividade de pesquisa no setor privado, desde 

que observada à conveniência do órgão de origem e assegurada à continuidade 

de suas atividades de ensino ou pesquisa neste, dependendo de sua respectiva 

natureza; 

• Permissão para que a ICT pública – universidades e institutos de pesquisa –, 

mediante contrapartida financeira ou não e por prazo determinado, nos termos 

de contrato ou convênio, compartilhem o uso de seus laboratórios, desde que 

não interfira diretamente em sua atividade-fim. 

• Permissão para que a União financie, encomende as diretrizes e participe, de 

forma minoritária, do capital social com o propósito de desenvolver produtos 

ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades 
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definidas nas políticas de Ciência Tecnologia e Inovação (CT&I) e de 

desenvolvimento industrial do governo.  

• Permissão para que as empresas envolvidas no projeto mantenham a 

propriedade intelectual sobre os resultados, na forma da legislação vigente e de 

seus atos constitutivos; 

• Aceitação para que as ICTs possam atuar no exterior desempenhando suas 

atividades mediante convênios ou contratos com entidades públicas ou 

privadas, estrangeiras ou internacionais, de acordo com os respaldos dos 

estatutos sociais/normal regimental da instituição, sendo que as atividades 

devem estar relacionadas à CT&I; e 

• Aceitação para que os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) possam atuar 

como fundação de apoio, conforme o art. 1º, inc. II, § 8º, da Lei 8.958, de 20 

de dezembro de 1994, incluído pela redação da Lei n. 13.243/2016. 

A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, e as respectivas agências de 

fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o 

desenvolvimento de projetos de cooperação. 

A Lei n. 13.243/2016, sem dúvida, trouxe melhorias e estímulos para a interação 

universidade-empresa como parte, inclusive, no que tange à agilidade e ampliação da 

participação de pesquisadores acadêmicos junto às empresas, uma vez que, no Brasil, o maior 

número de cientistas se encontra no meio acadêmico, e não no meio empresarial. 

Com o veto da dispensa de licitação para contratação de empresas de micro, pequeno e 

médio portes para prestação de serviços ou fornecimento de bens (em prol do fortalecimento 

das startups – algo importante e atual no Brasil e no mundo), tal ditame suspendeu a 

autonomia gerencial, orçamentária e financeira das ICTs públicas, visando melhorar o 

desempenho e o incremento dos resultados de atividades de P&D e inovação. 

 

Quadro 1 Principais mudanças nas Lei ns. 10.973/2004 e 8.958/1994, alteradas pela Lei n. 13.243/2016 

✓ Dispensa da obrigatoriedade de licitação para compra e contratação de produtos para fins de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) 

✓ Professores de universidade pública em regime de dedicação exclusiva podem exercer atividade de 

pesquisa também no setor privado. 

✓ Universidades e institutos de pesquisa compartilhando o uso de seus laboratórios. 

✓ O financiamento, a as encomendas diretas e a participação, de forma minoritária, da União no capital 

social. 

✓ A manutenção da propriedade intelectual de empresas envolvidas no projeto sobre os resultados. 

✓ As Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovações poderão atuar no exterior e os Núcleos de 

Inovação Tecnológica poderão atuar como fundação de apoio. 

Fonte: elaborado pelo autor (2017). 
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No que se refere ao recorte do presente estudo, foi explorado, de forma direta ou 

indireta, por diversos pesquisadores de áreas multidisciplinares (Engenharia, Economia, 

Administração, Contabilidade etc.). Neste ínterim, por exemplo, têm-se os estudos de 

Rodrigues (2005), Avellar (2009), Kronbauer et al. (2011), Santos (2011), Gomes (2012), 

Pinto (2012), Andrade (2013), Zucchi (2013), Bueno e Torkomian (2014), Memória (2014), 

Ramos (2014), Gaspar (2016), Marques, Leal e Rody (2016), Rauen (2016), Scholze (2016) e 

Oliveira, Zaba e Forte (2017). Estes desenvolveram seus trabalhos com o intuito de 

demonstrar que as políticas tecnológicas representam para uma boa parte dos países para a 

geração ou o aumento da capacidade tecnológica e sua força de competição no mercado 

externo, além de incentivar os investimentos privados aliados ao investimento público, 

criando, assim, várias interações e a transferência de tecnologia entre diferentes agentes 

(universidades, institutos de pesquisa (públicos e privados) e empresas). 

É preciso destacar que a ICT é um órgão ou entidade da Administração Pública direta 

ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída 

sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que aponta em sua missão institucional ou em 

seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou 

tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos. 

Neste sentido, grande parte das ICTs no Brasil são instituições públicas (73,5%), 

conforme o relatório técnico do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC), período 2014-2015, quando analisadas 264 instituições. 

 

Tabela 1 – Distribuição de Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação por natureza jurídica 

Natureza da Instituição Quantidade % 

Privada 70 26,5 

Pública 194 73,5 

Federal 134 69,1 

Estadual 54 27,8 

Municipal 6 3,1 

Fonte: Formict/MCTI (2015) 

Em relação aos perfis de ICT que preencheram o formulário do MCTIC, foi possível 

observar que as Universidades Federais (UFs) apresentam um quantitativo maior entre as 

instituições (22,4%), seguidas pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
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(IFs) (14,0%), pelas de Instituições de Ensino Superior Estaduais (12,9%) e pelos Institutos de 

Pesquisa Tecnológica públicos (10,6%). As demais instituições apresentaram percentuais 

inferiores a 10%. 

Ainda conforme o relatório técnico em questão, no que diz respeito à existência de 

uma política da inovação, ou seja, de documentos formais com diretrizes gerais que guiam a 

forma de agir da instituição nas ações ligadas à inovação, à proteção da propriedade 

intelectual e à transferência de tecnologia, tanto as instituições públicas e as privadas (mais de 

70% das entidades) informaram que detêm uma política de inovação implementada. 

 

Tabela 2 – Política de Inovação Implementada 

Política de Inovação 

Implementada 
Pública % Privada % Total % 

Sim 144 74,2 50 71,4 194 73,5 

Não 50 25,8 20 28,6 70 26,5 

TOTAL 194 100 70 100 264 100 

Fonte: Formict/MCTI (2015). 

 

Por parte das instituições que informaram possuir a política de inovação 

implementada, foi possível verificar que o desenvolvimento de projetos de cooperação com 

terceiros, a confidencialidade e os acordos de parcerias foram as atividades que tiveram maior 

incidência na política de inovação das instituições. As atividades que tiveram menor 

incidência foram: a licença sem remuneração para o pesquisador constituir empresa, o 

afastamento para o préstimo de colaboração à outra ICT e a cessão de direitos sobre a criação 

para que o respectivo criador os exerça em seu próprio nome (FORMICT/MCTI, 2015). 

De acordo com o art. 16 da Lei de Inovação, a ICT deverá dispor de NIT próprio ou 

em associação com outras ICTs, com foco em gerir sua política de inovação. A respeito do 

estágio de implementação dos NITs, foi possível observar que 144 instituições públicas 

divulgaram que já possuem o NIT implementado, apenas 16 instituições públicas não 

implementaram o NIT e 34 instituições públicas já estão em fase de implementação. E no que 

tange às instituições privadas, 36 apontaram que possuem o NIT implementado, 14 não 

possuem NIT implementado e 20 instituições encontram-se em fase de implementação. 

 

2.2. Incentivos Fiscais e Concessão de Bolsas 

 

Segundo Rauen (2016), durante os anos de vigência da Lei de Inovação, os incentivos 

foram subutilizados e, em geral, as Parcerias Público-Privadas (PPPs) para o desenvolvimento 
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tecnológico permaneceram em patamares aquém dos desejados. De fato, no Brasil, a interação 

ICT-empresa continua tímida, toda a infraestrutura de pesquisa nacional não é suficiente 

quando da interação com o setor produtivo e em relação aos inputs necessários para a 

produção de novas tecnologias e serviços que dinamizem a economia nacional. 

As doações a entidades de ensino a pesquisa se dão via pessoas jurídicas, com 

previsão na Lei n. 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Conforme ali estabelecido, as 

instituições devem aplicar os excedentes em educação, comprovar que não possui fins 

lucrativos e assegurar em seus Estatutos a destinação de seu patrimônio a outra escola 

comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento das 

atividades. 

A Lei n. 11.196, de 21 de novembro de 2005, conhecida como a Lei do Bem, libera a 

concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizem P&D. Sabe-se que o 

crescimento dos países passa pelo investimento em P&D e inovação. No caso brasileiro, o 

MCTI faz uso de tal recurso para incentivar investimentos em inovação por parte do setor 

privado, buscando, assim aproximar as empresas das universidades e dos institutos de 

pesquisa, potencializando os resultados em P&D. Existem alguns pré-requisitos para a 

obtenção dos incentivos fiscais da Lei do Bem, quais sejam: somente as empresas no regime 

de Lucro Real (LR) poderão obter os benefícios; a empresa deve obter Lucro Fiscal (LF) no 

ano de apuração; a empresa deve estar com suas obrigações fiscais em dia (Emissão de 

Certidão Negativa de Débito – CND ou CPD-EN); e, a empresa deve investir em atividades 

de P&D e Inovação. 

Diante do exposto, a empresa pode adquirir os seguintes benefícios fiscais: dedução de 

até 34% no Imposto de Renda (IR) e na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 

redução de 50% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre 

equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos destinados à P&D; amortização acelerada 

dos dispêndios para aquisição de bens intangíveis para P&D; e, depreciação imediata dos 

equipamentos comprados para P&D. 

Além dos incentivos fiscais, outra mudança no Código de CT&I está relacionada com 

a concessão de bolsas de estudos. A concessão de bolsas de estudos contribui para o 

desenvolvimento da educação, ou seja, se faz necessário promover processos educativos que 

possibilitem mudanças e o alcance de novos desdobramentos, associando ensino de qualidade, 

visão social e econômica. 

Além das agências de fomento supramencionadas no nível da esfera federal, têm-se 

outras agências de porte estadual, como, por exemplo, a Fundação de Amparo à Pesquisa do 
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Estado de São Paulo (FAPESP), a Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico do Estado do Paraná, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

do Rio de Janeiro (FAPERJ), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do 

Sul (FAPERGS), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), 

a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), a Fundação Cearense de Apoio 

à Pesquisa (FUNCAP), e a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de 

Pernambuco (FACEPE). 

Além do menor custo administrativo, o procedimento de incentivo fiscal logra, 

ocasionalmente, muitas despesas para o erário público, pela importância da renúncia fiscal 

envolvida. Tal procedimento tem sido criticado por não permitir o interesse do investimento 

em P&D para áreas e setores de maior rentabilidade social, favorecendo projetos com retorno 

em curto prazo, em detrimento daqueles de retorno de longo prazo, e recompensando projetos 

que não necessitariam de incentivos para serem realizados (GUIMARÃES 2006). 

A CT&I são consideradas elementos de grande importância para o desenvolvimento e 

crescimento de uma nação, uma vez que, por meio de seu progresso, aumenta a habilidade de 

criação e o comércio de novos produtos e serviços, fortalece o bem-estar social e desenvolve e 

melhora o nível de educação e técnico da mão de obra, além de formar novas parcerias 

operacionais – fator que supera o diálogo político para o estabelecimento na esfera dos 

resultados práticos em termos de competitividade, comércio, investimentos e geração de 

empregos.  

As fontes de recursos financeiros para o desenvolvimento de pesquisa, bem como para 

a formação de pesquisadores, são estabelecidas, em grande parte, pelas prioridades criadas 

pelos gestores governamentais. Estudos demonstram que a produção científica no Brasil, na 

última década, tem aumentado em ritmo acelerado, e que tal crescimento está ligado à política 

nacional de desenvolvimento econômico sustentado na CT&I. Assim, indicadores de 

investimento em CT&I e, em particular, de produção científica, têm apontado uma 

concentração de esforços do Governo Federal para dar sustentação às ações do MCTIC e das 

suas agências de fomento e pesquisa, bem como aos demais Ministérios, fundações, empresas 

e instituições de pesquisa para o desenvolvimento de CT&I em âmbito nacional (SANTOS, 

2011). 

Para a utilização dos incentivos na Lei do Bem, a pessoa jurídica deve desenvolver 

projetos de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, com controle 

analítico dos custos e despesas integrantes para cada projeto incentivado. Na alocação de 

custos ao projeto de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, a 
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pessoa jurídica deve fazer uso de critérios uniformes e consistentes ao longo do tempo, 

registrando, de forma detalhada e individualizada, os dispêndios. 

Um dos problemas no incentivo às atividades de P&D seria o regime fiscal favorecido 

da Lei do Bem, por estar focado no Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e na CSLL, 

determinando-se a um número limitado, porém, de grande importância, de empresas que se 

inserem no regime tributário do LR. 

Nas últimas décadas, o financiamento da educação superior no Brasil tem passado por 

grandes mudanças de modelo. Do início da década de 1950 até os dias atuais, ocorreu a 

implementação de dezenas de modalidades de bolsa de estudo que auxiliaram milhares de 

estudantes/pesquisadores a concluírem seus estudos e projetos de pesquisa (SOUZA, 2014). 

Os primeiros registros de apoio ao financiamento estudantil surgiram através das 

instituições de fomento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (ambas 

criadas em 1951). Com o passar do tempo, tais agências passaram a criar diferentes 

programas de apoio aos estudantes, sendo responsáveis por grande parte do progresso 

nacional em P&D. Durante décadas, elas tiveram uma quase totalidade em ações e projetos 

que visassem incentivar a entrada e permanência nas Instituições de Ensino Superior (IESs). 

Atualmente, o CNPq, a CAPES, as universidades públicas, as Fundações de Amparo à 

Pesquisa (FAPs), bem como as empresas privadas têm sido responsáveis por fomentar o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia. No Brasil, a concessão de bolsa é fomentada, 

principalmente, por órgãos ligados ao Governo Federal, quais sejam: o Ministério da 

Educação (MEC) (via CAPES) e o MCTIC (via CNPq). 

A CAPES subsidia o MEC na formulação das políticas de pós-graduação, 

coordenando e estimulando – mediante a concessão de bolsas de estudo, auxílios e outros 

fomentos – a formação de recursos humanos com qualidade para a docência em nível 

superior, a pesquisa e o fomento à pós-graduação no Brasil. Já o CNPq é uma agência do 

MCTIC que fomenta a pesquisa científica e tecnológica e incentiva a formação de 

pesquisadores brasileiros. 
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Quadro 2 Bolsas e modalidades disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico 

  Bolsas no País Bolsas no exterior Bolsas para Empresas 

E
n

si
n

o
 

M
éd

io
 

Iniciação Científica 

Júnior (ICJ) 

- Iniciação Tecnológica e Industrial 

(ITI), Iniciação Tecnológica em 

TIC's (ITC) 

G
ra

d
u

aç
ão

 Iniciação Científica 

(IC) 

SWG – Graduação Sanduíche Iniciação Tecnológica e Industrial 

(ITI), Iniciação Tecnológica em 

TIC's (ITC) 

P
ó

s-

g
ra

d
u

aç
ão

 Mestrado (GM), 

Doutorado (GD), 

Doutorado 

Sanduíche no país 

(SWP) 

Doutorado Pleno (GDE), 

Doutorado Sanduíche (SWE), 

Mestrado Profissional no Exterior 

(MPE) 

Doutorado Sanduíche (SWI) 

P
es

q
u

is
a
 

Pós-Doutorado 

Júnior (PDJ), Pós-

Doutorado Sênior 

(PDS), 

Desenvolvimento 

Científico e 

Tecnológico 

Regional (DCR), 

Pesquisador 

Visitante (PV), 

Pesquisador 

Visitante Especial 

(PVE), Produtividade 

em Pesquisa (PQ), 

Pesquisador Sênior 

(PQ-Sr), 

Produtividade em 

Desenvolvimento 

Tecnológico e 

Extensão Inovadora 

(DT), Apoio Técnico 

(AT), Atração de 

Jovens Talentos 

(BJT) 

Pós-Doutorado (PDE), Estágio 

Sênior (ESN), Treinamento no 

Exterior (SPE), Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação no 

Exterior Júnior (DEJ), 

Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação no Exterior Sênior 

(DES).  

Pós-Doutorado Empresarial (PDI), 

Desenvolvimento Tecnológico e 

Industrial (DTI), Especialista 

Visitante (EV), Apoio à Difusão do 

Conhecimento (ADC), Iniciação ao 

Extensionismo (IEX), Fixação e 

Capacitação de Recursos Humanos 

(SET), Apoio Técnico em Extensão 

no País (ATP), Extensão no País 

(EXP), Estágio/Treinamento no 

Exterior (BSP), Bolsa a Especialista 

Visitante (BEV), 

Estágio/Treinamento no País (BEP), 

Desenvolvimento Tecnológico em 

TICs (DTC). 

Fonte: CNPq (2017). 

 

Tabela 3 – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico: número de bolsas-ano no 

Brasil e no exterior – período 1995-2015 

 

Anos País Exterior Total 

1995-2001 321.217 7.628 328.844 

2002-2008 377.191 3.562 380.753 

2009-2015 596.371 31.838 628.209 

Total 1.294.779 43.028 1.337.807 

Fonte: Adaptado de CNPq (2017). 
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A Tabela 3 apresentada anteriormente evidencia a quantidade de bolsas distribuídas 

pelo CNPq durante os últimos 20 anos. Durante o período 1995-2015 foi possível identificar 

um aumento gradativo em relação às distribuições de bolsas no Brasil. Do intervalo dos anos 

1995-2001 para 2002-2008 ocorreu um decréscimo no número de distribuição de bolsas no 

exterior. Posteriormente, as bolsas no exterior tiveram um aumento de grandes proporções no 

que tange ao intervalo dos anos 2009-2015, com crescimento de aproximadamente 893%. 

 

Tabela 4 – Valores pagos aos bolsistas e pesquisadores no período 2006-2016, em R$ mil. 

Pagamento ao 

Bolsista e 

Pesquisador 

País Exterior Total 

2006 636.198 25.284 661.482 

2007 674.479 31.609 706.088 

2008 736.126 32.290 768.416 

2009 843.895 32.779 876.674 

2010 970.362 25.176 995.538 

2011 1.097.090 27.044 1.124.134 

2012 1.144.532 199.761 1.344.293 

2013 1.261.193 401.130 1.662.323 

2014 1.340.288 808.094 2.148.382 

2015 1.338.061 722.969 2.061.030 

2016 1.321.255 13.652 1.334.907 

Fonte: Adaptado de CNPq (2017). 

 

Durante um período de 10 anos (2006-2016), conforme expresso anteriormente na 

Tabela 4, observou-se um aumento nos pagamentos de bolsistas e pesquisadores fomentados 

pelo CNPq, sendo que após o ano de 2014, os valores repassados tiveram uma leve redução 

tanto no Brasil como no exterior – o valor de 2016 foi reduzido cerca de aproxidamente 35% 

do valor pago no ano anterior (2015). 

Quadro 3 Bolsas ofertadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Bolsas no Brasil Bolsas no exterior 

Programa de Demanda Social (DS) e Programa de 

Apoio à Pós-Graduação (PROAP), Programa de 

Excelência Acadêmica (Proex), Programa de Suporte à 

Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares 

(PROSUP), Programa Nacional de Pós Doutorado 

(PNPD/CAPES-2013), DINTER, Programa de 

Formação Doutoral Docente (PRODOUTORAL), 

Programa Professor Visitante Nacional Sênior 

(PVNS), Programa de Apoio a Eventos no País 

(PAEP). 

Doutorado, Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE, 

Pesquisa Pós-Doutoral, Estágio Sênior, Apoio a 

Eventos no Exterior (AEX), Programa de Áreas 

Estratégicas e Institutos Nacionais de Ciência e 

Tecnologia, Grande Prêmio CAPES de Teses. 

Fonte: CAPES (2017). 
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Tabela 5 – Valores executados com bolsas de estudo, de acordo com o orçamento proposto no Plano 

Plurianual dos seus respectivos anos. 

Ano 
Valores 

Executados 
%* 

2006 599.290.498 99,8 

2007 646.732.227 98,1 

2008 878.838.317 100,8 

2009 1.157.614.625 86,1 

2010 1.543.660.867 85,3 

2011 2.174.775.182 96,2 

2012 2.772.829.996 93,9 

2013 4.031.790.694 91,9 

2014 4.624.605.629 89,2 

2015 6.452.323.855 97,4 

2016 5.033.784.810 99,9 

Total 29.916.246.700 - 

Nota: * porcentagens realizadas através do valor total executado, que divide pelo valor total da dotação do 

respectivo ano. 

Fonte: Adaptado de CAPES (2017). 

Na Tabela 5 apresentada anteriormente têm-se os valores utilizados pela CAPES para 

a distribuição de bolsas de estudos, tanto na modalidade Bolsa no País como no Exterior. Ali 

é possível observar que o ano de maior gasto com pagamentos de bolsas foi o de 2008, uma 

vez que o valor executado ultrapassou a dotação inicial prevista para o período. Já o menor 

pico – em relação aos valores executados e suas dotações – se encontra no ano de 2010, com 

apenas 85,3% utilizado do orçamento inicialmente previsto. 

 

2.3. Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação pública: aspectos 

contábeis e fiscais 

 

Como a instituição é considerada uma empresa pública, estará sujeita às regras 

vigentes na NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração 

e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público 

(CFC, 2016) – que estabelece os conceitos que devem ser aplicados no desenvolvimento das 

demais Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCs TSP) do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), destinadas às entidades do setor público. 

O objetivo principal de grande parte das entidades do setor público é prestar serviços à 

sociedade, em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores. 
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Consequentemente, o desempenho de tais entidades pode ser apenas parcialmente avaliado 

por meio da análise da situação patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa. Os 

Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs) fornecem 

informações aos seus usuários para subsidiar os processos decisórios e a prestação de contas e 

responsabilização (accountability). Portanto, os usuários dos referidos Relatórios necessitam 

de informações para subsidiar as avaliações de algumas questões, tais como: a) se a entidade 

prestou seus serviços à sociedade de modo eficiente e eficaz; b) quais são os recursos 

atualmente disponíveis para gastos futuros e até que ponto se tem restrições ou condições para 

a utilização dos recursos; c) a extensão onde a carga tributária, que recai sobre os 

contribuintes em períodos futuros para pagar por serviços correntes, tem mudado; entre 

outras. 

No que se refere à contabilidade das entidades públicas, tem-se a Lei n. 4.320, de 17 

de março de 1964, que trata sobre a contabilidade do setor público. Com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), o foco está nos 

Princípios de Contabilidade e nas normas contábeis direcionados ao controle patrimonial de 

entidades do setor público. Na Resolução CFC n. 1.128, de 21 de novembro de 2008, que 

trata sobre as NBCT SP, tem-se as NBCASP. Contudo, a partir do Decreto n. 6.976, de 07 de 

outubro de 2009, e da Portaria do Ministério da Fazenda (MF) da n. 184, de 25 de agosto de 

2008, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) passou a ter exclusividade na competência 

para a elaboração dos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Em 

2017, o MCASP está na sua sétima edição, sendo de observância obrigatória no setor público. 

Quadro 4 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

NBC 
Resolução 

CFC 
Nome da Norma 

NBC TSP 

ESTRUTURA 

CONCEITUAL 

DOU 04/10/16 

Estrutura Conceitual para Elaboração e 

Divulgação de Informação Contábil de 

Propósito Geral pelas Entidades do 

Setor Público 

NBC TSP 01 DOU 28/10/16 
Receita de Transação sem 

Contraprestação 

NBC TSP 02 DOU 28/10/16 
Receita de Transação com 

Contraprestação 

NBC TSP 03 DOU 28/10/16 
Provisões, Passivos Contingentes e 

Ativos Contingentes 

NBC TSP 04 DOU 06/12/16 Estoques 

NBC TSP 05 DOU 06/12/16 
Contratos de Concessão de Serviços 

Públicos: Concedente 

NBC T 16.6 R1 DOU 31/10/14 Demonstrações Contábeis 

NBC T 16.7 nº 1.134/08 
Consolidação das Demonstrações 

Contábeis 
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NBC T 16.8 nº 1.135/08 Controle Interno 

NBC T 16.9 nº 1.136/08 Depreciação, Amortização e Exaustão 

NBC T 16.10 nº 1.137/08 
Avaliação e Mensuração de Ativos e 

Passivos em Entidades do Setor Público 

NBC T 16.11 nº 1.366/11 
Sistema de Informação de Custos do 

Setor Público 

Fonte: CFC (2017). 

 

É preciso salientar algumas alterações no que diz respeito às normas aplicadas ao setor 

público. Por exemplo, tem-se o agrupamento das NBC T 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5 na NBC 

TSP ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 

Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, formando, assim, 

em apenas um conjunto, todas as prerrogativas antes separadas, para facilitar o manuseio ao 

usuário. 

Em relação à tributação, no caso da contratação de bens e serviços para a execução dos 

projetos de qualquer órgão público, a retenção de tributos federais deve ser efetuada 

aplicando-se, sobre o valor a ser pago, o percentual constante da coluna 06 da Tabela de 

Retenção do Anexo I da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB) n. 1.234, 

de 11 de janeiro de 2012, que corresponde à soma das alíquotas das contribuições devidas e 

da alíquota do imposto de renda, conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 

prestado. 

De fato, é obrigatório efetuar as retenções na fonte do IR, da CSLL, da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o Programa de 

Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) 

sobre os pagamentos junto às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de 

serviços em geral, inclusive, obras. As alíquotas básicas utilizadas são de: 1% para a CSLL; 

3% para a COFINS; e, 0,65% a título de Contribuição para o PIS/PASEP. Neste sentido, tem-

se no Quadro 5, a seguir, a diferença entre as alíquotas a serem aplicadas, que é a variação da 

alíquota do IRPJ. As alíquotas de 3,0% e 0,65% aplicam-se, inclusive, na hipótese das 

receitas de fornecimento de bens ou de prestação de serviço seguirem sujeitas ao regime de 

não-cumulatividade da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP ou aos regimes de 

alíquotas diferenciadas. 
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Quadro 5 Natureza do serviço prestado e alíquota específicas 

NATUREZA DO BEM FORNECIDO 

OU DO SERVIÇO PRESTADO 

(01) 

ALÍQUOTAS PERCENTUAL 

A SER 

APLICADO 

(06) 

CÓDIGO 

DA 

RECEITA 

(07) 

IR 

(02) 

CSLL 

(03) 

COFINS 

(04) 

PIS/PASEP 

(05) 

Serviços prestados com emprego de 

materiais; 

Construção Civil por empreitada com 

emprego de materiais; 

1,2 1,0 3,0 0,65 5,85 6147 

Locação de mão de obra; 

Demais serviços. 
4,80 1,0 3,0 0,65 9,45 6190 

Fonte: Adaptado de IN RFB n. 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos executados na presente pesquisa foram divididos em 

três etapas, quais sejam: 1) revisão da literatura especializada em Ciência Tecnologia e 

Inovação (CT&I), aspectos jurídico-institucional das Instituições Científicas, Tecnológicas e 

de Inovações (ICTs) e arcabouço teórico da Contabilidade; 2) escolha de um centro de 

pesquisa de uma universidade pública: o Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes da 

Universidade de Brasília (CEFTRU/UnB), por permitir a realização do estudo, bem como o 

acesso a qualquer dado e informação necessária para a conclusão da pesquisa; e, 3) 

diagnóstico, mediante as mudanças do Código CT&I. As transformações em uma ICT pública 

foram analisadas lavando observando os seguintes subitens: aspecto legal – inerente ao 

ordenamento jurídico brasileiro voltado à Administração Pública indireta; organizacional; e, 

Pesquisa & Inovação – objetivo primordial da criação da ICT, justificada pela Lei n. 10.973, 

de 02 de dezembro de 2004, e suas alterações.  

Para o alcance dos objetivos aqui propostos foram mapeados os seguintes aspectos do 

centro de pesquisa: natureza jurídica; segmento de mercado; objetivos institucionais; 

atividades que possam desempenhar; fontes de recursos; patrimônio; bens; resultados 

operacionais; aspectos tributários; contabilidade; e pessoal. 

Também fez-se uma análise SWOT (original do inglês Strenghts (Forças), Weaknesses 

(Fraquezas), Oportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças)), que consiste no método de 

análise de ambientes ou cenários. Tal análise é um sistema simples para verificar e posicionar 

uma decisão estratégica com foco em observar os pontos principais dos ambientes internos a 

serem analisados e os pontos dos ambientes externos que necessitam de atenção no objeto de 

estudo aqui analisado: o CEFTRU/UnB. Os ambientes internos analisados foram, por 

exemplo, a própria estrutura física, a força de trabalho empenhada dentro do Centro 

Interdisciplinar de Estudos em questão, e sua vinculação com a UnB. E no que tange os 

ambientes externos, foram verificados: os financiamentos, tanto público quanto privado; a 

interação CEFTRU-empresa-governo; e, os aspectos relacionados ao processo de 

credenciamento daquele Centro Interdisciplinar de Estudos junto ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). 
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Quadro 6 Metodologia da Pesquisa 

✓ Revisão da literatura especializada em CT&I 

✓ Escolha de um centro de pesquisa de uma universidade pública 

✓ Diagnóstico, mediante as mudanças do Código de Ct&I 

✓ Mapeamento dos aspectos do centro de pesquisa 

✓ Análise de SWOT 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Como objeto de análise no presente estudo, o Centro Interdisciplinar de Estudos em 

Transportes da Universidade de Brasília (CEFTRU/UnB) deve seguir as orientações e 

instruções para a apresentação de pleito de Credenciamento de Centros ou Institutos de 

Pesquisa como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) pública, conforme os 

incs. I e II, §1º, art. 11, Lei n. 8.248, de 23 de outubro de 1991, com nova redação dada pela 

Lei n. 10.176, de 11 de janeiro de 2001, e os critérios fixados na Resolução do Comitê da 

Área de Tecnologia da Informação (CATI) n. 13, de 15 de junho de 2005. 

Em resumo, os procedimentos e documentos necessários para credenciar uma ICT 

pública junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) são: 

1) Vinculação e representação jurídico-institucional; 2) Atendimento ao disposto no art. 13 do 

Decreto n. 3.800, de 20 de abril de 2001; 3) Segmento de atuação; 4) Objetivos institucionais; 

5) Atividade Precípua em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I); 6) Fontes de 

recurso; 7) Inventario Patrimonial; 8) Resultado – Últimos relatórios de gestão do Centro; 9) 

Tributação; 10) Contratos e contratações de pessoal; 11) Contabilidade; 12) Pessoal – Mapear 

a força de trabalho disponível; 13) Laboratórios de P&D em Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs); 14) Plano de PD&I; 15) Modelo de Gestão; e, 16) Documentação 

Específica. 

A seguir, tem-se a descrição dos critérios para credenciar uma ICT pública à luz de 

informações, dados e documentos aqui analisados e obtidos com autorização do coordenador 

do Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes da Universidade de Brasília 

(CEFTRU/UnB). 

 

4.1. Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes (Ceftru) 

 

O CEFTRU é um Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes fundado em 

1996. Para sua concretização, os professores do curso do Departamento de Engenharia Civil e 

Ambiental (ENC) implementaram na UnB um projeto arrojado, em parceria com a Japan 

International Cooperation Agency (JICA) e com o Ministério dos Transportes (MT), 

envolvendo a criação daquele Centro Interdisciplinar de Estudos. Atualmente, este se encontra 

vinculado a Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília (FT/UnB), conforme a 

Resolução do Conselho Universitário (CONSUNI) n. 07, de 19 de fevereiro de 2014. 



31 

 

Conforme os dados fornecidos pelo CEFTRU, o edifício onde se encontra localizado é 

dividido em dois blocos. Assim, no primeiro, têm-se os laboratórios de pesquisa, dispostos em 

um grande salão, composto por 115 estações de trabalho individuais, cinco salas para 

pequenas reuniões (com capacidade para cinco pessoas, cada), sanitários e uma recepção; e no 

segundo, tem-se a diretoria, a vice-diretoria, a secretaria administrativa, o núcleo de 

informática, o auditório (com capacidade para 36 pessoas), três salas de reunião, o deposito, a 

área de convivência com uma lanchonete, três sanitários (sendo um para cadeirantes e um 

com sala de banho), a copa de apoio aos colaboradores, um acervo e dois laboratórios. 

O CEFTRU conta ainda com um estacionamento com capacidade para 110 veículos. 

Por fim, sua área construída totaliza 5.728,00 m² assim distribuídos: edifício - 2.158,00 m²; e, 

estacionamento – 3 570,00 m². 

Aquele Centro Interdisciplinar de Estudos oferece cursos de extensão (cursos de curta 

duração) e de especialização, e busca estender sua atuação com a proposta de efetivação do 

mestrado profissional, tanto para quadros técnicos de empresas de transporte e órgãos 

públicos, quanto para profissionais que desejam se qualificar para futura atuação na área de 

transportes, além de ter por norte a expansão das atividades desenvolvidas para além das 

fronteiras dos transportes urbanos. Sua visão possibilita desenvolver e disseminar o 

conhecimento em mobilidade urbana, transporte e logística, por meio de soluções inovadoras, 

tecnológicas e sustentáveis, criando valor para a sociedade. Pauta-se na visão de ser um centro 

de excelência em soluções de mobilidade urbana, transporte e logística, fomentando o 

empreendedorismo e o desenvolvimento econômico e social. 

As instalações do CEFTRU contam com a disponibilidade de laboratórios de pesquisa, 

auditório e salas de aula. Tem-se ali o primeiro Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em 

Ensino. Tais laboratórios são providos de infraestrutura e equipamentos necessários à 

realização de pesquisa básica ou complementares em suas áreas de atuação, que abrangem as 

seguintes especialidades: tráfego, desenvolvimento de sistemas, informação, 

geoprocessamento, gestão e meio ambiente, além de subsidiar e apoiar o desenvolvimento e a 

formação de competências e habilidades de alunos de graduação e pós-graduação da UnB. 

Os cursos desenvolvidos por aquele Centro Interdisciplinar de Estudos agregam o 

estado-da-arte no que diz respeito às tecnologias e aos conhecimentos aplicados à área de 

transportes, recorrem às competências dos diversos professores e pesquisadores, dos estudos e 

projetos ali desenvolvidos, bem como dos equipamentos de seus laboratórios. Planejados para 

solucionar problemas do setor de transportes, seus cursos estão integrados à sua produção, de 
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abordagem sistêmica, que busca aperfeiçoar conhecimentos, desenvolver ferramentas de 

suporte e capacitar recursos humanos para solucionar problemas de transporte. 

O CEFTRU busca ainda a formação de profissionais que sejam capazes de articular 

habilidades de diferentes áreas – ação que tem por norte valorizar a multidisciplinaridade 

entre as áreas da Engenharia Civil e Ambiental, Ciência da Informação, Economia, 

Contabilidade, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Sociologia, Geografia, 

Planejamento Urbano e Regional, e tantas outras, em prol de soluções para o setor. 

Por fim, as áreas de atuação do referido Centro Interdisciplinar de Estudos tem relação 

com as questões de Logística, Mobilidade Urbana e Transportes – três grandes eixos que 

compõem suas abordagens e respectivo rol de experiências, com base na sustentabilidade e 

inovação tecnológica. Sua meta principal é a oferta de soluções inteligentes, sustentáveis e 

inovadoras. 

A receita do CEFTRU advém dos projetos e cursos ali realizados. De fontes 

periódicas, aquele Centro Interdisciplinar de Estudos deseja não depender exclusivamente 

destas. De fato, uma fonte permanente possibilita a manutenção física das instalações, a 

contratação de mais colaboradores sem realocação de fundos previstos para uso no projeto, 

além de investimentos na infraestrutura e corpo de trabalho. 

Sua infraestrutura, no que se diz respeito a suas instalações, é um recurso-chave, uma 

vez que é o local onde os projetos são planejados e, muitas vezes, monitorados e executados. 

Apesar disso, ela possui problemas advindos da falta de manutenção, que se dá devido à falta 

de uma fonte fixa de recursos, acarretando em goteiras e problemas elétricos, por exemplo. 

Assim como suas instalações, professores e alunos também são recursos-chave para o 

CEFTRU. O mesmo precisa de uma gama de opções em relação às competências exigidas dos 

professores e alunos, para uma maior diversidade nas soluções propostas. Neste sentido, 

pertencer à UnB possibilita entrar em contato com elevado número de profissionais 

qualificados, para que soluções sejam desenvolvidas, de modo a atender as expectativas dos 

clientes. 

A Fundação Universidade de Brasília (FUB) é uma parceira-chave, tendo em vista que 

o CEFTRU ali se insere e depende da mesma para existir. A FUB é uma entidade não 

governamental com o objetivo de manter a UnB. 

A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC) também se 

tornou parceira-chave daquele Centro Interdisciplinar de Estudos, uma vez que se tornou 

inviável a dependência da FUB para a administração financeira dos recursos que lhe são 

destinados. Esta é uma fundação de apoio que auxilia centros (o CEFTRU, por exemplo) na 
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administração financeira de recursos, com a finalidade de promover e apoiar o 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

A Prefeitura do Campus é essencial em relação às mudanças e manutenção à 

infraestrutura, uma vez que sem renda fixa, o CEFTRU não pode arcar sozinho com as 

despesas de manutenção das instalações, sendo necessária a intervenção da Prefeitura em 

questão. O Decanato de Gestão de Pessoas (DGP) e o Decanato de Administração (DAF) são 

parceiros de grande importância, sendo responsáveis pela administração e pelo processamento 

das folhas de pagamentos dos colaboradores do referido Centro Interdisciplinar de Estudos. 

O valor total do orçamento/faturamento anual da instituição, explicitando a parcela 

proveniente das atividades de pesquisa e desenvolvimento em TICs, está expresso na Tabela 

6, a seguir. 

Tabela 6 Orçamento e Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento 

Ano Orçamento Gastos com outras 

atividades  

Gastos com Pesquisa 

& Desenvolvimento 

Total de Gastos 

2016 R$ 415.000,00 R$ 218.176,10 R$ 1.963.584,90 R$ 2.181.761,00 

2015 R$ 1.037.500,00 R$ 257.140,10 R$ 2.314.260,90 R$ 2.571.401,00 

2014 R$ 1.452.500,00 R$ 224.658,90 R$ 2.021.930,10 R$ 2.246.589,00 

2013 R$ 2.535.226,00 R$ 241.387,00 R$ 2.172.483,00 R$ 2.413.870,00 

2012 R$ 6.048.602,66 R$ 423.696,10 R$ 3.813.264,90 R$ 4.236.961,00 

2011 R$ 5.960.964,06 R$ 988.258,80 R$ 8.894.329,20 R$ 9.882.588,00 

2010 R$ 1.147.719,50 R$ 961.216,70 R$ 8.650.950,30 R$ 9.612.167,00 

Fonte: elaborado pelo autor (2017), de acordo com os dados obtidos pelo CEFTRU. 

 

4.2. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no Centro Interdisciplinar de 

Estudos em Transportes da Universidade de Brasília 

 

O CEFTRU se enquadra no que tange o Decreto n. 5.906, de 26 de setembro de 2006, 

a respeito de uma instituição de pesquisa e desenvolvimento. De acordo com o art. 27, inc. I, 

daquele ditame, o referido Centro Interdisciplinar de Estudos pode ser denominado centro de 

pesquisa reconhecido e ligado ao poder público. E ainda, se enquadra no art. 28, como uma 

instituição de pesquisa com estabelecimento único e localizado na Região Centro-Oeste. 

No que se refere à pesquisa e desenvolvimento, o CEFTRU tem desenvolvido ações 

voltadas ao Sistema de Geração Automática de Informações e Mapas Octalineares para 

Usuários do Transporte Público, cujos objetivos são: desenvolvimento do modulo 

administrativo para sistema de informações de transporte público via web; desenvolvimento 

de módulo de consulta e geração de esquemas octalineares, módulo de exportação Feed de 

dados Google Transit, módulo do sistema de informações intraveicular, e módulo do sistema 

de informação Mobilie. 
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Aquele Centro Interdisciplinar de Estudos desenvolveu a Proposta de Reestruturação 

do Transporte Coletivo de Manaus. Os objetivos da Proposta em questão teve início no ano de 

2005, com a finalidade de promover a otimização do sistema em operação na cidade, a partir 

da redução do tempo de viagem dos usuários e da otimização do uso da frota, além de 

permitir uma redução do custo geral do sistema, mediante: a) delegação do serviço, por meio 

de licitação, promovendo a legalidade do serviço prestado; b) racionalização do sistema de 

transporte público convencional de passageiros; e, c) promoção da mobilidade para os 

usuários do sistema. 

Outro projeto de destaque é a Gestão e Fiscalização de Concessões Rodoviárias, 

vinculada à Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (SUINF/ANTT). Seu objetivo é o aprimoramento dos 

processos de gestão e fiscalização dos contratos de concessões rodoviárias federais com vistas 

à análise de projetos e avaliação de volumes de tráfego em futuras praças de pedágio. 

Um outro projeto importante na qual o CEFTRU fez parte foi o Programa Caminho da 

Escola que tem como objetivo de melhorar a frota de veículos escolares, obter segurança e 

qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar, 

ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes 

matriculados na educação básica da zona rural das redes estaduais e municipais. O programa 

também visa à padronização dos veículos de transporte escolar, à redução dos preços dos 

veículos e ao aumento da transparência nessas aquisições, oferecendo veículos com 

especificações exclusivas, próprias para o transporte de estudantes, e adequado às condições 

de trafego das vias das zonas rural e urbana brasileira.  

Vale destacar o projeto MAPROEx, que teve início com uma demanda do Exército, e 

tem como objetivo a modernização do Sistema de Material do Exército (SIMATEx), para 

promover o estudo logístico, mapeamento e modelagem de processos de negócios do sistema 

de material do Exército brasileiro, desenvolvido por cinco professores doutores, 21 

colaboradores mestres e mestrando e 24 estagiários de Engenharia de Produção e Engenharia 

de Software. Tem-se ainda o projeto Carona Solidária, cujo objetivo é criar uma alternativa 

socioambiental ao transporte para a Universidade, que possa contemplar e envolver corpo 

técnico, professores e alunos. Desde 2014, tal programa tem recebido apoio e adesão do 

Carona Phone – uma solução inovadora de carona solidária, que traz um novo conceito 

tecnológico em mobilidade urbana sustentável, com foco em caronas urbanas, diárias e em 

tempo real. 
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O CEFTRU também vem realizando a prática de Laboratório Aberto, ou seja, um 

ambiente de praticidade e aprendizagem elaborado para receber a comunidade acadêmica com 

diferentes perfis e habilidades, ofertando acesso livre ao ambiente e estimulando o trabalho 

participativo e de colaboração para desenvolvimento de produtos, processos e negócios. 

 

4.3. Pesquisadores e força de trabalho do Centro Interdisciplinar de Estudos 

em Transportes da Universidade de Brasília 

 

A quantidade de pesquisadores vinculados ao CEFTRU é cíclica, e a demanda está 

relacionada com a execução dos projetos de pesquisa. Entre os anos de 2016 e 2017, aquele 

Centro Interdisciplinar de Estudos contou com o apoio de 40 pesquisadores multidisciplinares 

entre professores doutores e mestres da UnB, e graduandos de Engenharia de Produção, 

Engenharia de Software, Letras, Direito, Administração, Contabilidade e Engenharia 

Florestal. 

Além dos pesquisadores, o CEFTRU conta com o apoio da Prefeitura da UnB (PRC) 

que, durante o período supramencionado, disponibilizou, aproximadamente, 60 profissionais 

de apoio operacional, responsáveis pela manutenção predial, manutenção de instalações e 

transporte, segurança, conservação, mudança, eletricista, serralheria e carpintaria. Os serviços 

ofertados pela UnB àquele Centro Interdisciplinar de Estudos podem ser fixos ou atendidos 

por demanda. 

O CEFTRU não possui uma política própria de capacitação. Ele é cotejado e 

subsidiado pelo plano anual de capacitação da UnB, que é um dos instrumentos da Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública federal direta, autárquica 

e fundacional (Decreto n. 5.707, de 23 de fevereiro de 2006) e fundamenta-se na busca do 

setor público pela excelência e melhoria da qualidade dos serviços ofertados à sociedade. O 

Plano de Capacitação é desenvolvido e coordenado pela Coordenadoria de Capacitação 

(PROCAP) que está vinculada à Diretoria de Capacitação, Desenvolvimento e Educação do 

Decanato de Gestão de Pessoas (DCADE/DGP), e visa atender ao estabelecido no Plano 

Anual de Capacitação em cumprimento ao que determinam o Decreto 5.707/2006, e o Decreto 

n. 5.825, de 29 de junho de 2006, que estabelecem as diretrizes para elaboração do Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

em Educação, instituído pela Lei n. 11.091, de 12 de janeiro de 2005. 

Tal plano de capacitação visa atender ao corpo docente e ao corpo técnico 

administrativo da UnB, e busca desenvolver, de forma harmônica, três níveis de 
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competências, quais sejam: 1) Competências fundamentais; 2) Competências gerenciais; e, 3) 

Competências específicas, via cursos, seminários, fórum, mesa redonda, ciclo de palestras, 

painel, congresso, simpósio, treinamento em serviço, visita técnica, estágio, grupo formal de 

estudo, intercâmbio, oficina de trabalho/workshop e conferência, disciplinas isoladas de 

mestrado e doutorado – ações custeadas com os recursos financeiros oriundos do orçamento 

da Universidade, conforme o Plano de Gestão Orçamentária da Unidade, concedidos pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Para o ano de 2016, a projeção 

para investimento na capacitação e desenvolvimento dos servidores da UnB é de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), oriundo da Lei Orçamentária Anual (LOA). 

 

4.4. Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes da Universidade de 

Brasília & Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação pública 

 

As forças, oportunidades, fraquezas e ameaças de uma ICT pública no contexto do 

Ceftru foram detalhadas em uma matriz SWOT, onde foi possível concluir que aquele Centro 

Interdisciplinar de Estudos se enquadra nas mudanças do Código de CT&I, e poderá elaborar 

candidatura para se credenciar junto ao MCTIC como uma ICT pública. Porém, para tanto, 

faz-se importante: i) Definir a força de trabalho do Centro; ii) Elaborar plano de melhorias na 

infraestrutura e equipamentos; iii) Desenvolver planos de pesquisa em CT&I; iv) Desenvolver 

plano de capacitação para os pesquisadores; e, v) Constituir Comitê Tecnológico-Científico. 

As oportunidades observadas com a matriz de SWOT apontam que as empresas 

constituídas a partir de universidades acarretam em negócios intensivos em tecnologia e 

conhecimento, e pequenas manufaturas que necessitam de investimentos para explorar novas 

oportunidades, via parcerias entre o ente público e o ente privado, sendo auxiliadas 

conjuntamente com os centros de pesquisas – subsidiados com fomento das instituições 

privadas e/ou públicas. 

As ameaças do ambiente externo se encontram na excessiva burocracia das 

instituições que necessitam de financiamento para o desenvolvimento e a capacitação 

tecnológica, uma vez que necessitam acordar com várias especificações de regulamentos para 

fazer uso dos recursos de fomento para as pesquisas. O Marco Legal da C&T, que 

regulamenta a relação entre os entes públicos e privados, com maior clareza e segurança 

jurídica, tem como objetivo reduzir a burocracia e dar celeridade aos procedimentos 

(SCHOLZE, 2016). 
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As forças do centro, que tem relação com o ambiente interno, têm como estímulo os 

principais agentes que integram a cadeia de valor, a saber: alunos, professores, coordenadores 

de cursos, entre outros (SOUZA, 2014). Além destes tem-se o contexto histórico desde a 

fundação até os dias atuais, com acréscimo da boa reputação e do suporte ofertado pelo 

ambiente institucional. 

Ainda sobre o ambiente interno, as fraquezas observadas e relatadas na referida matriz 

SWOT é o baixo foco da política de inovação, quando comparados os dados científicos com a 

inovação proposta (ANDRADE, 2013). Aí tem-se relevante a ausência de contribuição para o 

aprimoramento do CEFTRU e de suas diretrizes, além de um bom e criterioso Comitê 

Técnico-Cientifico para o desenvolvimento de planejamentos adequados à capacitação 

tecnológica. 

 

Quadro 7 Análise SWOT da possibilidade de implementação da Instituição Científica, Tecnológica e de 

Inovação pública no Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes da Universidade de Brasília 

Ambiente externo Ambiente interno 

Oportunidades Forças 

✓ Parceiras com organizações públicas e 

privadas. 

✓ Cooperação entre centros de pesquisa, 

empresas e governo. 

✓ Novas fontes de financiamento em 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). 

✓ Credenciamento junto ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

com Instituição Científica, Tecnológica e de 

Inovação. 

✓ Compartilhamento de uso de laboratórios. 

✓ Núcleos de Inovação Tecnológica poderá 

atuar como Fundação de Apoio. 

✓ Financiamento direto da União. 

✓ Instrumentos de estímulo à inovação entre 

as Universidades e as Empresas Privadas. 

✓ A história de criação do Centro foi baseada em 

parceira com organizações públicas e privadas 

internacionais. 

✓ Experiência na formação de pessoal para o 

setor de transportes. 

✓ Vinculação institucional à Faculdade de 

Tecnologia da Universidade de Brasília (FT/UnB). 

✓ O Ceftru se enquadra no que tange o Decreto 

n. 5.906, de 26 de setembro de 2006. 

✓ Envolver professores, técnicos administrativos 

e alunos da UnB. 

✓ Professores em regime de dedicação exclusiva 

nas instituições públicas possam exercer atividades 

remuneradas em empresas. 

✓ Inovação tecnológica e a implementação de 

novas tecnologias. 

✓ Instalação de NIT. 

✓ Infraestrutura física disponível. 

Ameaças Fraquezas 

✓ A burocracia do processo de 

credenciamento 

✓ Contingenciamento de recursos públicos 

 

✓ Falta de pessoal administrativo e docentes 

lotados no Centro 

✓ Falta de melhoria na infraestrutura e 

equipamentos. 

✓ Falta de Plano de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação (PD&I). 

✓ Falta de Plano de Capacitação para 

pesquisadores. 

✓ Falta da constituição de um Comitê Técnico-

Científico. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As mudanças no Código de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) representam 

esperança e desafios para a comunidade científica. Tais mudanças permitiriam que as 

Universidades se aproximassem do mercado para estabelecer parcerias e garantir novas fontes 

de financiamentos para as pesquisas em CT&I. As principais mudanças na Lei n. 10.973, de 

02 de dezembro de 2004, e na Lei n. 8.958, de 20 de dezembro de 1994, alterada pela 13.243, 

de 11 de janeiro de 2016, foram: a dispensa da obrigatoriedade de licitação para a compra e 

contratação de produtos para fins de pesquisa e desenvolvimento; os professores de 

universidade pública em regime de dedicação exclusiva podem exercer atividade de pesquisa 

também no setor privado; as universidades e os institutos de pesquisa compartilhem o uso de 

seus laboratórios; a União financie, faça encomendas diretas e participe de forma minoritária 

do capital social; as empresas envolvidas no projeto mantém a propriedade intelectual sobre 

os resultados; e, as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovações (ICTs) poderão atuar 

no exterior, e os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) poderão atuar como fundação de 

apoio. 

O Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes da Universidade de Brasília 

(CEFTRU/UnB) tem a seu favor as mudanças no Código de CT&I para ser uma alternativa 

para o financiamento de novos projetos, seja por intermédio de incentivo fiscal às empresas e 

outras fontes de financiamento. Além disso, o foco em inovação tecnológica no setor de 

transportes, principalmente, na mobilidade urbana, é um de seus atuais eixos de ação. 

O CEFTRU, sem dúvida, encontrará barreiras durante o processo de credenciamento, 

tendo em vista que tal processo ainda é burocrático. Tem-se a possibilidade do Centro 

Interdisciplinar de Estudos em questão se enquadrar nas mudanças do Código de CT&I, sendo 

credenciado junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

como uma ICT pública. Para tanto, faz-se necessário redesenhar sua governança, como, por 

exemplo, constituir um Comitê Tecnológico-Científico. 

O diferencial da presente pesquisa foi a oportunidade de dialogar com as mudanças no 

Código de CT&I, analisando o caso real de um centro de pesquisa de uma universidade 

pública. Por fim, novas pesquisas terão a chance de retratar a contribuição de tais mudanças 

para o efetivo financiamento de estudos em CT&I. Além disso, as próximas pesquisas 

poderão observar: as opções também de tornar o centro como ICT Privada ligando com a 

nova visão do parque tecnológico; a recuperação de dados da parte histórica do centro; e 
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também analisar o centro como uma incubadora de diversas empresas ligado ao setor privado, 

inclusive de projetos do setor público. 
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APÊNDICES 

 

Tabela A – Valores pagos/repassados aos bolsistas e pesquisadores na linha de ação Bolsa no País 

Pagamento p/ 

Bolsistas e 

Pesquisadores 

(País) 

Valor (em mil $) 

Tipo de 

Modalidade/Ano 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aperfeiçoamento/

Treinamento 

                

2  
 -   -  

                 

1.053  

                 

1.087  

                    

884  

                    

971  

                    

674  

                    

336  

                    

405  

                    

320  

Apoio à Difusão 

do Conhecimento 
 - - - -  - 

                 

5.020  

                 

3.986  

                 

2.026  

                 

3.102  

                    

533  

                    

474  

Apoio Técnico à 

Pesquisa 

         

8.397  

                 

9.614  

                 

9.548  

               

11.327  

               

12.802  

               

14.327  

               

13.417  

                 

8.691  

               

10.380  

               

11.428  

                 

8.588  

Apoio Técnico em 

Extensão no País 

            

338  

                    

714  

                 

1.119  

                 

2.187  

                 

4.340  

                 

6.318  

                 

5.860  

                 

9.930  

               

15.063  

               

12.334  

                 

7.038  

Atração de Jovens 

Talentos 
-  - - - - - 

                    

539  

                 

7.085  

               

14.314  

               

18.250  

               

12.106  

Capacitação 

Institucional/PCI 

       

10.033  

               

11.069  

               

11.354  

               

12.332  

               

12.530  

               

19.223  

               

21.577  

               

23.228  

               

20.139  

               

21.077  

               

33.477  

Desenvolvimento 

Científico da 

Metrologia 

Nacional  

            

257  

                 

1.686  

                 

2.135  

                 

1.695  
-  

                 

3.399  

                 

3.165  

                 

4.895  

                 

4.195  

                 

3.803  
-  

Desenvolvimento 

Científico 

Regional 

       

15.517  

               

10.708  

               

10.715  

                 

9.594  

                 

9.131  

                 

7.182  

                 

6.861  

                 

9.881  

               

12.803  

               

15.430  

               

17.420  

Desenvolvimento 

Tecnológico e 

Industrial 

       

60.753  

               

54.312  

               

46.128  

               

56.761  

               

68.683  

               

84.755  

               

90.350  

               

90.917  

               

99.713  

               

93.423  

               

64.597  

Desenvolvimento 

Tecnológico em 

TIC's 

-  - - - - - - 
                 

1.578  

               

13.230  

               

20.028  

                 

7.952  

Doutorado 
     

155.021  

             

168.234  

             

197.050  

             

225.370  

             

236.031  

             

257.370  

             

259.529  

             

269.429  

             

265.953  

             

257.110  

             

288.289  

Doutorado 

Sanduíche 

              

64  

                      

85  

                      

84  

                    

110  

                    

180  

                    

231  

                    

252  

                    

530  

                    

858  

                    

892  

                    

536  

Doutorado 

Sanduíche 

Empresarial 

-  
                        

6  

                      

15  
- - - 

                      

12  

                        

6  

                      

13  
- 

                        

4  

Especialista 

Visitante 

         

2.994  

                 

2.040  

                 

1.601  

                 

1.356  

                 

1.614  

                 

2.979  

                 

3.909  

                 

4.186  

                 

4.515  

                 

4.436  

                 

2.590  

Extensão no País 
         

3.729  

                 

8.331  

               

12.877  

               

15.216  

               

15.377  

               

20.526  

               

32.831  

               

61.621  

               

64.934  

               

89.282  

               

97.037  

Fixação de 

Doutores/Récem-

Doutor 

            

878  

                      

53  

                        

9  
-  - - - - - - - 

Fixação de 

Recursos 

Humanos 

         

4.661  

                 

4.959  

                 

5.695  

                 

9.640  

               

15.034  

               

17.317  

               

18.967  

               

21.750  

               

27.342  

               

39.861  

               

25.823  

Iniciação ao 

Extensionismo 
-  - - - - 

                 

1.666  

                 

1.169  

                 

1.102  

                 

1.553  

                 

2.041  

                 

1.439  

Iniciação 

Científica 

       

74.540  

               

75.695  

               

79.221  

               

86.593  

             

112.563  

             

123.466  

             

129.538  

             

128.890  

             

129.842  

             

133.392  

             

130.414  

Iniciação 

Científica Júnior 
    

                      

15  

                    

185  

                 

4.864  

                 

8.684  

                 

9.572  

               

11.207  

               

12.121  

               

12.813  

               

12.650  
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Iniciação 

Tecnológica 

         

9.433  

                 

8.405  

                 

8.571  

               

10.952  

               

17.634  

               

25.100  

               

24.220  

               

28.749  

               

29.202  

               

28.202  

               

22.048  

Iniciação 

Tecnológica em 

TIC's 

-  - - - - - - - 
                      

15  

                      

30  

                    

102  

Mestrado 
       

88.396  

               

96.421  

             

121.121  

             

148.572  

             

151.150  

             

158.090  

             

153.280  

             

161.162  

             

168.964  

             

167.945  

             

181.301  

Pesquisador 

Visitante 

         

3.116  

                 

3.606  

                 

3.592  

                 

3.501  

                 

3.321  

                 

3.189  

                 

3.809  

                 

3.528  

                 

3.034  

                 

2.481  

                 

1.762  

Pesquisador 

Visitante Especial 
 - - - - - - 

                 

9.913  

               

22.643  

               

39.956  

                 

8.606  

                    

378  

Pós-Doutorado 
       

22.751  

               

26.243  

               

29.907  

               

35.782  

               

49.100  

               

62.628  

               

71.716  

               

92.570  

               

95.947  

               

94.525  

               

89.299  

Pós-Doutorado 

Empresarial 

            

431  

                    

615  

                    

614  

                    

378  

                    

392  

                    

771  

                 

1.214  

                 

1.561  

                 

1.675  

                 

1.273  

                 

2.111  

Produtividade 

Desenv. Tecn. E 

Ext. Inovadora 

         

1.135  

                 

2.280  

                 

2.167  

                 

2.002  

                 

5.134  

                 

7.695  

                 

9.976  

               

10.745  

               

11.024  

               

10.897  

               

11.248  

Produtividade em 

Pesquisa 

     

173.752  

             

189.403  

             

192.588  

             

209.289  

             

249.395  

             

266.270  

             

267.899  

             

282.609  

             

290.065  

             

287.564  

             

302.252  

TOTAL POR 

ANO 
636.198 674.479 736.126 843.895 970.362 

1.097.09

0 

1.144.53

2 

1.261.19

3 

1.340.28

8 

1.338.06

1 

1.321.25

5 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados encontrado no CNPq (2017). 

 

 

Tabela B – Valores dos pagamentos realizados pelo CNPq aos bolsistas e pesquisadores na linha de ação 

Bolsa no Exterior 

Pagamento p/ 

Bolsistas e 

Pesquisadores do 

CNPq (Exterior) 

Valor (em mil $) 

Tipo de 

Modalidade/Ano 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Des. Tecn. e Inovação 

Sênior no Exterior em 

TIC's 

              12 101 1.241 8 

Des. Tecn. Inovação 

Júnior no Exterior em 

TIC's 

              26 1.900 2.522 10 

Doutorado no Exterior  7.546 6.514 5.988 6.124 5.417 5.246 12.619 37.529 51.150 121.060 9.229 

Doutorado Sanduíche 

no Exterior 
5.153 7.418 9.479 10.256 8.804 10.078 15.719 30.491 26.477 63.994 1.431 

Especialização no 

Exterior 
75 187 630 72 248 180 124 292 98     

Estágio no Exterior 626 551 704 390 542 754 1.194 1.334 1.215 2.102 12 

Graduação Sanduíche 

no Exterior 
            143.380 271.282 665.765 400.365 541 

Mestrado Profissional 

no Exterior 
                    58 

Pós-Doutorado 

Exterior  
11.884 16.939 15.489 15.937 10.165 10.786 26.725 60.164 61.388 131.685 2.363 

TOTAL POR ANO 25.284 31.609 32.290 32.779 25.176 27.044 199.761 401.130 808.094 722.969 13.652 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos através do CNPq (2017) 
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Tabela C – Valores executados do orçamento do Plano Plurianual entre os anos de 2006 até 2016 e a 

porcentagem dos valores utilizados/executados sobre o total inicialmente dotados para o ano. 

BOLSAS DE 

ESTUDO 

2006 2007 2008 

Execução %* Execução %* Execução %* 

País 452.956.044 99,8 476.595.481 99,8 567.268.364 99,6 

Exterior 111.908.355 99,9 115.324.934 90,9 88.137.349 122,6 

Política Industrial 33.704.732 100,0 43.333.857 100,0 42.754.817 100,0 

Novas Fronteiras 
  

10.060.955 99,9 15.061.844 100,0 

Cooperação 

Internacional 
721367 100,0 1.417.000 100,0 52.029.904 112,7 

Coop. Intern. Para 

Educação Básica       

Plano Nacional de 

Pós-Doutorado     
11.368.500 99,7 

Iniciação à 

Docência/PIBID       

Educação Básica 

(UAB/PARFOR)     
102.217.539 88,9 

CsF 
      

Educação Básica 
      

TOTAL 599.290.498 
 

646.732.227 
 

878.838.317 
 

 

 

2009 2010 2011 2012 

Execução %* Execução %* Execução %* Execução %* 

742.266.308 94,0 842.225.267 96,9 1.155.472.763 99,7 1.528.213.084 92,3 

82.697.650 100,0 83.003.082 69,9 126.894.236 100,0 636.219.895 99,4 

61.919.716 99,9 86.797.659 100,0 117.142.619 99,9 
  

22.411.607 86,1 20.181.671 69,5 33.356.098 93,2 
  

56.100.301 99,9 86.170.445 83,5 133.686.383 99,9 
  

  
3.020.502 75,5 4.669.148 77,8 

  

36.753.800 99,9 66.863.300 95,4 102.589.500 99,9 
  

14.352.100 18,7 80.398.941 72,1 144.972.830 93,5 
  

141.113.143 66,3 275.000.000 66,0 355.991.605 83,6 
  

        

      
608.397.017 92,4 

1.157.614.625 
 

1.543.660.867 
 

2.174.775.182 
 

2.772.829.996 
 

 

2013 2014 2015 2016 

Execução %* Execução %* Execução %* Execução %* 
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1.954.756.010 91,8 2.299.490.884 99,9 2.133.027.584 96,5 2.407.386.183 99,9 

130.670.136 99,8 140.932.838 99,9 130.938.984 99,9 159.839.702 99,9 

        

        

        

        

        

        

        

1.212.687.631 99,5 1.380.408.768 74,0 3.162.074.980 97,4 1.594.925.920 100,0 

733.676.917 80,5 803.773.139 91,8 1.026.282.307 99,1 871.633.005 100,0 

4.031.790.694 
 

4.624.605.629 
 

6.452.323.855 
 

5.033.784.810 
 

Fonte: site da CAPES (2017).  

Nota: * = porcentagem obtida através da divisão do valor Executado pelo valor da Dotação. 

 


