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RESUMO 

 

Este projeto teve como objetivo investigar as concepções dos docentes 

pesquisadores relacionadas ao gerenciamento de projetos de pesquisa financiados 

com recursos públicos. Especificamente procurou conhecer as reações e 

expectativas dos mesmos frente à aprovação do projeto, as principais práticas de 

gerenciamento, as dificuldades para gerenciar e as sugestões para a melhoria deste 

processo. A metodologia foi desenvolvida por meio de um estudo qualitativo, 

exploratório, descritivo-analítico do tipo corte transversal. As informações obtidas por 

meio de entrevistas semiestruturadas foram gravadas e transcritas. Os sujeitos, 

pertencentes ao Campus São Paulo da Universidade Federal de São Paulo, foram 

intencionalmente selecionados e sorteados entre docentes pesquisadores 

cadastrados como coordenadores de projetos e subprojetos financiados pela FINEP 

no período de 2005 a 2015. Foram entrevistados 10 pesquisadores sendo utilizado, 

para o fechamento da amostra, o critério de saturação. As informações coletadas 

foram analisadas através da técnica de análise de conteúdo. A aprovação de um 

projeto de pesquisa provoca uma sensação de valorização, de prazer e de bem-

estar, ainda que traga consigo uma série de preocupações para os pesquisadores, 

com ênfase à burocracia sendo considerado um ponto crucial para a liberação de 

recursos. Os pesquisadores entendem que este processo demanda planejamento, 

organização e acompanhamento e necessita de pessoal de apoio, com preparo em 

relação às normas e legislação. Referem que aprenderam o gerenciamento na 

prática, sem treinamento específico e que uma grande dificuldade é o atraso na 

liberação dos recursos que prejudica o andamento da pesquisa. Sugerem a 

implementação ou melhoria de estrutura administrativa de apoio ao gerenciamento 

na Universidade, a contratação de apoio técnico, a definição prévia do local de 

instalação dos equipamentos comprados, a criação de um banco de fornecedores 

para acesso rápido e agilidade nas pesquisas e a criação de mecanismos para 

maior reconhecimento do trabalho do pesquisador. Considerando que a coleta de 

dados deste estudo foi realizada anteriormente à publicação da Lei 13.243/2016, 

acreditamos que alguns aspectos que inquietam muito os pesquisadores desta 

instituição poderão ser minimizados em futuro próximo.  Entendemos que, com os 

resultados desta pesquisa e com a viabilização das novas recomendações da Lei do 

Marco legal da Ciência, mudanças possam ser implementadas, contribuindo para a 



 
 

criação de novas práticas dentro da instituição e, consequentemente, para o 

aprimoramento dos processos de gerenciamento dos projetos de pesquisa. 

 

Palavras Chave: Docentes. Manuais e Guias para a Gestão da Pesquisa. 

Financiamento da Pesquisa. Gestão de Recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This project aims to investigate the views of the researcher professors related to 

project management research financed with public funds. Specifically sought to know 

their reactions and expectations against the approval of the project, the key 

management practices, the difficulties to manage and the suggestions for improving 

this process. The methodology was developed, through a qualitative, exploratory, 

descriptive and analytical cutting type cross study. The information obtained through 

semi-structured interviews  were recorded and transcribed. The subjects belonging to 

the Campus São Paulo of the Federal University of São Paulo, were selected 

intentionally and raffled among registered researcher professors as coordinators of 

projects and sub-projects financed by FINEP from 2005 to 2015. We interviewed 10 

researchers using the saturation criterion. The data was analyzed through content 

analysis technique. The approval of a research project results in a sense of 

appreciation, pleasure and well-being, even though carrying a number of concerns 

for the researchers, with emphasis on bureaucracy considered to be a crucial point 

for the resource releases. The researchers believe that this process demands 

planning, organization and accompaniment and it requires staff support with 

preparation to the standard rules and legislation. They report that they learned 

management in practice without specific training and a major difficulty is the delay in 

the fund liberation, which affects the research progress. They suggest new or 

improved administrative structure of support to management at the University, the 

hiring of technical support, the previous definition of the purchased equipment 

installation site, the creation of a supplier database for quick access, agility in 

research and the creation of mechanisms for greater recognition of the researcher's 

work. Considering that this study’s data collect was conducted prior to the publication 

of the Law 13,243 / 2016, we believe that some aspects worrying the very 

researchers of this institution may be minimized in the near future. We believe that 

with the results of this research and the feasibility of new recommendations of the 

Legal Science Framework Law, changes can be implemented, contributing to the 

creation of new practices within the institution and, consequently, for the 

improvement of processes management of research projects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A origem da pesquisa 

 

Formada em Administração de Empresas em 1991 e admitida na 

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP em 1995, uma autarquia pública 

federal, por meio de concurso público. Iniciei minha carreira no cargo de Assistente 

em Administração no Departamento de Recursos Humanos, o que possibilitou o 

primeiro contato com os docentes. 

Após uma oportunidade de progressão, por meio de uma transferência 

para o Departamento de Contabilidade e Finanças em 2001, passei a exercer 

atividades de controle e também de acompanhamento da execução orçamentária de 

recursos recebidos pela instituição por meio de convênios com órgãos públicos para 

o desenvolvimento de pesquisas. Dentre estas, a prioridade se voltava aos 

financiamentos provenientes da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).  

Participando de novo concurso público em 2007, fui aprovada para o 

cargo de Administrador, permanecendo no mesmo setor, com mesma função e 

responsabilidades.  

Por uma estratégia da instituição, em 2012, passei a exercer a função de 

controle de recursos de projetos financiados pela FINEP na Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa, resultado de uma parceria com a Pró-Reitoria de 

Administração.  

Essa mudança possibilitou uma maior proximidade com os coordenadores 

de projetos financiados, com pró-reitores e demais pesquisadores da instituição, 

para melhor acompanhamento e monitoramento da execução dos projetos. 

 Proporcionou também uma visão mais apurada sobre os aspectos da 

execução dos projetos de pesquisa e um aprendizado de que, na universidade, os 

docentes utilizam laboratórios para as práticas de ensino e para o desenvolvimento 

das pesquisas, principalmente na área da saúde e tecnologia. Isto demanda 

principalmente, à aquisição de equipamentos, materiais e insumos, que podem ser 

importados. 

Neste contexto, a minha principal tarefa era assegurar junto com o 

pesquisador que o projeto seria executado dentro das normas da Instituição, para 
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não acarretar prejuízos para o pesquisador ou para a universidade.  

Diariamente monitorava e controlava os aspectos orçamentários, as 

alterações e as normas legais e contratuais que impactavam nos projetos. 

Como o orçamento da universidade federal é fixado através de leis e nem 

sempre é suficiente para suprir todas as necessidades de manutenção, dificultando 

a contemplação de desenvolvimento de projetos. Então, para conseguir recursos 

para seus projetos, os docentes pesquisadores elaboram projetos e concorrem a 

financiamentos de várias formas, podendo obter recursos por meio de empresa 

privada, filantrópica ou pública. No caso de financiamento público, podem receber 

recursos na forma de bolsas, de convênios ou de acordos, tanto nacionais quanto 

internacionais (FARIA; FRANCISCO; MELLO, 2006). 

Como possibilidade de futuros benefícios, poderão surgir a partir do 

financiamento destes projetos: novas patentes, melhoria na qualidade de ensino e 

uma infraestrutura de laboratórios mais modernos facilitando a inserção da 

estratégia de equipamentos multiusuários. 

Com a experiência acumulada nesses 14 anos, foi possível perceber que 

as tarefas de gerenciamento dos projetos de pesquisa são como um desafio diário, 

tanto para os pesquisadores, quanto para a instituição no que tange à execução dos 

recursos para aquisição de insumos e equipamentos para pesquisa. Neste contexto, 

muitas vezes, foi possível perceber que os pesquisadores se deparam com algumas 

adversidades para encerrar seus projetos.  

Buscar informações junto aos docentes pesquisadores da universidade 

sobre suas concepções a respeito do gerenciamento de projetos de pesquisa 

quando são financiados com recursos públicos, foi o grande desafio que moldou 

esta pesquisa.  

 

1.2 Contextualização do objeto 

 

Este trabalho foi desenvolvido com vistas às práticas dos docentes 

pesquisadores na universidade, a fim de entender a sua formação na questão do 

financiamento da pesquisa. Neste sentido, buscamos apoio em Lima (2004), que 

comenta que: 

 

O papel do pesquisador ou do professor-pesquisador desde sua 



19 
 

formação deve estar relacionado ao contexto e às práticas 
pedagógicas e de ensino, então a ação reflexiva sobre a prática 
docente e a importância da utilização da pesquisa para tal, terá um 
sentido. (LIMA, 2004). 
 

Para entender a complexidade das atividades executadas pelos docentes 

da universidade pública, Zabalza (2004, p.109) reflete sobre três funções que “são 

atribuídas aos docentes: o ensino (ou a docência), a pesquisa e a administração 

(nos diversos setores da administração...)” e Veiga (2006, p.1) acrescenta uma 

quarta função que é de “orientação acadêmica: monografias, dissertações e teses”.  

Prosseguindo com Veiga (2006) na construção do conhecendo sobre a 

base legal da formação do professor pesquisador na universidade, encontramos 

apoio no artigo 66 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n. 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996 (BRASIL, 1996), o qual define que os docentes do ensino superior devem 

ser preparados em nível de pós-graduação, “prioritariamente em programas de 

mestrado e doutorado” (BRASIL, 1996). Por outro lado, a pós-graduação tem como 

objetivo o “aprofundamento do saber adquirido na graduação, além da oferta de 

ambiente e de recursos adequados para a livre investigação científica” (HOSTINS, 

2006, p. 136).  

A pesquisa desenvolvida na pós-graduação está associada às atividades 

diárias dos docentes, sendo premissa para o exercício de sua função nas 

universidades (VEIGA, 2006). Podendo ser comprovado com o artigo 3º do capitulo I 

do anexo do Decreto nº 94.664, de 23 de julho de 1987 (BRASIL, 1987), que 

aprovou o Plano Único de Classificação e Redistribuição de Cargos e Empregos das 

Universidades e demais Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) (criado pela 

Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987), o qual estabelece as atividades acadêmicas 

consideradas próprias do pessoal docente de ensino superior: 

 
I – as pertinentes à pesquisa, ensino e extensão que, indissociáveis, 
visem à aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e 
transmissão do saber e da cultura; 
II – as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, 
coordenação e assistência na própria instituição, além de outras 
previstas na legislação vigente (BRASIL, 1987). 

 

Prosseguindo nesta reflexão, as atividades de ensino dos docentes na 

questão da pesquisa, André e colaboradores (2008) enfatizam que: 

 

a atividade de ensinar exige habilidades distintas das habilidades de 
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pesquisar. Neste sentido o professor e o pesquisador têm trajetórias 
profissionais distintas e, portanto, a formação desses profissionais 
deve estar voltada para o desenvolvimento de competências 
compatíveis com o exercício de cada uma dessas funções. (ANDRE 
et al, 2008). 
 

Segundo Pinheiro e colaboradores (2006, p. 462), a pesquisa está 

baseada em uma estrutura acadêmica, que reflete no processo de gestão e de 

produção científica, “quanto maior o número de publicação, maiores serão as 

oportunidades de aprovação de recursos junto aos órgãos de fomento para 

execução de projetos”. 

Como já salientado, os docentes pesquisadores da universidade buscam 

financiamentos para seus projetos de pesquisa. A maior parte desses 

financiamentos é de origem pública, cujo orçamento é obtido por meio de 

arrecadação de impostos e serviços governamentais, também pode ser obtido pela 

interação com empresas “visto que a universidade pública de pesquisa é financiada 

pela sociedade para gerar benefícios comuns para esta” (FERREIRA; AMARAL; 

LEOPOLDI, 2013, p. 682). 

Por sua vez o projeto, segundo Kerzner (2007, p. 15), “é um 

empreendimento com objetivo bem definido que consome recursos e opera sob 

pressões de prazos, custos e qualidade” e para sua gestão muitas empresas contam 

com a organização de um gerente de projetos. 

Nas origens do financiamento para desenvolvimento de projetos de 

pesquisa, Mocelin (2009, p.41), define que os projetos de pesquisa podem ser 

propostos por pesquisadores ou grupos de pesquisadores: 

 

Os projetos, cada vez mais, são apresentados às agências em nome 
de conjuntos numerosos de pesquisadores. Essa prática engloba, 
muitas vezes, pesquisadores reconhecidos, encabeçando projetos de 
pesquisa, do qual participam também outros pesquisadores, 
buscando reconhecimento, e essa prática também é marcada pela 
presença de pesquisadores mais jovens, mestrandos, doutorandos e 
recém-doutores. (MOCELIN, 2009, p. 41). 
 

Portanto, para desenvolver projetos de pesquisa os pesquisadores “que 

são atores que vivem a realidade social e atuam sobre ela” podem elaborar projetos 

individuais ou criar grupos de pesquisa inter ou multidisciplinares, de acordo com 

suas temáticas e contando com a estrutura existente para o desenvolvimento de 

suas pesquisas (MOCELIN, 2009, p. 37). Este fato pode ocorrer a partir de 
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pesquisadores de uma mesma universidade ou consórcios de pesquisadores entre 

universidades diferentes ou esferas diversas. Neste contexto, Zabalza (2004, p. 109) 

comenta que: 

 
alguns chamaram de business (busca de financiamento, negociação 
de projetos e convênios com empresas e instituições, assessorias, 
participação como especialistas em diversas instâncias científicas, 
etc.). E as relações institucionais (que são entendidas de diferentes 
maneiras: da representação da própria universidade nas inúmeras 
áreas em que é exigida até a criação e a manutenção de uma ampla 
rede de relações com outras universidades, empresas e instituições 
buscando reforçar o caráter teórico e prático da formação e, em 
alguns casos, seu caráter internacional). (ZABALZA, 2004, p.109). 

 

Neste sentido, Junqueira, Bezerra e Passador (2014, p. 1838) ressaltam 

que: 

 
Os pesquisadores executam suas atividades nas universidades e 
laboratórios de pesquisa públicos que estão envolvidos numa terceira 
missão (ou atividades empresariais), como parte de suas atividades 
principais, conectando universidades e indústrias e posicionando as 
universidades no centro do sistema de produção de conhecimento 
por meio de mecanismos de colaboração. Então, os pesquisadores 
não estão apenas conduzindo pesquisa e formando vias de 
investigação: eles também estão gerenciando o financiamento 
público. (JUNQUEIRA; BEZERRA; PASSADOR, 2014, p.1838). 
 

Duffy (2010, p. 1152, tradução nossa) explica que a gestão do projeto de 

pesquisa, envolve diversas habilidades que “raramente ou nunca são incluídos em 

programas de pós-graduação” e acrescenta as responsabilidades que os docentes 

pesquisadores assumem em seus projetos de pesquisa: 

 
Cientistas assumem a responsabilidade, não só para a ciência e o  
desempenho do laboratório (por exemplo, a responsabilidade de 
atingir metas e cumprir as entregas do projeto, de funcionários, 
administração de instalações, relatórios de agências financiadoras, e 
publicação dos resultados dos financiamentos), mas também pela 
transparência dos registros contábeis que pode passar por auditoria 
e guardar às vezes por décadas. (DUFFY, 2010, p. 1152, tradução 
nossa). 

 

Após a aprovação de um projeto de pesquisa junto a um órgão público, 

existe uma série de procedimentos e normas a ser seguidos, tanto cientificamente, 

no cumprimento das metas estabelecidas a priori pelos próprios pesquisadores, 

quanto legalmente, tendo em vista que o orçamentário público é definido por meio 

do dinamismo da legislação brasileira e é fiscalizado por agentes de controle que 
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consideram a legislação atuante no período proposto para a execução do projeto.  

Algumas técnicas para o gerenciamento de projetos originaram-se nas 

áreas de administração e engenharia (TORREÃO, 2011) e novas técnicas surgiram 

e foram disseminadas, podendo ser empregadas em outros tipos de projetos, 

conforme comentam Valle e colaboradores (2010, p. 34):  

 
Projetos podem ser realizados em qualquer nível da organização, 
envolver inúmeras pessoas (embora uma pessoa seja suficiente para 
iniciar um projeto), durar vários anos (ou mesmo alguns dias) e 
envolver uma ou mais organizações. (VALLE et al, 2010, p. 34). 

 

Citando o Project Management Institute (PMI, 2008), Valles e 

colaboradores (2010) também comentam que o gerenciamento é um processo que é 

dividido em algumas etapas integradas: iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e controle e encerramento. 

As técnicas de gerenciamento de projetos são ferramentas que podem 

auxiliar a gestão na execução e controle dos recursos públicos utilizados para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisas. São úteis na demanda a aplicação de 

recursos públicos em um curto espaço de tempo, contando com a peculiaridade de 

estar inserida no ciclo dinâmico da máquina governamental (OLIVEIRA; PEREIRA, 

[201-?]; MOUTINHO; KNIESS, 2012; JUNQUEIRA; BEZERRA; PASSADOR, 2014) 

Neste sentido, é questionado: 

1) Quais as expectativas e práticas dos docentes sobre o 

gerenciamento após a aprovação de um projeto de pesquisa científica? 

2) Que dificuldades encontram em relação a este gerenciamento? 

3) Que sugestões o docente tem para aprimorar este processo? 

Esperamos assim, contribuir para o entendimento sobre o financiamento 

de projetos de pesquisa na pós-graduação e oferecer suporte para melhoria do 

gerenciamento dos mesmos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Investigar as concepções de docentes pesquisadores relacionadas ao 

gerenciamento de projetos de pesquisas financiados com recursos públicos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Conhecer as expectativas dos docentes frente à aprovação de um 

projeto de pesquisa. 

2. Apreender concepções dos docentes em relação ao gerenciamento 

destes projetos. 

3. Levantar as dificuldades encontradas pelos docentes no 

gerenciamento de seus projetos e as sugestões para aprimoramento deste 

processo. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 A formação docente e a pesquisa 

 

Segundo Santos (2007a), a ciência foi agregada ao currículo escolar a 

partir do século XIX na Europa e Estados Unidos. No Brasil, nesta época a 

educação ainda era influenciada pela Igreja Católica, que foi trazida para o Brasil por 

meio dos Jesuítas, com ensino superior voltado a formação cultural e intelectual.  

De acordo com Fávero (2006), a criação das universidades no país tem 

sua trajetória manifestada desde as intenções da Inconfidência Mineira, passando 

pelo período colonial e monárquico, até a criação do primeiro curso médico de 

cirurgia na Bahia em 05 de novembro de1808, que mais tarde se transformou na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA).  

Outras iniciativas, reformas e debates foram se acentuando e 

dimensionando a criação das instituições de ensino superior no país. Como 

exemplo, podemos citar a criação da Universidade de São Paulo (USP) em 1911 e a 

Universidade do Paraná em 1912, com base na Reforma Rivadávia Correa (BRASIL, 

1911), já incluindo articulações entre o ensino, a pesquisa e extensão em sua 

missão. 

No período de 1920 a 1960, algumas universidades foram criadas pelas 

diretrizes do Decreto nº 11.530, conhecido como a Lei Maximiliano, que 

reorganizava o ensino secundário e o superior na República (BRASIL, 1915), a partir 

da “formal junção de escolas isoladas”, como foi o caso da primeira universidade 

federal brasileira criada legalmente em 1920, a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) (BRASIL, 1920; GOUVÊA, 2012).  

A ciência somente foi introduzida no currículo a partir de 1930, 

demonstrando a importância da educação científica escolar. Em 1950, houve no 

país o “início da produção dos kits de experimentos com as traduções dos projetos 

do exterior” (SANTOS, 2007a, p. 475).  

A primeira reforma educacional brasileira que deu origem ao Estatuto das 

Universidades ficou conhecida como Reforma Francisco de Campos (BRASIL, 

1931), e definiu que, dentre as finalidades da regulamentação do ensino superior 

dever-se-ia “estimular a investigação científica em quaisquer domínios dos 

conhecimentos humanos” (BRASIL, 1931, art. 1º.). 
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 Entretanto, no período de 1935-1945, algumas universidades foram 

criadas com características similares à Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), com uma cultura ainda conservadora e voltada para a formação de elites, 

sendo ainda os Institutos e Centros de Pesquisas responsáveis pelas investigações 

(GOUVEA, 2012; PRYJMA, 2009). No âmbito estadual, Fávero (2006) discorre a 

respeito da criação da Universidade de São Paulo (USP), cujo Decreto de 

Institucionalização n.º 6.283, de 25 de janeiro de 1934, já tinha características da 

indissociabilidade entre o ensino a pesquisa e a extensão em sua finalidade.  

Afirma também Gouvêa (2012) que em 1960 foi criada a Universidade de 

Brasília (UNB) com uma estratégia de modernizar a universidade brasileira, dando 

início ao processo de modernização. Neste sentido, Pryjma (2009, p. 28) acrescenta 

que: 

 
A criação da Universidade de Brasília (1962) seguiu o mesmo 
princípio, e a organização da instituição por departamentos, a 
ausência de cátedras vitalícias, o regime de dedicação exclusiva dos 
docentes, o currículo flexível, a pesquisa e a pós-graduação 
propiciaram um novo modelo de educação. (PRYJMA, 2009, p. 28). 

 

Com as mudanças no desenvolvimento econômico do país e “com o 

advento do modelo nacional-desenvolvimentista da época” e a necessidade da 

busca de inovação, o período da criação da UNB constituiu o marco do envolvimento 

da educação nas políticas econômicas (GOUVÊA, 2012, p. 379).  

Mesmo com os esforços de modernizar o ensino superior no Brasil, nos 

objetivos e metas da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

(BRASIL, 1961), constava no artigo 69 os cursos de nível superior incluindo o ensino 

pós-graduado. Entretanto, não mencionava a investigação científica como um fator 

de formação. Nessa mesma época, acontecia a consolidação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) como um órgão da 

Presidência da República, que tinha como objetivos a melhoria na formação de 

docentes e do ensino e pesquisa dos centros universitários através da pós-

graduação (GOUVÊA, 2012). 

O fato marcante da investigação científica na universidade ocorreu com a 

aprovação do Parecer nº. 977/65, conhecido como Parecer Sucupira pelo qual foi 

instituída a pós-graduação brasileira com as definições de sensu lato e sensu stricto. 

(BRASIL, 1965). 
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A pesquisa também teve relevância na Lei nº. 5.540, referente a reforma 

universitária de 1968 (BRASIL, 1968) em cuja regulamentação do ensino superior 

constava: “objetivo a pesquisa, o desenvolvimento das ciências, letras e artes e a 

formação de profissionais de nível universitário”. Saliento também o seu artigo 32 

que regulava a indissociabilidade do ensino e pesquisa nas atividades dos docentes 

de nível superior.  

A partir deste período, houve a elaboração do Plano Nacional de Pós-

Graduação (1975/1979), uma política conduzida pela CAPES e “articulada com o 

Plano Nacional de Desenvolvimento” (HOSTINS, 2006, p.137). Esse plano continha 

estratégias e metas para melhoria e desenvolvimento da pós-graduação no país 

sendo reformulada periodicamente. Atualmente está em vigor o VI Plano, referente 

ao período de 2011 a 2020, sendo parte integrante do Plano Nacional de Educação 

(PNE).  

Especialmente nas universidades, a formação para pesquisa começa na 

sua inserção na graduação, uma vez que a criação das universidades públicas 

brasileiras deve obedecer ao princípio da indissociabilidade entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão previsto no artigo 207, da Constituição Federal (BRASIL, 

1988) e em conformidade com as finalidades dispostas no artigo 43 da LDB 

(BRASIL, 1996). 

Conforme Moita e Andrade (2009, p. 273) na questão da 

indissociabilidade, “a extensão e a pesquisa tornam-se consequências naturais da 

docência, referências para que o ensino não se torne abstrato nem desligado das 

realidades locais”. Neste sentido: 

 
na universidade é [importante] considerar necessariamente dois 
vetores de um debate: de um lado, as relações entre universidade, 
ensino, pesquisa e extensão; e, de outro, confluindo para a 
formulação de uma tridimensionalidade ideal da educação superior, 
as relações entre o conhecimento científico e aquele produzido 
culturalmente pelos diferentes grupos que compõem a sociedade em 
geral. (MOITA; ANDRADE, 2009, p. 270). 
 

Os autores também refletem sobre a importância desta prerrogativa nas 

universidades, o que por vezes não são totalmente articuladas na prática:  

 
Outra vantagem decorrente da articulação entre ensino, pesquisa e 
extensão é o reconhecimento dos limites e peculiaridades de cada 
uma dessas três atividades. Nem toda pesquisa consiste em 
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extensão, pois o conhecimento produzido pode ser encarcerado no 
debate teórico ou ser desenvolvido com objetivos que não sejam 
aqueles das populações que participaram na investigação. Já a 
extensão, caso seja orientada pela concepção da superioridade do 
saber científico, em relação aos saberes produzidos pelos grupos 
atendidos, também pode incorrer no erro de fechar os olhos para 
estes últimos saberes e manter a separação. (MOITA; ANDRADE, 
2009, p.273). 
 

Na formação do docente, de acordo o artigo 66 da atual LDB (BRASIL, 

1996), prevalece o conceito de que “a preparação para o exercício do magistério 

superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 

mestrado e doutorado”. 

Comentando sobre as desenvolturas e competências da docência, Veiga 

(2006) discorre que eles serão “preparados em nível de pós-graduação e não 

formados”, uma vez que:  

 

Formar professores universitários implica compreender a importância 
do papel da docência, propiciando uma profundidade científico-
pedagógica que os capacite a enfrentar questões fundamentais da 
universidade como instituição social, uma prática social que implica 
as ideias de formação, reflexão, crítica. (VEIGA, 2006, p. 3). 
 

As atividades dos docentes na educação superior são primordiais para as 

universidades e a sua formação ”no sentido de qualificação científica e pedagógica, 

é um dos fatores de qualidade da universidade” (ZABALZA, 2004, p. 145).  

A importância da pesquisa na formação também é abordada no artigo 43 

do capítulo IV, item III da LDB (BRASIL, 1996), que traz como uma finalidade da 

educação superior: 

 
incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do 
meio em que vive. (BRASIL, 1996). 
 

Por fim, cabe salientar que o trabalho de pesquisa científica impacta no 

ambiente acadêmico resultando na transformação da realidade.  

 

A pesquisa cientifica objetiva fundamentalmente contribuir para a 
evolução do conhecimento humano em todos os setores, sendo 
sistematicamente planejada e executada segundo rigorosos critérios 
de processamento das informações. Será chamada pesquisa 
científica se sua realização for objeto de investigação planejada, 
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desenvolvida e redigida conforme normas metodológicas 
consagradas pela ciência.  Os trabalhos de graduação e de pós-
graduação, para serem consideradas pesquisas científicas, devem 
produzir ciência, ou dela derivar; ou acompanhar seu modelo de 
tratamento. (FONTE, [200?]). 

 

3.2 Políticas de Fomento à Pesquisa 

 

Após a II Guerra Mundial, devido à pressão do mercado externo, 

necessidade de melhorar a segurança nacional e por consequência melhorar 

também a qualidade da formação de pesquisadores nas instituições públicas no 

Brasil, foram criados alguns órgãos para financiar essa formação, por meio de 

experiências no exterior e fomentar pesquisas científicas, tecnológicas ou de 

inovação na pós-graduação. Neste contexto, surgiram entidades federais como o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em 1951 

e posteriormente a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), em 1967, atrelando 

a educação ao Plano Nacional de Desenvolvimento (ROMANI, 1982, p. 142). 

Essas entidades denominam-se agências de fomento, o que, segundo o 

artigo 2º. da Lei n.º 10.973, é um “órgão ou instituição de natureza pública ou 

privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem a 

estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação” 

(BRASIL, 2004). 

Faria, Francisco e Mello (2006) ajudam no entendimento a respeito da 

CAPES e FINEP, quando afirmam que: 

 
A atuação dessas agências de fomento se dá, em linhas gerais, sob 
duas formas principais: o investimento na formação de recursos 
humanos qualificados, através da concessão de bolsas de estudo e o 
fomento direcionado ao funcionamento dos cursos de pós-
graduação, ao desenvolvimento de projetos de pesquisa ou apoio 
institucional. (FARIA; FRANCISCO; MELLO, 2006). 

 

Além das agências de fomento federais também foram criadas as 

agências no âmbito estadual. Estas financiam regionalmente pesquisas científicas 

que são desenvolvidas em universidades, faculdades, centros e institutos de 

pesquisa, conforme sua(s) linha(s) de fomento. Em geral, objetivam o 

desenvolvimento da ciência, a formação de pesquisadores e a melhoria da 

infraestrutura de pesquisa. 
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Nesse contexto, surgiram as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs). 

Ao todo são 25 FAPs constituídas nos estados brasileiros oferecendo “bolsas, 

auxílio à pesquisa e apoio a infraestrutura de pesquisa” (CONFAP, 2014). A 

Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (FAPESP) é a pioneira, tendo 

iniciado suas atividades em 1960.  

Essas fundações, podem ser definidas como: 

 
uma categoria específica de fundação (ou entidade) que viabiliza 
recursos para o desenvolvimento da pesquisa nas diversas áreas da 
Ciência e da Tecnologia. As FAPs são entidades que integram o 
Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, ao lado de instituições 
tradicionais como o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e a Financiadora de Estudos e 
Projetos (FINEP). São entidades que exercem papel significativo nas 
definições da política científico-tecnológica nacional. (MENEZES; 
SANTOS, 2001). 
 

Estas entidades foram instituídas através de leis orgânicas de seus 

estados, os quais atribuem qual será o percentual da receita arrecadada através de 

impostos que será destinada às FAPs.  Estão ainda vinculadas ao Conselho 

Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa – CONFAP (CONFAP, 2014). Como 

exemplo, a FAPESP recebe “1% do total da receita tributária do estado” 

(FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2014).  

Para fortalecer o desenvolvimento de ciência e tecnologia, outras 

iniciativas extraoficiais aconteceram, como, por exemplo, a fundação da Academia 

Brasileira de Ciências (ABC) em 1916, que em 2016 completou 100 anos e constitui-

se como: 

 
uma entidade independente, não governamental e sem fins 
lucrativos, que atua como sociedade científica honorífica e contribui 
para o estudo de temas de primeira importância para a sociedade, 
visando dar subsídios científicos para a formulação de políticas 
públicas. Seu foco é o desenvolvimento científico do País, a 
interação entre os cientistas brasileiros e destes com pesquisadores 
de outras nações (ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 2014).  
 

Outro importante registro, em 1948, foi a criação da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC), que representa a classe científica do país, 

atuando na dinamização e desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro.  

 
É uma sociedade sem fins lucrativos, voltada para o avanço científico 
e tecnológico e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. 
[...] Tem assento permanente no Conselho Nacional de Ciência e 
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Tecnologia (CCT), órgão consultivo do Governo Federal para 
definição das políticas e ações prioritárias no campo da C&T. 
(SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA, 
2014). 
 

O cumprimento dessas ações e/ou políticas dá-se também por meio de 

financiamentos a projetos de pesquisa, cujas propostas surgem de pesquisadores 

que são submetidas às agências de fomento para captação de recursos para o 

desenvolvimento das pesquisas. Neste sentido, Chaves (2007) comenta que as 

políticas criadas pelo governo para financiamento de projetos de pesquisa, se 

desenvolvem no Brasil por meio de um processo histórico e acrescenta: 

 
Compreendemos que tal análise deve estar situada no âmbito global 
das políticas públicas adotadas no país, na medida em que as 
mudanças em curso no financiamento da pesquisa não são 
autônomas, mas estão inseridas na lógica global da reforma do 
Estado brasileiro e atingem diretamente a produção da Ciência e 
Tecnologia (C&T). (CHAVES, 2007). 

 

A autora explica que após a reforma do Estado (1970), houve 

remodelação e liberação de atividades estritamente públicas para o sistema privado, 

como no caso dos serviços de saúde, educação e previdência. Discorre também que 

a década de 80 foi marcada por uma grande dificuldade econômica global 

resultando em 1995 de ajustes governamentais para o pagamento da dívida externa. 

Então neste período houve diminuição dos financiamentos de projetos refletindo no 

processo de desenvolvimento científico do país. Diante disso, explica que: 

 
O conhecimento deixa de ser concebido como uma construção, um 
processo, passando a ser também uma mercadoria a ser negociada 
no mercado. (CHAVES, 2007, p.4). 

 

As políticas de financiamentos à pesquisa do Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCT), têm sido tema de vários debates nacionais ao longo 

da história. Desses debates, foram elaborados projetos estratégicos e leis “para o 

desenvolvimento científico e tecnológico do país”, dos quais, emergiram os “Fundos 

Setoriais, o Livro Verde, o Livro Branco e a Lei de Inovação Tecnológica” (CHAVES, 

2007; FARIA; FRANCISCO; MELLO, 2006). 

Os Fundos Setoriais de Ciência Tecnologia foram criados em 1999 como 

“instrumentos de financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação no País” (FINEP, 2015) e têm por finalidade fomentar a melhoria da 
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infraestrutura de Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT’s). É considerado o ponto 

de partida da “adoção da política de parceria público privada” e promoveu a criação 

do “Livro Verde, Livro Branco, Lei de Inovação Tecnológica e Lei do bem” (CHAVES, 

2007). 

A obra “Sociedade da Informação”, conhecida como o Livro Verde, 

elaborada em 2001, é o resultado do trabalho de um grupo representando, na 

época, o MCT e a iniciativa privada, iniciado em 1996, que baseou a Primeira 

Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esta obra “contém as 

metas de implementação do Programa Sociedade da Informação e constitui uma 

súmula consolidada de possíveis aplicações de Tecnologias da Informação”, a fim 

de promover o avanço econômico nacional (SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO NO 

BRASIL: LIVRO VERDE, 2000). 

Com relação ao Livro Branco, criado em 2002. É uma obra elaborada em 

4 volumes, embasada nos debates da Segunda Conferência Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, trazendo as importantes contribuições para o 

desenvolvimento científico e tecnológico do país. “Dentre as ações implementadas 

com vistas à execução dessa política foi elaborado o projeto de Lei de Inovação 

Tecnológica” (CHAVES, 2007). 

Então, foi elaborada em 2004, a Lei nº. 10.973, conhecida como a Lei de 

Inovação Tecnológica, que “dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo” (BRASIL, 2004).  

Dentre os princípios da Lei de Inovação estão o progresso da ciência e a 

“atratividade dos instrumentos de fomento e de crédito” que complementam as 

atividades de pesquisa das universidades e estas podem ser classificadas como 

Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) (BRASIL, 2004).   

Alguns anos depois, a Lei do Bem n.º 11.196 (BRASIL, 2005a) foi criada 

regulando incentivos fiscais para importação e exportação, incluindo a isenção de IPI 

para as exportações do Poder Executivo, no caso de inexistência de similaridade no 

país, beneficiando assim a universidade.  

Salientamos que os financiamentos para contemplar projetos de pesquisa 

estão amparados pelos artigos 219, 219A e 219B da Constituição Federal, onde 

prevalece a formação, capacitação e a formalização de “instrumentos de cooperação 

para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e 

tecnológico e de inovação” (BRASIL, 1988). 
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 Os recursos orçamentários os quais as agências de fomento destinam 

aos financiamentos são definidos por meio de uma política de Estado e obedecem 

aos critérios estabelecidos no artigo 165, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), 

que envolvem o ciclo do planejamento orçamentário da União com a utilização dos 

chamados “instrumentos de planejamento e orçamento”. Estes são definidos como: 

Plano Plurianual  (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária 

Anual (LOA): 

 
O PPA, com vigência de quatro anos, tem como função estabelecer 
as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração 
pública. Cabe à LDO, anualmente, enunciar as políticas públicas e 
respectivas prioridades para o exercício seguinte. Já a LOA tem 
como principais objetivos estimar a receita e fixar a programação das 
despesas para o exercício financeiro. Assim, a LDO ao identificar no 
PPA as ações que receberão prioridade no exercício seguinte torna-
se o elo entre o PPA, que funciona como um plano de médio-prazo 
do governo, e a LOA, que é o instrumento que viabiliza a execução 
do plano de trabalho do exercício a que se refere. (GONTIJO, 2014). 
 

Com relação à vigência desses instrumentos de planejamento definidos 

pela Constituição, eles devem ter metas compatíveis e durabilidade integradas com 

o Plano Plurianual (PPA) e são votados pela Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) para garantir o equilíbrio e a 

transparência das contas públicas, amparadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal 

(BRASIL, 2000). Esses instrumentos facilitam o controle orçamentário dos recursos 

da União dos quais originam os recursos públicos dos financiamentos dos projetos 

de pesquisa.  

Com relação aos recursos para pesquisa na universidade pública 

brasileira, Faria, Francisco e Mello (2006) enfatizam que: 

 
As universidades públicas e os institutos de pesquisa são os maiores 
beneficiários desses recursos, tendo em vista que é no seu interior 
que se desenvolve a quase totalidade das atividades científicas e dos 
cursos de pós-graduação stricto sensu. Em linhas gerais, o sistema 
de financiamento da pesquisa e pós-graduação nas IFES, é 
composto por recursos provenientes do Tesouro Nacional; de 
agências de fomento nacionais e estaduais; Fundos Setoriais de 
Pesquisa; empresas públicas ou privadas; e de receitas provenientes 
de arrecadação própria. (FARIA; FRANCISCO; MELLO, 2006). 
 

Como informado anteriormente, o orçamento público para pesquisa na 

pós-graduação pode ser obtido junto aos órgãos oficiais de financiamento, como a 

CAPES, órgão do Ministério da Educação, como a FINEP e o CNPq, vinculados ao 
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e como as Fundações de Amparo à 

Pesquisa de cada estado. Porém existem outros Ministérios que financiam 

pesquisas em suas ações orçamentárias, como os projetos que envolvem a 

educação, podendo ser financiados pelo Ministério da Saúde e o Ministério da 

Justiça e também podem ser contemplados pela iniciativa privada. 

Quando os recursos para o desenvolvimento de pesquisas são obtidos 

por meio de empresas privadas, estas recebem incentivos fiscais amparados pela 

legislação brasileira específica, como exemplo a Lei do Bem (BRASIL, 2005A).  

As empresas que mais investem em pesquisas no Brasil e no mundo são: 

Vale, Petrobrás, Gerdau, Tovts, Embraer, Eletrobrás, Natura Cosméticos e Weg, 

Siemens, Bosch e Bayer (CENTRO ALEMÃO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM SÃO 

PAULO, 2016). 

Apesar das estratégias de desenvolvimento à pesquisa do governo 

brasileiro, oferecendo incentivos fiscais às empresas privadas, grande parte dos 

recursos para financiamento de pesquisas nas universidades brasileiras, provém do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, através de suas agências, com a 

estratégia de “transformar o setor em componente estratégico do desenvolvimento 

econômico e social do Brasil, contribuindo para que seus benefícios sejam 

distribuídos de forma justa a toda a sociedade” (MINISTÉRIO DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2015). 

Guimarães (2006) comenta que após 1970, uma importante contribuição 

dos financiamentos pesquisa foi feita através das ações políticas de C&T (Ciência e 

Tecnologia), em especial, por intermédio da FINEP,  investindo a “maior parte de 

suas energias para o financiamento da construção do parque brasileiro de pós-

graduação”.  

Essas entidades oficiais de financiamento oferecem diversas formas de 

suporte para desenvolvimento de pesquisas e os impactos dos financiamentos 

refletem na qualidade da comunidade acadêmica formada por alunos pesquisadores 

e docentes, diante disso acrescentamos que,  

 
a inovação tecnológica gera postos de trabalho mais bem 
remunerados e mais estáveis. Segundo a Estratégia Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, os salários são 80,5% maiores que a 
média nas indústrias que inovam. Os postos de trabalho gerados 
nessas empresas exigem 20,9% a mais de escolaridade e a 
permanência média do trabalhador é 30,4% maior que média. 
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(BRASIL, 2012). 
 

Considerando o fato de que no Brasil existem 2.632 instituições de ensino 

superior, dentre estas apenas 287 são públicas (MEC, 2015), foi publicado no Jornal 

da Ciência (SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA, 2014) 

que “95% da ciência no Brasil é realizada por instituições acadêmicas públicas”.  

Atualmente a FINEP e o CNPq estão incorporados ao Ministério da 

Ciência e Tecnologia, este tem como “objetivo de transformar o setor em 

componente estratégico do desenvolvimento econômico e social do Brasil, 

contribuindo para que seus benefícios sejam distribuídos de forma justa a toda a 

sociedade” (MINISTÉRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2015). 

Recentemente foi aprovada a Lei n.º 13.243 (BRASIL, 2016), conhecida 

como o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que “dispõe sobre 

estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e 

tecnológica e à inovação”, que trata da modernização de nove Leis. Segundo Rauen 

(2016). 

 
Esta nova lei é o resultado de um processo de cerca de cinco anos 
de discussões entre atores do Sistema Nacional de Inovação (SNI) 
nos âmbitos das Comissões de Ciência e Tecnologia da Câmara e 
do Senado. Estas discussões tinham como ponto de partida o 
reconhecimento e a necessidade de alterar pontos na Lei de 
Inovação e em outras nove leis relacionadas ao tema, de modo a 
reduzir obstáculos legais e burocráticos e conferir maior flexibilidade 

às instituições atuantes neste sistema. (RAUEN, 2016). 
 

A modernização ou modificação promovida nas leis objetivam organizar, 

aperfeiçoar e compartilhar os ambientes de pesquisa, oferecer suporte e segurança 

para o investidor, ao pesquisador e às entidades envolvidas em pesquisa e inovação 

brasileiras, facilitando maior interação entre o Estado, as ICT’s e Empresas 

particulares e as públicas (RAUEN, 2016; BRASIL, 2016).  

A Lei n.º 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004), chamada 

de Lei de Inovação, foi a que mais sofreu alterações, dentre as quais, traz novas 

definições dos sujeitos, nas características dos locais envolvidos em 

desenvolvimento de pesquisa científica tecnológica ou inovação e nas atividades de 

fomento à pesquisa. Incentivam parcerias entre as agências de fomento, instituições 

públicas de pesquisa e empresas privadas. Amplia a definição de Instituição de 

Ciência e Tecnologia (ICT) com seu artigo 2º, inciso V: 
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Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou 
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente 
constituídos sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que 
inclua 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 (BRASIL, 2004, art. 2º, inc. V). 
    

Também incentiva cessão de uso das estruturas existentes para 

desenvolvimento de pesquisas à Empresas Privadas e às ICT’s (BRASIL, 2004, 

artigo 3º. B), bem como permite o “compartilhamento de laboratórios e equipamentos 

para pesquisa” das ICT’s ou Empresas, sendo facultado ressarcimento de custos no 

período de utilização (BRASIL, 2004, artigo 4º). 

A respeito da propriedade intelectual, declara no seu artigo 5º, parágrafo 

1º, que os “resultados da pesquisa pertencerão à Empresa”. Porém no artigo 8º, há 

a previsão de um “instrumento jurídico para a definição da participação nos 

resultados da pesquisa”, bem como versa sobre a divisão dos royalties, no artigo 11º 

(BRASIL, 2004).  

A lei define os aspectos de pagamento de bolsas, que poderão ser 

recebidos por “servidor, militar, empregado da ICT pública, alunos desde o curso 

técnico”, conforme o parágrafo 1º. do artigo 9º (BRASIL, 2004). 

O regime de dedicação exclusiva também foi alterado, sendo 

regulamentado pelo artigo 117 da Lei n.º 8.112 (BRASIL, 1990b), determina que o 

“professor poderá exercer atividade remunerada de pesquisa”, mediante alguns 

critérios estabelecidos nesta Lei (BRASIL, 2004, artigo 14-A). 

No artigo 18º da mesma Lei (BRASIL, 2004), foi estabelecido que as ICTs 

públicas farão a gestão política dos recursos de inovação, podendo delegar para sua 

fundação de apoio esta tarefa. 

Nos instrumentos jurídicos gerados pelas parcerias, admite que poderão 

fazer “transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma 

programação para outra”, ou seja, alterar os recursos de custeio para capital de  

plano de trabalho (BRASIL, 2004, artigo 9º e 12º) mediante regulamentação. 

Para agilizar e flexibilizar a aquisição de bens e produtos para pesquisa, 

foi alterada na Lei nº 8666 (BRASIL, 1993) os artigos 6º, 24º e 32º, regulamentando 

a dispensa de licitação e a inexigibilidade para estes produtos, ampliando para 

serviços de engenharia. Ao passo que as isenções de taxas de importação desses 
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itens são tratadas na Lei n.º 8.010 (BRASIL, 1990a), oferecendo um “tratamento 

prioritário e observarão procedimentos simplificados”, conforme o artigo 11º da Lei 

n.º 13.243 (BRASIL, 2016). 

 Também estabelece o relacionamento entre o Núcleo e Inovação 

Tecnológica e as fundações de apoio regulando as ações no tocante aos recursos 

públicos, na Lei 8.958 (BRASIL, 1994). 

Por fim, por meio da Emenda Constitucional n.º 85 de 26 de fevereiro de 

2015 (BRASIL, 2015), a União deverá estabelecer meios de promover inter-

relacionamento entre as entidades para o “desenvolvimento científico, à pesquisa, à 

capacitação científica e tecnológica e à inovação adequada à internacionalização 

das ICTs” (BRASIL, 2016). 

 

3.3 O gerenciamento de um projeto de pesquisa  

 

Na história da gerência de Projetos, Valle e colaboradores (2010, p.18-

24) discorrem que já existiram grandes projetos em épocas A.C. (antes de cristo), 

como exemplo a construção do Parthenon, e outros grandes projetos que foram 

construídos com o desenvolvimento da humanidade, sejam eles o “Míssil Polaris, as 

Pirâmides do Egito, a Muralha da China, o Coliseu”.  

Após a revolução industrial, muitas mudanças ocorreram na economia 

mundial, em direção ao capitalismo industrial, surgindo uma necessidade de ter uma 

gestão mais organizada. Neste contexto, o engenheiro Henry Laurence Gantt (1861-

1919) que se tornou sócio do engenheiro Frederick Winslow Taylor (1956-1915), 

considerado o “pai da Administração Científica”, após observações nas formas de 

trabalhar de Taylor, desenvolveu uma sistemática conhecida como gráfico de Gantt. 

Esta técnica tornou-se uma ferramenta divulgada pela Internet, com uso livre, 

utilizada no gerenciamento de projetos até os dias atuais. Seu trabalho é referência 

de muitas ferramentas de gerências de projeto modernas (TORREÃO, [200-?]; 

VALLE et al., 2010).  

Após a II Guerra Mundial, outras técnicas foram criadas para auxiliar os 

gestores no desenvolvimento de seus negócios. Porém esta formalização de 

gerência de projetos foi efetivada apenas em 1958 pelo governo americano, com o 

desenvolvimento do projeto Polaris, utilizando a técnica Program Evaluation and 
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Review Technique1 (PERT) (VALLE et al, 2010, p. 18). 

A gerência de projetos foi sendo aprimorada por meio da criação de 

algumas organizações como International Organization for Standardization2 (ISO), 

International Electrotechnical Commission3 (IEC), que disseminaram novas técnicas, 

normas e guias.  

Cabe destacar que em 1969 surgiu o Project Management Institute 

4(PMI) nos Estados Unidos, que é uma associação internacional sem fins lucrativos 

cujos conceitos são fortemente presentes na área de gerenciamento de projetos 

(TORREÃO, [200-?], p. 2; VALLE et al, 2010, p.36). 

A prática de gerenciamento de projeto sob a ótica do PMI é definida como 

a “aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas para atingir o 

objetivo do projeto” (VALLE et al., 2010, p. 35). Por sua vez o projeto de pesquisa 

“compreende uma das fases da pesquisa. É a descrição da sua estrutura” 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS, 2011a). 

No ambiente universitário, diversos tipos de pesquisa podem ser 

executadas, como os projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), que segundo 

Laruccia e colaboradores (2012): 

 
se caracterizam pela geração de novos conhecimentos e têm 
características peculiares de um processo científico, e atua em um 
ambiente de alta complexidade e imprevisibilidade. Esta condição 
requer ciclos mais longos para os projetos alcançarem o nível de 
maturidade requerido e os remete a maiores riscos no 
desenvolvimento e incertezas na geração de resultados. (LARUCCIA 
et al, 2012, p 112). 
 

 Almeida (2012, p. 14) discorre que “os projetos são criados para 

satisfazer ou corresponder a uma demanda de serviço, seja ela atrelada a qualquer 

política pública”.  

Contudo, a gestão de projeto de pesquisa não difere dos demais projetos, 

uma vez que, “tem um início e um fim bem definidos. É um meio para se introduzir 

mudanças e envolve pesquisadores, analistas e outros colaboradores com 

diferentes habilidades trabalhando juntos” (LARRUCIA et al, 2012, p. 113). 

Para auxiliar na elaboração do projeto de pesquisa, Bourne e Chalupa 

                                                           
1
 Avaliação de programas e técnica de revisão (tradução nossa) 

2
 Organização Internacional de Padronização (tradução nossa) 

3
 Comissão Internacional Eletrotécnica (tradução nossa) 

4
 Instituo de Gerenciamento de Projetos (tradução nossa) 
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(2006, p. 2) com tradução de Lopes, publicaram algumas regras de sucesso: 

 
Regra 1: Seja Inovador, mas Não Em Excesso [...] Regra 2: Inclua as 
Informações Básicas Adequadas e Dados Preliminares Como 
Exigidos [...]Regra 3: Encontre o Mecanismo de Financiamento 
Apropriado, Leia Com Muito Cuidado os requisitos Necessários Para 
o Financiamento, e Responda de Modo Específico às Solicitações[...] 
Regra 4: Siga as Orientações para Submeter o Projeto com Muito 
Cuidado [...] Regra 5: Obedeça os Três Cs – Conciso, Claro e 
Completo [...] Regra 6: Lembre-se, os Revisores São Também 
Pessoas [...] Regra 7: Tempo e Revisão Interna São Importantes [...] 
Regra 8: Conheça o Administrador da Agência Na Qual Você 
Submeteu o Projeto [...] Regra 9: Torne-se um Grande Revisor Bem 
Cedo Na Sua Carreira [...] Regra 10: Aceite Rejeições e Encare-as 

de Modo Apropriado [...]. (Bourne e Chalupa, 2006, p. 2) 
 

O gerenciamento do projeto contempla algumas etapas, sendo o 

planejamento a primeira necessidade a ser satisfeita. Neste contexto, Valle e 

colaboradores (2010, p. 93) comentam que: 

 
Planejamento pode ser entendido como um macroprocesso formado 
por um conjunto de processos interativos, que visam ao atendimento 
de objetivos previamente definidos, por meio do estabelecimento de 
decisões e ações que estabelecem o que fazer, como fazer, quando 
fazer e quem fará, resultando principalmente em definições de 
escopo, prazo, custo, qualidade e risco. (VALLE et al, 2010, p. 93). 

 

Nesta etapa, deve ser elaborado o plano de trabalho, com base nos tipos 

de despesas contemplados pelas agências de fomento. São itens mínimos 

obrigatórios do plano de trabalho,  

I - justificativa para a celebração do instrumento; II - descrição 
completa do objeto a ser executado; III - descrição das metas a 
serem atingidas; IV - definição das etapas ou fases da execução; V - 
cronograma de execução do objeto e cronograma de desembolso; e 
VI - plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo 
concedente e da contrapartida financeira do proponente, se for o 
caso. (BRASIL, 2008, artigo 21). 
 

Para elaboração do Plano de Trabalho, utilizam-se os valores dos 

orçamentos dos itens que o pesquisador necessita adquirir ao longo do 

desenvolvimento do projeto. No financiamento público estes itens compõem o 

orçamento do projeto, que é conceituado como: 

 
O orçamento é um importante instrumento de planejamento de 
qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo 
previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado 
período.(BRASIL, 2014, p. 39). 
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Este orçamento destinado ao financiamento de projetos de pesquisa ou 

afins é organizado e classificado em diversas formas para a realização das 

despesas. Primeiro é classificado em duas categorias econômicas: “despesas 

correntes e de capital”, que por sua vez é são subclassificaçdos por elemento de 

despesas: 

Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como 
vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, 
serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções 
sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, 
auxílios, amortização e outros que a administração pública utiliza 
para a consecução de seus fins. (BRASIL, 2014, p. 78). 
 

As despesas correntes e seus elementos de despesas, mais utilizados em 

pesquisas, são identificados por:  

 
Despesas Correntes (custeio): Vencimentos e vantagens fixas [...]; 
Obrigações Patronais [...]; Diárias [...]; Passagens e despesas com 
locomoção [...]; Material de Consumo [...]; Despesas com Pessoal 
decorrentes de Contratos de Terceirização [...]; Serviços de 
Consultoria [...]; Serviços de Terceiros de Pessoa Física [...]; Auxilio 
ao Pesquisador [...]; Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica [...]; 
Despesas de Capital: Obras e Instalações [...]; Equipamentos e 
Material Permanente [...]; Aquisição de Software [...]; Manutenção de 
Equipamentos [...] (BRASIL, 2014, grifo nosso). 

 

 

Devem-se guardar todos os orçamentos que nortearam o plano de 

trabalho, uma vez que, na etapa da execução do projeto, o pesquisador deverá 

adquirir cada item aprovado de acordo com os documentos enviados ao órgão 

financiador na ocasião da aprovação do financiamento. 

Para os financiamentos existem normas definidas pelo órgão financiador 

e por legislação específica norteando a execução financeira, envolvendo a gestão do 

plano de trabalho. 

 
Um processo de P&D envolve a concepção da ideia ou pesquisa 
básica, a avaliação de viabilidade, a busca de financiamentos, a 
aquisição ou fabricação de tecnologias, o desenvolvimento do 
produto, os testes de laboratórios, bancadas, plantas pilotos, 
fabricação do produto final ou transferência da tecnologia e, por fim, 
a comercialização do produto no mercado. Nesse processo, uma 
gestão eficaz é fundamental para assegurar o sucesso da pesquisa 
desenvolvida. (LARUCCIA et al, 2012, p. 113). 
 

Os projetos de pesquisa podem ser submetidos à aprovação de diversas 
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agências de fomento, empresas públicas e privadas, institutos, entre outros, e 

contam com uma figura responsável, que assume compromissos e 

responsabilidades desde a concepção até o encerramento do projeto. Estas 

responsabilidades são compartilhadas com as instituições de origem dos 

pesquisadores e se for o caso de pesquisa institucional também poderá haver a 

participação da fundação de apoio de cada instituição federal de ensino superior 

(IFES). 

O pesquisador pode ser o pesquisador responsável, coordenador do 

projeto ou líder de grupo, de acordo com critérios das estabelecido na regra de 

financiamento de cada agência de fomento. Por exemplo, o CNPq define que 

 
 O pesquisador líder de grupo é o personagem que detém a liderança 
acadêmica e intelectual no seu ambiente de pesquisa. Normalmente, 
tem a responsabilidade de coordenação e planejamento dos 
trabalhos de pesquisa do grupo. Sua função aglutina os esforços dos 
demais pesquisadores e aponta horizontes e novas áreas de atuação 
dos trabalhos. Um grupo pode admitir até dois líderes, denominados 
1º Líder e 2º Líder. (Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, 2016). 
 

Para esta primordial função, a FAPESP estabelece duas denominações:  

 
a) Pesquisador Responsável (PR): é o pesquisador que assume a 
responsabilidade pela preparação, submissão da proposta e pela 
coordenação científica e administrativa do projeto caso seja 
aprovado pela FAPESP.[...] b) Coordenador Técnico: deverá também 
ser o pesquisador responsável pelo projeto de pesquisa. O 
coordenador técnico do projeto e os profissionais responsáveis pela 
sua condução na empresa devem ter vínculo direto com a empresa 
proponente (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo, 2016). 

 

Conforme o tipo de financiamento, as responsabilidades podem ser 

assumidas pelos próprios pesquisadores, como o caso de projeto de pesquisa 

individual, ou podem ser destinadas ao desenvolvimento dos projetos de interesse 

da instituição ou institucionais, envolvendo a melhoria da infraestrutura de pesquisa, 

havendo a participação, colaboração e compartilhamento da responsabilidade com a 

instituição de origem do pesquisador. 

No caso da pesquisa institucional, posteriormente à aprovação do 

financiamento, deverá haver a indicação da figura do ordenador de despesas na 

IFES, nos termos do Decreto-lei n.º 200, que define essa figura como “toda e 

qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de 
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pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta 

responda” (BRASIL, 1967, parágrafo 1º. do artigo 80). 

As agências de fomento avaliam as propostas dos pesquisadores e 

publicam pareceres dos projetos que tem financiamentos aprovados. No Brasil, 

segundo Caló (2015), o sistema de avaliação de projetos de pesquisa utilizado é o 

sistema cego (simples ou duplo) de revisão por pares e acrescenta que: 

 
Acadêmicos têm dificuldades de entender porque algumas propostas 
de financiamento a pesquisa são aprovadas, enquanto outras não. 
Estudos apontam várias inconsistências e baixa reprodutibilidade no 
processo de revisão de grants. Pareceristas atribuem diferentes 
pesos a aspectos das propostas tais como metodologia, originalidade 
e viabilidade dos projetos. (CALÓ, 2015). 
 

O gerenciamento de um projeto inicia-se a partir do momento que uma 

proposta for aprovada por alguma agência de fomento e transforma-se em um tipo 

de contrato ou instrumento de cooperação, dependendo do valor aprovado e do tipo 

de financiamento. Porém antes das assinaturas, poderá existir condicionante, tais 

como autorizações institucionais, documentação complementar ou aprovação do 

projeto no sistema CEP/CONEP (Comitê de Ética e Pesquisa/Conselho Nacional de 

Ética em Pesquisa) conforme a Resolução Conselho Nacional de Saúde n. 466. 

Os documentos a serem assinados com a aprovação do financiamento do 

projeto de pesquisa estão dispostos no artigo 9º-A da Lei n.º10.973: 

  
“Art. 9o-A.  Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios são autorizados a conceder recursos para 
a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação às 
ICTs ou diretamente aos pesquisadores a elas vinculados, por termo 
de outorga, convênio, contrato ou instrumento jurídico assemelhado. 
(BRASIL, 2004). 
 

Os recursos para esses tipos de financiamentos oferecidos pelas FAPs 

são depositados em uma conta corrente específica, em nome do pesquisador, que 

será o único responsável pela movimentação financeira (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo, 2016). Para a utilização dos recursos, é 

necessário orçamento prévio, atender as exigências da financiadora para liberação 

dos recursos na conta corrente fim de viabilizar o pagamento do item. 

No caso de bolsas com recursos do CNPq, os financiamentos podem ser 

liberados diretamente numa conta corrente aberta especificamente para a pesquisa 

em nome do pesquisador e, após atendimento às exigências do órgão, efetua-se o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art9a
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pagamento das despesas.  

Os financiamentos poderão ser repassados para a instituição de origem 

do pesquisador para distribuição posterior, conforme disposto o site oficial do CNPQ: 

 
O CNPq oferece várias modalidades de bolsas de formação e 
fomento a pesquisa, a alunos de ensino médio, graduação, pós-
graduação, recém-doutores e pesquisadores já experientes do País e 
do exterior. As bolsas são concedidas diretamente pelo CNPq ou por 
instituições de ensino e pesquisa para as quais o CNPq destina 
quotas de bolsas. (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico, 2015). 
 

Nos financiamentos institucionais, ou seja, quando estes recursos são 

repassados para a IFES na qual pertence o pesquisador, obrigatoriamente transitam 

pelo Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) ou pelo Sistema de 

Administração Financeira de Estados e Municípios (SIAFEM), para as entidades 

estaduais e municipais e passam a fazer parte do orçamento fiscal da universidade, 

devendo seguir as normas legais e obedecem ao princípio da anualidade.  A 

execução orçamentária dos recursos passa por “três estágios: empenho, liquidação 

e  pagamento” (BRASIL, 2014). 

No caso de transferência de recursos para fundação de apoio à IFES, 

utiliza-se o formato de abertura de conta corrente específica. 

A etapa de execução é a mais longa do projeto de pesquisa e deve ser 

executada concomitantemente com o cronograma do mesmo, para garantir sua 

execução em relação ao custo e ao tempo previsto (VARGAS, 2005). O cronograma 

deverá ser executado concomitantemente entre as atividades administrativas e de 

aplicação do método da pesquisa. 

Para utilizar os recursos de pesquisas financiadas provenientes do CNPq, 

CAPES e FINEP, devem ser obedecidos aos critérios estabelecidos nos manuais 

das agências e nas Normas para Licitações e Contratos da Administração Pública 

observando com cuidado as cláusulas de dispensa e inexigibilidade de licitações 

quando envolver itens aprovados em projetos de pesquisa (BRASIL, 1993). 

As normativas da execução financeira de projetos de pesquisa 

financiados com recursos públicos estão dispostas na Portaria Interministerial n.º 

127, de 29 de maio de 2008, e suas atualizações, Decreto n.º 6.170, de 25 de julho 

de 2007 (BRASIL, 2007), Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993), que 

abrange o financiamento de todos os órgãos públicos, organizando as obrigações, 

https://www.convenios.gov.br/portal/arquivos/Portaria_127_com_suas_alteracoes_ultima_19jan10.pdf
https://www.convenios.gov.br/portal/arquivos/Portaria_127_com_suas_alteracoes_ultima_19jan10.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6170.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6170.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
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os direitos e os deveres. 

O financiamento tem um prazo de vigência, estabelecido a partir do 

cronograma proposto pelo pesquisador na celebração do instrumento contratual, 

conforme o parágrafo 3º, do Artigo 9º da Lei n.º 10.973: 

 
a vigência dos instrumentos jurídicos aos quais se refere no caput, 
deverá ser suficiente à plena realização do objeto, admitida a 
prorrogação, desde que justificada tecnicamente e refletida em ajuste 
do plano de trabalho. (BRASIL, 2004). 
 

O início da vigência deve ser obedecido para começar a realização das 

despesas e a execução da física da pesquisa, sendo vedado qualquer tipo de 

despesa com data anterior à vigência do financiamento ou posterior ao seu 

encerramento. Também é possível prorrogar os prazos mediante aprovação do 

financiador (BRASIL, 2008; BRASIL, 2007; BRASIL, 2016). 

Findo o prazo de execução do projeto, os recursos que não forem 

utilizados deverão ser devolvidos ao financiador (BRASIL, 2007; BRASIL, 2008).  

Para o encerramento do projeto de pesquisa, procede-se a apresentação 

e análise da prestação de contas que são compostas de relatórios e formulários, 

com base na Lei n.º10.973, artigo 27-A: 

 
Os procedimentos de prestação de contas dos recursos repassados 
com base nesta Lei deverão seguir formas simplificadas e 
uniformizadas e, de forma a garantir a governança e a transparência 
das informações, ser realizados anualmente, preferencialmente, 
mediante envio eletrônico de informações, nos termos de 
regulamento (BRASIL, 2004). 
 

A transferência de recursos para execução de projetos e pesquisa deve 

cumprir a legislação federal em vigor e pode ser submetida à apreciação dos fiscais 

das agências de fomento e  dos órgãos de controle, nos termos da Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas da União (BRASIL, 1992). 

 

4  METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

4.1 Fundamentação metodológica 
 

Para atingir os objetivos traçados neste estudo, optamos por um estudo 

qualitativo, exploratório, descritivo-analítico do tipo corte transversal. Sampieri, 

Collado e Lucio (2013, p.417) comentam que o estudo qualitativo é muito útil quando 
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“os dados que interessam são conceitos, percepções, imagens mentais, crenças, 

emoções [...] seja de maneira individual, grupal ou coletiva”.  

Turato (2005, p. 510) acrescenta que a abordagem qualitativa tem cinco 

características primordiais: 

 
1) o interesse pelo significado[...] 2) o ambiente natural do sujeito é o 
campo onde ocorrerá  observação sem o controle das variáveis [...] 
3) o pesquisador é o próprio instrumento de pesquisa [...] 4) o 
método tem maior força no rigor da validade dos dados coletados... a 
escuta em entrevista tende a levar o pesquisador bem próximo da 
essência da questão de estudo [...]  5) a generalização se torna 
possível a partir de pressupostos iniciais revistos, dos conceitos 

construídos ou conhecimentos originais produzidos [...] (Turato, 
2005, p. 510) 

 

Por usa vez, Macedo (2010, p. 81) acrescenta que: 

 
Uma pesquisa qualitativa apresenta como pressupostos 
gnosiológicos a subjetividade, a refutação da neutralidade (aceitação 
da indissociabilidade entre o sujeito e o objeto) e a aceitação do 
raciocínio indutivo. Na fase de projeto, a delimitação do problema é 
feita em campo a partir do contexto. Os recursos estão em aberto e 
exigem flexibilidade. Na execução do projeto, os fenômenos serão 
revelados da interação sujeito-objeto e usam-se instrumentos que 
exploram os sentidos do pesquisador (que podem ir além dos 
sentidos físicos). A amostragem é marcada pela intencionalidade e 
não preocupação com o tamanho da amostra. Após a obtenção dos 
dados, os mesmos são vistos em uma complexidade de posições e 
relações, e então é realizada uma análise descritiva e interpretativa. 
(MACEDO, 2010, p. 81). 
 

A utilização deste método proporciona a “construção de novas 

abordagens, revisão e criação de novos conceitos e categorias durante a 

investigação” (MINAYO, 2013, p. 57). 

A pesquisa em livros, artigos, literatura específica e base de dados 

acessados na internet, fizeram com que, na fase exploratória, obtivesse-se uma 

visão do todo de suma importância porque abrangeu desde a fase de concepção do 

projeto até os “procedimentos para entrada em campo” (MINAYO, 2013), resultando 

em “um processo passível de investigação mediante procedimentos mais 

sistematizados” (GIL, 2010, p. 27). 

Coelho e Silva (2007, p. 142) comentam que o estudo descritivo-analítico 

identifica “as características de um determinado problema ou questão” no sentido de 

analisá-lo e explicá-lo “porque ou como os fatos estão acontecendo”. 

Os mesmos autores sustentam que o corte transversal “é uma 
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metodologia projetada para obter informações sobre variáveis em diferentes 

contextos, mas simultaneamente” (COELHO; SILVA, 2007, p. 144). 

 

4.2 Contexto da pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida junto a docentes pesquisadores do Campus 

São Paulo da UNIFESP. Este campus retrata a tradição da pesquisa da 

universidade, sendo referencial de excelência em pesquisa em saúde. 

A graduação neste campus oferece cinco cursos nas áreas da medicina, 

fonoaudiologia, enfermagem, tecnologia da saúde (oftálmica, radiológica informática 

da saúde) e ciências biológicas na modalidade médica, contando com mais de mil, 

quinhentos e cinquenta alunos matriculados e quinhentos e noventa um docentes 

em seu quadro permanente. 

Do total de cinquenta e três programas de pós-graduação existentes na 

UNIFESP, 66,04% encontram-se nesse campus. Os primeiros programas formais de 

pós-graduação do campus foram credenciados pela CAPES em 1970, com a 

solidificação da pós-graduação no Brasil. Neste contexto, foram criados os 

programas de bioquímica, farmacologia, histologia, microbiologia e imunologia. A 

primeira tese de doutorado defendida na UNIFESP foi na área de farmacologia. 

(FORMIGONI; SCERNI, 2013). 

Importante enfatizar que do total dos recursos financeiros recebidos pela 

UNIFESP para pesquisa no ano de 2013, registrados na Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa, o Campus São Paulo foi o maior beneficiado: dos recursos 

transitados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do governo federal 

(SIAFI) recebeu 72,78% da CAPES para o Programa de Apoio à Pós-Graduação 

(PROAP), 61,22% da CAPES para o programa Pró-Equipamentos e 67,30% dos 

recursos da FINEP linha de financiamento do CT-INFRA5.  

Para pesquisa individual, os pesquisadores do Campus São Paulo 

receberam da FAPESP 79,75% do montante liberado e 83,09% dos recursos 

advindos da Reserva Técnica Institucional (RTI) da FAPESP, sendo esses recursos 

repassados por meio de conta corrente específica.  

                                                           
5
 CT-INFRA - Criado para viabilizar a modernização e ampliação da infraestrutura e dos serviços de apoio à 

pesquisa desenvolvida em instituições públicas de ensino superior e de pesquisas brasileiras, por meio de 
criação e reforma de laboratórios e compra de equipamentos, por exemplo, entre outras ações (FINEP, 2016). 
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Gráfico 1: Distribuição dos recursos para pesquisa na UNFESP em 2013 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A UNIFESP no período de 2005 a 2015 obteve financiamento da FINEP 

para treze projetos, com duração em média de 4 anos, e todos esses projetos 

receberam recursos orçamentários e financeiros por meio do SIAFI. 

Esses projetos, podem ser divididos em dois grupos. O primeiro grupo 

tinha uma demanda caracterizada pela melhoria da infraestrutura de pesquisa, a 

aquisição de equipamentos de grande porte, e eram propostas articuladas por 

grupos de pesquisadores da instituição e consolidadas pela Pró-reitoria de Pós-

graduação e Pesquisa. Esses projetos foram elaborados a partir de uma visão 

multidisciplinar e multicampi, sendo aprovados nos editais do Fundo de infra-

estrutura CT-Infra na modalidade Institucional, cujas metas são: 

 
voltada para o apoio a planos de desenvolvimento institucional da 
infraestrutura de pesquisa, que visem proporcionar condições para a 
expansão e consolidação da pesquisa científica e tecnológica nas 
instituições, e que associem os investimentos à melhoria na gestão 
da infraestrutura e à definição de estratégias institucionais [...] 
(FINEP, 2016) 

 

Outro grupo de financiamento englobado nesta pesquisa, suas propostas 

foram elaboradas pela união de pesquisadores de um determinado Campus/área 
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cuja proposta envolveu pesquisa com interesses em áreas específicas. 

Para cada projeto que a UNIFESP contrata com a FINEP é composto por 

subprojetos e há um coordenador geral, responsável e um coordenador para cada 

subprojeto. Dentre os objetivos dos subprojetos, os grupos planejam a melhoria da 

infraestrutura de seus laboratórios para desenvolverem suas pesquisas nas quais 

envolve grupos de professores e alunos. 

Em todos esses projetos, os pesquisadores do Campus São Paulo 

tiveram participação expressiva na condição de coordenadores. 

 

4.3 População de Estudo 

 

Com a participação expressiva dos pesquisadores do Campus São Paulo 

em financiamento de projetos de pesquisa, buscamos um grupo que tivesse 

participado de financiamento de projetos cujos recursos tivesse transitado pelo 

SIAFI, entre 2005 e 2015, numa concepção de amostra não probabilística. Para 

Sampieri, Collado e Lucio (2013, p.195) 

 
Nas amostras não probabilísticas, a escolha dos elementos não 
depende da probabilidade, mas de causas relacionadas com as 
características da pesquisa ou de quem faz a amostra. (grifo do 
autor). 
 

Neste contexto, encontramos dados nos projetos aprovados pela FINEP 

no período de 2005 a 2015. Dentre esses, participaram, como coordenadores, 39 

pesquisadores. Destes, um faleceu nesse período. 

Estes trinta e oito coordenadores foram classificados e selecionados por 

meio de sorteio sem reposição. Num critério de amostra aleatória simples. Bolfraine 

e Brussab (2004, p. 61)) comentam que: 

 
Amostragem aleatória simples (AAS) é o método mais simples e 
mais importante para a seleção de uma amostra. Além de servir 
como um plano próprio, o seu procedimento é usado de modo 
repetido em procedimentos de múltiplos estágios. Ele pode ser 
caracterizado através da definição operacional: “de uma lista com N 
unidades elementares, sorteiam-se com igual probabilidade n 
unidades”. (BOLFRAINE E BRUSSAB, 2004, p.61). 
 

Posteriormente, esses pesquisadores foram contatados e convidados a 

participar da pesquisa, seguindo-se os seguintes critérios: 

1) Ter disponibilidade para participar da pesquisa; 
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2) Assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Para o fechamento da amostra, utilizamos critérios da abordagem 

qualitativa de saturação na coleta de dados, ou seja: 

 
interrompe-se a coleta de dados quando for constatada que 
elementos novos para subsidiar a teorização almejada (ou possível 
naquelas circunstâncias) não são mais depreendidos a partir do 
campo de observação. (PIRES, 2008; STRAUSS, 1967, citados por 
FONTANELLA et al, 2011, p. 389). 

 

Foram assim entrevistados dez docentes, sendo 7 homens, 3 mulheres, 

com idade média de 58 anos. Sendo que 09 entrevistados foram pesquisadores 

antes de ingressarem na UNIFESP e 5 são pesquisadores do CNPq com nível 1A. 

 

Figura 1: Perfil dos entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.4 Instrumento de Coleta de Dados 

 

O instrumento utilizado para a produção dos dados desta pesquisa foi a 

entrevista semiestruturada que, segundo Gil (2010, p. 109) “é uma das técnicas de 

coleta de dados mais utilizada no âmbito das ciências sociais” e que pelo caráter de 

“flexibilidade é adotada como técnica fundamental de investigação nos mais diversos 

campos”. 

A abordagem por meio de entrevista semiestruturada deve incluir um 

“roteiro de assuntos ou perguntas em que o entrevistador tem a liberdade de fazer 

outras perguntas para precisar conceitos ou obter mais informações sobre os temas 
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desejados”. (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013, p. 431). 

Partimos do pressuposto apontado por Minayo (2013) que afirma que o 

roteiro da entrevista semiestruturada deve ser organizado em “sequência de modo 

que facilite uma abordagem segura, servindo como lembrete, orientação e guia para 

o andamento da interlocução”. 

A autora acrescenta ainda que dentre as características do roteiro o 

fundamental é que sua elaboração seja feita de modo que o diálogo “provoque as 

várias narrativas possíveis das vivências que o entrevistador vai avaliar” e que este 

sirva de “lembrete, orientação e guia, devendo ser memorizado pelo entrevistador”. 

Por sua vez, Sampieri, Collado e Lucio (2013, p.430) trazem sua 

contribuição, afirmando que “a finalidade do roteiro de entrevista é obter a 

informação necessária para compreender de maneira completa e profunda o 

fenômeno do estudo”. 

No roteiro das entrevistas as seguintes questões nortearam o diálogo com 

os sujeitos: 

1. Que expectativas têm frente ao projeto XXX que o senhor 

conseguiu aprovação? 

2. Como pretende gerenciar os recursos públicos do seu projeto? 

Que características o senhor encontra neste processo? 

3. Que dificuldades o senhor encontra ou tem encontrado no 

gerenciamento de seus projetos? 

4. Que sugestões o senhor daria para melhorar o gerenciamento dos 

projetos na UNIFESP? 

Para o formato final do roteiro foi desenvolvido um pré-teste com quatro 

docentes pesquisadores dentre os selecionados. 

Primeiro foi feito contato com os pesquisadores para uma explicação 

prévia sobre o projeto e solicitar autorização para enviar-lhes uma mensagem 

padrão na qual os convidaria para participar da entrevista. Esse contato prévio foi 

feito pessoalmente ou por telefone e foi primordial para o envio da mensagem. 

O convite para participação foi elaborado com uma breve apresentação 

pessoal e um resumo do TCLE, no qual foi explicado o livre arbítrio para a 

participação na pesquisa e também a seriedade do trabalho no qual continha o 

número de aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UNIFESP. 
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As entrevistas duraram em média 50 minutos, foram gravadas e 

transcritas na íntegra. Foram realizadas no ambiente natural do pesquisador, sendo 

que 90% delas foram feitas em salas de reuniões dos laboratórios de pesquisa.  

Encontramos algumas dificuldades para encontrar horário disponível nas 

agendas de todos os selecionados, demandando mais de cinco meses entre 

agendamento e realização das entrevistas. Alguns sujeitos chegaram a remarcar a 

entrevista mais de três vezes. 

 

4.5 Análise de dados 

 

Conceitua Gil (2010, p. 157) que “os processos de análise variam 

significativamente em função do plano de pesquisa” e seu objetivo é organizar e 

sumarizar os dados para atingir o objetivo da pesquisa. Já na interpretação dos 

dados o pesquisador busca o “sentido mais amplo das respostas”. 

Na análise temática, para o processamento dessas entrevistas, utilizamos 

nesta pesquisa a análise de conteúdo, que conforme Franco (2012, p. 22) “requer 

que as descobertas tenham relevância teórica”. 

De acordo com Ludke e André (2010, p. 48), o primeiro passo desta 

análise consiste em fazer “leitura e releitura do material para possibilitar a divisão do 

material em seus elementos componentes” e recomendam:  

 

num primeiro momento, a organização de todo o material dividindo-o 

em partes, relacionando essas partes e procurando identificar nele 

tendências e padrões relevantes. Num segundo momento essas 

tendências e padrões são reavaliados, buscando-se relações e 

inferências num nível de abstração mais elevado. (LUDKE; ANDRÉ, 

2010, p.45). 

 

A partir da leitura flutuante, foi feita a “construção do conjunto de 

categorias descritivas” (LUDKE; ANDRÉ, 2010, p. 49) e para isso foram definidas as 

unidades de análise, que de acordo com Franco (2012, p. 43) esta etapa se compõe 

na identificação de Unidades de Contexto (UC) e Unidades de Registro (UR). 

A autora define as Unidades de Contexto (UC) como “a parte mais ampla 

do conteúdo a ser analisado, porém é indispensável para a necessária análise e 

interpretação dos textos a serem decodificados“ (p. 49), sendo a estrutura que 

precede o relacionamento da UR. 
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Por sua vez Franco (20120) comenta que a Unidade de Registro (UR) “é 

a menor parte do conteúdo, cuja ocorrência é registrada de acordo com as 

categorias levantadas” (FRANCO, 212, p. 43).  

Definidas as UC e UR, a próxima etapa consistiu na criação das 

categorias, que é “a operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a 

partir de critérios definidos” (FRANCO, 2012, p. 63). 

As categorias foram codificadas ou classificadas de acordo com as 

características que foram surgindo das falas, ou seja, os significados foram 

representados por códigos, (APÊNDICE A – Modelo de análise de conteúdo). Em 

seguida, as categorias foram agrupadas, entendendo que: 

 
categorias semelhantes são combinadas para formar conceitos mais 
abrangentes ou ideias muito amplas são subdivididas em 
componentes menores para facilitar a composição e apresentação 
dos dados. (LUDKE; ANDRÉ, 2010, p. 49). 

 

A próxima etapa consistiu na parte essencial da pesquisa, na qual as 

categorias descritas foram analisadas e interpretadas a partir do aprofundamento da 

literatura, de uma forma que os achados pudessem agregar valor às teorias 

existentes ou que da interpretação pudesse surgir “novas questões e 

questionamentos que precisassem ser mais sistematicamente explorados em 

estudos futuros.” (LUDKE; ANDRÉ, 2010, p.49). 

 

4.6 Procedimentos Éticos 

 

Para a realização da pesquisa, foi solicitada permissão à UNIFESP para 

utilização dos dados institucionais e, após esclarecimentos junto à Pró-reitoria de 

Pós-Graduação e Pesquisa, foi assinado o Termo de Autorização Institucional 

(ANEXO A). 

O projeto foi submetido à aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da UNIFESP e recebeu autorização para ser desenvolvido mediante o 

parecer consubstanciado do CEP número n.º 991.069/2015 (ANEXO B) e todos os 

participantes que aceitaram participar desta pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B). 
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5 RESULTADOS 
 

Os resultados estão divididos em três subcapítulos conforme os núcleos 

direcionadores da pesquisa. 

 

● O gerenciamento do projeto de pesquisa financiado com 

recursos públicos: reações e expectativas frente à 

aprovação e concepções dos pesquisadores. 

 

● A prática de gerenciamento do projeto de pesquisa 

financiado com recursos públicos. 

 

● Dificuldades enfrentadas e sugestões de aprimoramento do 

gerenciamento do projeto de pesquisa financiado com 

recursos públicos. 

 

 

5.1 O gerenciamento do projeto de pesquisa financiado com recursos 

públicos: reações e expectativas frente à aprovação e concepções dos 

pesquisadores:  
 

A análise temática das entrevistas no tocante às expectativas e 

concepções dos pesquisadores frente à aprovação do financiamento do projeto de 

pesquisa permitiu a identificação de 75 UC, com 129 UR, que foram divididas em 

duas dimensões: reações e expectativas dos pesquisadores sobre o gerenciamento 

do projeto de pesquisa e suas concepções quanto a esse gerenciamento. 

Especificamente na dimensão das reações e expectativas, identificamos 21 UC e 44 

UR das quais emergiram as categorias e subcategorias abaixo: 

 

 Satisfação com a aprovação do projeto. 

o Orgulho/reconhecimento pela aprovação do projeto  

o Sensação de felicidade  

o Sensação de segurança 

o Sensação de grande responsabilidade 
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 Medo/preocupação/Insegurança.  

o Preocupação com o erro 

o Preocupação/atenção às normas das agências de fomento 

o Superação de dificuldades futuras. 

 Eficiência na execução do projeto. 

o Uso efetivo dos recursos 

o Reorganização em função do orçamento aprovado 

o Planejamento a médio/longo prazo  

 Brevidade na liberação dos recursos.  

o Redução da burocracia para o uso dos recursos 

 Contribuição para melhoria da infraestrutura institucional. 

 Contribuição social e aplicabilidade do produto da pesquisa. 

 

A categoria satisfação com a aprovação do projeto permitiu apreender 

que este fato desperta um sentimento de realização pessoal: 

 

“[...] Agora, vou poder fazer aquilo que eu planejei. [...]” S4. 

 

Neste sentido, os pesquisadores demonstraram orgulho com o 

reconhecimento desta aprovação: 

 

“[...] [o projeto] foi julgado por pares, ou seja, por outros pesquisadores que 

entendem do assunto, e que julgaram aquilo uma proposta boa, ou excelente... e 

então você sente que é reconhecido (a) pela comunidade [...]” S3  

 

Identificamos também uma sensação de felicidade no pesquisador: 

 

“[...] lógico que a gente fica feliz, né? Sem dúvida nenhuma! [...]” S10 

 

E também dá uma sensação de segurança: 

 

“[...] você sente que aquilo que você está planejando vai ter um suporte [...]” S4. 

 

As reações dos pesquisadores ao receber a resposta da aprovação do 

financiamento vão ao encontro do que apontam Rausch e Dubiella (2013, p. 1048) 
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de que “o trabalho dos professores é repleto de emoções, que desempenham um 

papel determinante na sua satisfação profissional”. 

Tsailis (1985) comenta que a pesquisa desencadeia um bem-estar no 

pesquisador, tanto nos aspectos corporais e psíquicos como nos aspectos materiais. 

Segundo o autor, a pesquisa gera também prazer, especialmente decorrente da 

descoberta. 

A sensação de orgulho pelo reconhecimento decorrente da aprovação do 

financiamento do projeto refere-se ao fato de que o mesmo foi selecionado, entre 

outros critérios, pela avaliação da experiência científica do pesquisador. Neste 

sentido, Pinheiro e colaboradores (2006, p. 460) comentam que “a produção 

cientifica é medida pelo número e qualidade dos artigos gerados pelo pesquisador: 

quanto maior o número de publicações, mais oportunidades de aprovação de 

recursos junto aos órgãos de fomento”, o mesmo passo que o trabalho foi valorizado 

transpondo o mérito do trabalho para o pesquisador (FERENC et al, 2015). 

Identificamos também uma sensação de grande responsabilidade, na fala 

dos entrevistados: 

 

“Então quando chega a aprovação [do projeto], aí eu sinto a responsabilidade 

nos ombros. [...] Nossa! Agora eu tenho que fazer! [...]” S3 

 

Em relação às responsabilidades do pesquisador frente à aprovação de 

um projeto de pesquisa, a Academia Brasileira de Ciências preconiza que: 

 
A integridade da pesquisa deve ser um valor absoluto tanto para 
os pesquisadores individuais como para as instituições envolvidas 
com essas atividades. São princípios gerais: (i) Honestidade na 
apresentação, execução e descrição de métodos e procedimentos 
da pesquisa e na interpretação dos resultados. (ii) Confiabilidade 
na execução da pesquisa e na comunicação de suas conclusões. 
(iii) Objetividade na coleta e no tratamento de dados e 
informações, na apresentação de provas e evidências e na 
interpretação de resultados. (iv) Imparcialidade na execução da 
pesquisa, na comunicação e no julgamento das contribuições de 
outros. (v) Cuidado na coleta, armazenamento e tratamento de 
dados e informações. (vi) Respeito por participantes e objetos do 
trabalho de pesquisa, sejam seres humanos, animais, o meio 
ambiente ou objetos culturais. (vii) Veracidade na atribuição dos 
créditos a trabalhos de outros. (viii) Responsabilidade na formação 

e na supervisão do trabalho de jovens cientistas. (Academia 
Brasileira de Ciências, 2016). 
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Ao manifestar sensações de medo/preocupação/insegurança, emergiu 

a preocupação com o erro: 

 

 “[...] medo de não fazer direito, de errar em algum lugar.” S1 

 

Também emergiu a preocupação com as normas das agências de 

fomento: 

 

“[...] utilizar este recurso de acordo com a orientação geralmente do 

Departamento de Contabilidade [...]” S9 

 

Por fim, apontam também, a superação de dificuldades futura, como 

preocupação: 

 

 “[...] nesse caso a expectativa era de conseguir superar todas as dificuldades 

que viriam pela aprovação [...]” S10 

 

Esta preocupação apontada pelos pesquisadores ao receberem a 

aprovação do financiamento do projeto de pesquisa é comentada por Santos 

(2004b, p. 1153), quando menciona que existe uma “preocupação crescente dos 

docentes universitários em realizar o maior número de pesquisas e publicações [...] 

o que resultará, muitas vezes, em um melhor conceito sobre seu trabalho e da sua 

instituição”. 

O docente-pesquisador, dentro de sua prática, acaba acumulando as 

tarefas de gerenciamento de projetos, numa espécie de “lógica do financiamento 

que transforma o docente-pesquisador em um empreendedor e o leva a adequar a 

sua criação intelectual aos editais” e estão nesses editais as normas e orientações 

quanto aos procedimentos necessários para o gerenciamento dos projetos 

(FERENC e cols., 2015, p. 367).  

A eficiência na execução do projeto foi a expectativa mais citada pelos 

pesquisadores: 

 

“[...] expectativa, de conseguir usar da melhor forma [...] [os recursos] [...]”S4 

  

Dentro desta categoria emergiu a importância do uso efetivo dos 
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recursos: 

 

“Usar os recursos para poder desenvolver aquela pesquisa dentro dos objetivos 

que a gente tinha traçado, no projeto [...]” S1 

 

A eficiência é um dos princípios e normas da administração pública 

dispostos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela 

Emenda Constitucional n.º 19/1998, que determina que todos os entes públicos 

devessem obedecer “aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência…” que se enquadra nas estratégias de gerenciamento de 

projetos de pesquisa financiados com recursos públicos. Neste contexto, Pisa e 

Oliveira (2013, p. 12), comentam sobre o gerenciamento de projetos na área pública: 

 
Para se colher os frutos da agilidade, flexibilidade, eficiência e 
eficácia por ela proporcionadas, todo um arcabouço de cultura de 
administração de projetos deve ser criado, ampliado (ou 
melhorado) e difundido para as organizações públicas em todas 
as esferas. (PISA e OLIVEIRA, 2013, p.12). 

 

Rodas, reitor da USP (2013), discorrendo sobre financiamento de 

pesquisas comenta que “as instituições brasileiras estão entre as mais aquinhoadas 

da América Latina” e enfatiza “o maior desafio é fazer bom uso dos recursos 

disponíveis, aumentar a eficiência interna e agilizar a administração” (O ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2013). 

Também foi apontada a necessidade de reorganizar as ações para 

executar o projeto em função do orçamento aprovado, notando-se a necessidade de 

fazer uma revisão do que foi aprovado: 

 

“[...] organizar o que a gente pediu, o que foi aprovado, ver geralmente... se 

alguma coisa é cortada, então, ver exatamente o que foi cortado [...]” S1 

 

Emergiu também o planejamento a médio/longo prazo: 

 

“[...] você tem que pensar tudo o que você vai fazer nos próximos seis meses, 

seis anos, né.” S10 

 

Pelos depoimentos conseguimos identificar que após a aprovação, os 
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pesquisadores fazem uma revisão no projeto para permitir um planejamento em 

conformidade com o orçamento aprovado com mais segurança, pois nem sempre 

são disponibilizados todos os recursos solicitados no projeto inicialmente. Esta etapa 

de planejamento se faz necessária, pois segundo Granja (2010, p. 58): 

 
O planejamento do projeto permite que as etapas e as fases estejam 
sequenciadas e coerentes umas com as outras. Esse é o momento 
de entender por que se quer fazer o projeto. Embora essa pergunta 
tenha aparecido na fase das reuniões iniciais, a mesma questão 
aparece com mais força e nos leva à situação-problema: o que é 
indesejável e que se deseja modificar. (GRANJA, 2010, p. 58). 

 

Comentando sobre a essência do planejamento no gerenciamento, Valle 

e colaboradores (2010, p. 93) mencionam que: 

 
Pode ser entendido como um macroprocesso formado por um 
conjunto de processos interativos, que visam ao atendimento de 
objetivos previamente definidos, por meio do estabelecimento de 
decisões e ações que estabelecem o que fazer como fazer, quando 
fazer e quem fará, resultando principalmente em definições de 
escopo, prazo, custo, qualidade e risco. (VALLE et al, 2010, p. 93). 

 

Outra categoria emergente nas expectativas dos pesquisadores foi a 

necessidade de brevidade na liberação dos recursos, considerando que as fontes 

dos mesmos são de origem pública e, com isso, exigem uma atenção maior para 

esse controle.  

 

“Que eu consiga disponibilizar o recurso imediatamente, né? Pra comprar o 

material ou pra fazer reforma de infraestrutura, o que for necessário. [...]” S6 

 

Emergiu também nesta categoria a redução da burocracia para o uso dos 

recursos neste processo:  

 

“[...] [que] a parte burocrática seja resolvida rápida para aplicar o recurso 

rapidamente.” S6 

 

A administração pública é organizada para oferecer a prestação de 

serviço, que é moldada por normas e leis, cada vez mais abrangentes, nas quais os 

servidores públicos precisam cumprir no exercício de suas funções.  

Neste sentido, Pereira (1997, apud Gois e Crubellate, 2014, p. 62), 

comenta que existe, excesso de burocracia na administração pública em geral, o 
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que resulta na “rigidez na gestão de recursos”. 

Maia e Pinto (2007, p.11), comentando sobre o sentido de burocracia 

popularmente conhecida “ressaltou o seu sentido pejorativo, refletindo a ideia de 

inflexibilidade, desperdício, demora, mau atendimento, isto é, morosidade no 

desempenho dos serviços públicos, o que acarreta um entrave ao funcionamento da 

máquina pública administrativa”. 

Contribuição para melhoria da infraestrutura institucional foi também 

enfatizada, apontando para projetos de pesquisa que envolve a aquisição de 

equipamentos que beneficiam a infraestrutura dos laboratórios de pesquisa: 

 

 “[...] ter os grandes equipamentos, por exemplo, funcionando aqui dentro e 

sendo utilizados por vários pesquisadores [...]” S3 

 

Melo (2015, p. 26), ao comentar sobre os investimentos na infraestrutura 

de pesquisa, discorre que: 

 
Os investimentos na ampliação, modernização e criação da 
infraestrutura da pesquisa permitem que os conhecimentos 
científicos e os métodos de pesquisa gerem tecnologia de 
aplicação universal; treinamento de recursos humanos em 
universidades e em outras instituições de pesquisa; interação com 
profissionais de instituições estrangeiras levando a instituição à 
fronteira do conhecimento. (MELO, 2015, p.26). 

 

A última categoria que emergiu na fala dos entrevistados no tocante às 

suas expectativas frente à aprovação do projeto foi a Contribuição social e a 

aplicabilidade do produto da pesquisa:  

 

“E a gente teria mais gente pra trabalhar, a gente daria mais emprego [...]” S10 

 

“a expectativa hoje é [...] conseguir ter um produto que chegue à população [...]” 

S8 

 

Witter (1989, p.29) comenta que o produto de uma pesquisa pode 

funcionar como “veículo para mudança da dependência para a independência 

científica e tecnológica e, consequentemente, econômica e política”. 

A importância da aplicabilidade da pesquisa e sua relevância para a 

sociedade são aspectos também enfatizados por Gois e Crubellate (2014, p. 62) ao 
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comentarem que existe uma “expectativa gerada sobre o resultado de seu trabalho e 

as condições oportunizadas para suporte dessas demandas, portanto localmente 

dimensionada de profissionais de um campo especifico”.  

Oliveira e Pereira [201?], comentando sobre a contribuição social no 

gerenciamento de projetos, enfatizam que: 

 
A administração pública visa atender ao interesse geral e às 
necessidades sociais, para cumprir sua função administrativa, 
visando o interesse público e neste contexto o gerenciamento de 
projetos vem agregar qualidade à gestão, para que as 
organizações dos mais diversos ramos de atividade, inclusive na 
pública, transformem o planejamento em resultados, otimizando a 
alocação de recursos, diminuindo as surpresas e trazendo maior 

eficiência à gestão de projetos. (OLIVEIRA e PEREIRA, [201?]. 
 

Em relação à dimensão que analisou as concepções de gerenciamento 

de um projeto de pesquisa, emergiram 54 UC e 85 UR, nas quais foram identificadas 

as seguintes categorias e subcategorias: 

 

 Processo complexo, minucioso, preocupante e desafiador. 

 Processo de organização, acompanhamento e execução da 

pesquisa. 

o Organização da Infraestrutura para a pesquisa 

o Acompanhamento da execução científica do projeto 

o Cumprimento do cronograma proposto 

o Estabelecimento de parcerias 

 Processo de organização, acompanhamento e execução 

financeira do projeto. 

o Processo que envolve burocracia 

o Processo que demanda transparência 

o Processo que envolve legislação e regras pré-definidas para 

sua execução 

 Processo de responsabilidade intrínseca do pesquisador. 

 Processo que demanda preparo para sua execução. 

 Processo que necessita de pessoal de apoio. 

 

A primeira categoria identificada neste núcleo direcionador foi de que o 
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gerenciamento do projeto de pesquisa é um processo complexo, minucioso, 

preocupante e desafiador: 

 

“[...] E aí não sei se isso for insegurança minha ou puro desconhecimento, mas 

dá uma preocupação de fazer errado. [...]” S1 

 

“[...] É brutal aquilo... Eu não sei se é o melhor jeito de gerenciar uma verba, 

colocando na mão de uma pessoa um talão de cheque para assinar de 3, 4 

milhões de reais por ano, né? É, é um pouco demais! [...]” S3 

 

Pinheiro e colaboradores (2006) discorrem sobre a complexidade de 

gerenciar projetos de pesquisa que inclui muitos elementos: 

 
A multidisciplinaridade (ou diversidade de especialidades 
profissionais necessárias para a realização dos projetos), o 
número de pessoas envolvidas, as instalações físicas 
necessárias, a diversidade e o volume de informações a serem 
processadas e rastreadas; a real duração do projeto e o número 
de parceiros envolvidos para o desenvolvimento e a conclusão do 
projeto. (PINHEIRO et al, 2006). 

 

Laruccia e colaboradores (2012, p. 112) também comentam sobre esta 

complexidade: 

  
Os projetos na área de pesquisa e desenvolvimento se 
caracterizam pela geração de novos conhecimentos e tem 
características peculiares de um processo científico, e atua em um 
ambiente de alta complexidade e imprevisibilidade. (LARUCCIA et 
al, 2012, p. 112). 

 

A segunda categoria emergente foi a concepção de gerenciamento como 

um processo de organização, acompanhamento e execução da pesquisa. Neste 

sentido, a organização da Infraestrutura para a realização da pesquisa foi realçada: 

 

 [Gerenciamento] “eu chamo de organização do laboratório e da pesquisa [...]” 

S4 

 

Também foi possível identificar o acompanhamento da execução 

científica do projeto como participante desta organização: 

 

“Esse entra e sai é muito mais complexo do que o científico. Porque o relatório 
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científico a gente tá habituado a fazer né? É a pesquisa. É o nosso dia-a-dia. 

Coisa que a gente entende. Ah, é a pesquisa né? A coisa principal [...]” S1 

 

“[...] Existe ai a parte científica que é outro setor, então você tem que ter isso [...] 

bem organizado [...]” S4 

 

Outra possibilidade foi apreender como eles entendem o cumprimento do 

cronograma proposto: 

 

“Tem o cronograma. Da pesquisa né? Da parte científica. Tem o cronograma de 

atividades. As coisas que você precisa fazer. Seguir aquele cronograma [...]” S1 

 

Para Marcovith (1998, p. 175, apud Gois e Crubelatte, 2014) para se 

alcançar os resultados esperados “é preciso planejar, definir os fins a ser atingidos, 

distribuir responsabilidades, executar o que foi planejado e, finalmente, avaliar, 

comparando o que já foi planejado com os resultados obtidos”. 

Ainda nesta categoria, os entrevistados explicaram que existem dois tipos 

de processos de gerenciamento de projetos de pesquisa: um quando é uma 

pesquisa individual que cabe ao próprio pesquisador gerenciar e outro, quando a 

pesquisa é institucional e o gerenciamento cabe à instituição. Surgiu, assim, como 

uma nova subcategoria o estabelecimento de parcerias: 

 

“[...] mas a administração financeira do projeto. O desembolso financeiro é... tudo 

isso é fica por conta da instituição [...]” S2 

 

Existem diversos tipos de parcerias presentes no financiamento de 

projetos de pesquisa, desde a elaboração do projeto até o encerramento do mesmo.  

Dependendo do tipo de pesquisa e de suas finalidades haverá a 

necessidade de elaboração de contratos ou convênios para o desenvolvimento de 

pesquisa, estabelecido no artigo 9º. A, da Lei 10.973 (BRASIL, 2004): 

 

Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios são autorizados a conceder recursos para a 
execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
às ICTs ou diretamente aos pesquisadores a elas vinculados, por 
termo de outorga, convênio, contrato ou instrumento jurídico 
assemelhado. (BRASIL, 2004, artigo 9º. A). 
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Portanto, pode ser assinado um contrato direto com o pesquisador, para o 

desenvolvimento da pesquisa, como no caso de auxílios e bolsas, então o 

cumprimento das obrigações como o gerenciamento dos recursos e da pesquisa fica 

sob a responsabilidade do pesquisador.  

Porém, dependendo da fonte de financiamento, o contrato deverá ser 

assinado entre as instituições, deixando o pesquisador na condição de coordenador 

do projeto, então as responsabilidades são compartilhadas com a instituição de 

origem do pesquisador.  

Também poderão ser criados contratos de parcerias com a finalidade de 

definição da divisão dos ganhos durante e após o desenvolvimento da pesquisa ou 

da descoberta (PINHEIRO et al, 2006). 

Chaves (2007, p. 4) aponta uma parceria entre a universidade e o setor 

privado, comentando que esta “é a expressão máxima da ideologia defendida pelos 

governos para equilibrar a economia capitalista em crise”. 

Outra categoria apontada pelos pesquisadores a respeito de concepção 

do gerenciamento foi o entendimento do mesmo como um Processo de 

organização, acompanhamento e execução financeira do projeto. 

 

 “[...] o gerenciamento financeiro [...] tem que ter algumas etapas [...] estoque de 

materiais, manutenção de equipamentos [...]”. S4  

 

 “[...] onde tem que gastar os custeios, os equipamentos, a divisão da verba, [...] 

tem que fazer três orçamentos. Todas essas coisas são as exigências da 

FAPESP, o que foi mudando com o tempo também né? [...]”. S7 

 

Valeriano (2005) adverte que o gerenciamento implica assim na “Gestão 

dos recursos” advindos do projeto. Importante enfatizar que na administração 

pública, o planejamento desta gestão se inicia por ocasião da solicitação de 

financiamento a partir de um plano de trabalho do projeto, que é anexado ao 

documento contratual após a avaliação e aprovação (BRASIL, 2007). 

Neste processo, Valeriano (2005, p. 179) acrescenta que: 

 
Várias outras gestões dependem essencialmente dessa gestão dos 
recursos: pessoas e materiais mal definidos ou recebidos 
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extemporaneamente vão criar problemas durante a execução e 
podem prejudicar sua qualidade, além de acarretarem custos 
adicionais, atrasos nos cronogramas, podendo mesmo inviabilizar a 
obtenção dos resultados do projeto. (VALERIANO, 2005, p. 179). 
 

Nesta mesma categoria, os pesquisadores enfatizam novamente que o 

gerenciamento é um processo que envolve a burocracia: 

 

“[...] você tem seis anos aí que você pode investir na pesquisa, ao invés de ficar 

investindo na parte burocrática [...]” S3 

 

Outro registro importante feito pelos pesquisadores foi o gerenciamento 

como um processo que demanda transparência: 

 

“[...] acho que o uso tem que ser transparente. Tem que ser não só transparente, 

mas tem que ser divulgado.” S3 

 

Os recursos públicos para o desenvolvimento do projeto de pesquisa 

estão sujeitos à legislação e ao controle e fiscalização dos órgãos públicos 

competentes. Neste sentido, da Silva Figueiredo e Santos (2013, p. 4) comentam 

que a “transparência está associada à divulgação de informações que permitam que 

sejam averiguadas as ações dos gestores e a consequente responsabilização por 

seus atos”. 

Ênfase também foi dada ao processo que envolve legislação e regras pré-

definidas para sua execução: 

 

 “[...] Porque, ás vezes você pede para a empresa colocar, e a empresa não 

coloca. E a FAPESP não vai aceitar [nota fiscal sem nome e número do 

processo Fapesp]” S1 

 

As regras para execução financeira de financiamento de projetos de 

pesquisa estão definidas na área púbica em diversas leis que regem a forma de 

atuação dos órgãos financiadores e, consequentemente, recaem sobre estes 

financiamentos, que podem ser feitos em diversas formas, tais como editais 

concessões de bolsas, auxílios à pesquisa, convênios, acordos, etc... 

As regras são elaboradas a partir da Constituição Federal, que são 

organizadas em diversos instrumentos, tais como decretos, portarias, leis, que estão 
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disponíveis em sites oficiais governamentais e devem ser seguidas com rigor para 

que não haja prejuízos na execução dos projetos, pois todo financiamento público é 

passível de fiscalização. 

Partindo da Constituição Federal de 1988, o artigo 218 define sobre os 

incentivos ao “desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e 

tecnológica e a inovação no país”, e estabelece normas entre empresas privadas, 

instituições públicas no país e no exterior.  

Neste universo está presente a Lei n.º 8666 (BRASIL, 1993), com as 

normas para utilização dos recursos no âmbito federal, com definição dos tipos de 

contratos administrativos, convênios, acordos, itens obrigatórios nos projetos e as 

formas de licitação para realização das despesas, entre outros. São regras 

importantes para garantir o cumprimento das normas constitucionais, garantindo que 

a utilização dos recursos públicos seja feita de forma equilibrada e transparente. 

Também deve ser seguida a Lei n.º 10.973 (BRASIL, 2004), que dispõe 

das premissas que envolvem os financiamentos públicos de pesquisa no país, que 

foi recentemente alterada pela Lei n.º 13.243 (BRASIL, 2016): 

 
Art. 9o-A. Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios são autorizados a conceder recursos para 
a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação às 
ICTs ou diretamente aos pesquisadores a elas vinculados, por termo 
de outorga, convênio, contrato ou instrumento jurídico assemelhado. 
(BRASIL, 2016). 

 

Os órgãos financiadores devem seguir diversas regras e, 

consequentemente, criam seus manuais e normas para a aprovação de 

financiamentos de projetos de pesquisa e também sua fiscalização. 

 Por exemplo, no sitio da FINEP, encontramos formulários e manuais, 

para serem utilizados desde a instalação de sistema para o envio de propostas de 

financiamentos, como o Formulário para Apresentação de Propostas (FAP), o 

sistema para envio de documentos das propostas para concorrência nos Editais, o 

manual para execução dos projetos e o Sistema Portal do Cliente para agilizar as 

adequações dos projetos aprovados. 

O gerenciamento como um processo de responsabilidade intrínseca 

do pesquisador foi realçado por alguns pesquisadores 

 

“Ah, o pesquisador é responsável. Como é um auxílio, o pesquisador 
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responsável sou eu.” S1 

 

 “A responsabilidade é minha [...]” S10 

 

Apesar disso, alguns pesquisadores entendem que esta responsabilidade 

não é dele: 

 

“Pesquisa não é gerenciar. Eu não tenho que saber gerenciar. Eu não tenho que 

saber onde preencher aquilo [...] Não sou eu.”S8 

 

“[...] não tem o menor sentido eu ter que discutir essa parte [...]. Não é a minha 

praia. [...] Eu como pesquisador eu não entendo nada disso, eu não tinha que 

estar lá. Eu tinha que estar pensando o projeto. Eu não tinha que estar 

gerenciando isso. Não tem sentido. [...]” S10 

 

Cunninghan e colaboradores (2012, p. 4, tradução nossa) salientam que 

cabe ao pesquisador algumas responsabilidades no que tange ao financiamento de 

projetos:  

 
conduzir um programa de pesquisa, supervisionar o cotidiano da 
gestão do projeto, supervisionar e monitorar a conduta do pessoal, 
acompanhar a gestão financeira, garantir que todas as entregas e 
prazos sejam cumpridos e submeter documentação técnica e 
relatórios de progresso. (CUNNINGHAM e cols., 2012, P. 4, tradução 
nossa). 

 

Todos os pesquisadores participantes desta pesquisa identificaram o 

gerenciamento como um processo que demanda preparo para sua execução: 

 

“[...] a gente não tem nenhuma formação nisso [gerenciamento]. Então a gente 

bate cabeça pra caramba [...] Vai aprendendo, vai aprendendo na tentativa e 

erro.[...]” S1 

 

“[...] pesquisador às vezes faz isso, mas quando ele faz, faz mais porque a vida 

ensinou ele a fazer isso. Ele não foi ensinado a fazer isso, ele não foi instruído 

adequadamente [...]” S2 

 

Viegas (2005) também enfatiza a necessidade do pesquisador estar 

qualificado na administração de seus projetos, enfatizando o seu escopo, o tempo e 
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o custo envolvido.  

A última categoria registrada foi de que é um processo que necessita de 

equipe de apoio, enfatizada por 90% dos entrevistados. 

 

“[...] durante muito tempo fui eu quem gerenciei e a partir de um dado momento, 

eu passei a ter o apoio de uma secretária pra fazer o gerenciamento. [...]” S2 

 

“Então esse apoio (técnico) é fundamental [...]” S3 

 

“[...]. Então, muito do que é gerenciado é feito em colaboração com alunos.” S10 

 

Vitorelli e colaboradores (2010, p. 118) ao aplicarem técnicas de 

gerenciamento de projetos em um projeto de pesquisa acadêmica, subdividiram sua 

equipe em: “i) Comitê executivo (responsável por definições e estratégias globais) ii) 

equipe de gestão do projeto (responsável pelo acompanhamento financeiro e 

prazos) iii) coordenadoria técnica (apoio na implementação do produto).”  

 

Valeriano (2005, p. 214) comenta que a Gestão de pessoas, envolvidas 

no projeto demanda a criação de um documento chamado de “plano de gestão de 

pessoas” contendo as responsabilidades e obrigações, podendo ser pessoal que 

trabalha dento da instituição ou fora dela mesmo. 

O Guia PMBOK, Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de 

Projetos, discorre a respeito de uma pessoa “designada pela organização executora 

para atingir os objetivos do projeto”, (PMBOK, 2014, p. 17) na figura do gerente de 

projetos cujas funções principais consistem em:  

 
[...] concentra-se nos objetivos especificados do projeto [...] controla 
os recursos atribuídos ao projeto para atender da melhor forma 
possível aos objetivos do projeto [...] gerencia as restrições (escopo, 
cronograma, custo e qualidade, etc.) dos projetos individuais. 
(PMBOK, 2014, p17). 
 

5.2 A prática do gerenciamento do projeto de pesquisa financiado com 

recursos públicos 
 

O segundo núcleo direcionador foi analisado a partir da dimensão das 

práticas de gerenciamento dos pesquisadores na execução de projetos de pesquisa 
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financiados com recursos públicos, o que nos possibilitou identificar 111 UC e 199 

UR, das quais emergiram as seguintes categorias e subcategorias: 

 

 Assinatura do termo de outorga, ofícios, formulários e 

relatórios, e registro do nome do responsável pelo projeto na 

documentação. 

 Administração e execução financeira do projeto. 

o Planejamento em função do orçamento 

o Solicitação de orientações às agências de fomento para a 

execução do projeto 

o Abertura de conta para recebimento dos recursos 

o Procedimentos para as compras dos itens previstos no plano 

de trabalho (inclusive os importados, com orçamento prévio). 

o Organização, separadamente, de documentos gerados 

pelas despesas realizadas no projeto (Notas Fiscais, 

Contracheque, Pagamentos) e controle dos recursos através 

de planilhas Excel. 

o Prestação de contas com cópia de documentos gerados 

pelas despesas dentro da vigência 

 Treinamento técnico da equipe para o gerenciamento do 

projeto. 

 Execução científica do projeto. 

 Solicitação de eventuais alterações no projeto. 

 Elaboração de Relatórios do projeto. 

 

o Utilização de formulários/modelos disponibilizados pelas 

Agencias de Fomento 

o Elaboração de relatório científico do projeto 

o Resposta a eventuais pendências apontadas nos relatórios 

 Execução e acompanhamento do cronograma do projeto. 

 Providências para patrimônio dos equipamentos. 

 

A assinatura do termo de outorga, ofícios, formulários e relatórios, 

bem como o registro do nome do responsável pelo projeto na documentação 
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são identificados pelos pesquisadores como prática relevante no gerenciamento dos 

projetos: 

 

“[...] uma figura institucional, [...] coletar essas assinaturas [...] garantir a 

aderência ao formalismo requerida pelo órgão concessor, concedente.” S2 

 

Para receber os recursos para a realização da pesquisa, o pesquisador 

principal receberá um documento para assinatura, podendo ser um termo de 

outorga, um contrato, convênio, termo de execução descentralizada. Seja qual for o 

tipo de financiamento para a pesquisa, somente receberá os recursos após a 

assinatura do documento. Todos os demais documentos deverão ser assinados 

pelas mesmas pessoas que assinaram o tratado inicial.  

A segunda categoria apontada foi a administração e execução 

financeira do projeto:  

 

“Aí como eu falei para você, [...] abrir o livrinho [manual] lá [para ver as regras] 

[...] e seguir” S8 

 

Para a execução financeira do projeto, primeiramente é preciso ter 

conhecimento básico sobre despesa pública, ou seja, “o conjunto de dispêndios 

realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços 

públicos prestados à sociedade” (BRASIL, 2014, p. 67). 

Neste sentido é importante conhecer os tipos de despesas correntes 

(custeio e capital) e suas classificações, que são chamadas de rubricas ou natureza 

de despesas que estão disponíveis nos manuais do Tesouro Nacional e no Portal da 

Transparência do governo federal. 

Uma vez aprovado o financiamento, as agencias de fomento 

disponibilizam manuais para orientação na execução dos gastos dos projetos. 

Nesta categoria, registros contendo importantes informações foram 

identificados. A primeira subcategoria foi a execução do planejamento em função do 

orçamento:  

 

“[...] a gente segue mais ou menos à risca. A gente estabelece os valores para 

cada ano. Ah, normalmente a gente pede, a maior parte dos materiais de 

consumo logo de início. [...]” S9 
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“[...] você precisa ter alguém que organize todos esses gastos [...] Isso é a parte 

administrativa do projeto.” S4 

 

O próximo registro foi a solicitação de orientações às agências de 

fomento para a execução do projeto, por escrito e sempre que necessário: 

 

 “[...] qualquer dúvida que você tenha em questão do gerenciamento, você 

pergunta, no dia seguinte a resposta tá no computador [...]” S6 

 

A abertura de conta para recebimento dos recursos foi também enfatizada 

pelos pesquisadores: 

 

“[...] aí tem que abrir a conta, né, no Banco do Brasil, né. [...] Eu [abro a conta] 

[...] eu mando no número da conta.”S1 

 

Outra prática apontada refere-se aos procedimentos para as compras dos 

itens previstos no plano de trabalho (inclusive os importados, com orçamento 

prévio): 

 

“[...] pela FAPESP a gente faz a importação. [...] É fácil, eles tem todo o processo 

de compra. [...] a FAPESP então se encarrega de comprar, importar [...] as 

coisas compradas no país é a gente que compra. [...]” S3 

 

Valeriano (2005, p. 179) comenta que esta fase do gerenciamento pode 

ser entendida como um processo de gestão de recursos e pode ser subdividido em: 

“estimativa dos recursos [...] planejamento dos recursos [...], recebimento e 

distribuição dos recursos [...], controle dos recursos [...] e desmobilização dos 

recursos [...]”. 

A organização, separadamente, de documentos gerados pelas despesas 

realizadas no projeto (notas fiscais, contracheque, pagamentos) e o controle dos 

recursos através de planilha Excel são salientados pelos pesquisadores: 

 

“[...] fazia planilhas e tinha a quantidade de verbas que eu tinha [...] Cada 

planilha era com uma rubrica e aí, ia gerenciando eu mesmo. Comprava e ia lá 
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na planilha e dava baixa.” S5 

 

“[...] a primeira coisa que eu faço quando eu recebo um projeto é montar uma 

pasta. [...] eu guardo por cinco anos [...] toda documentação [...] tudo o que eu 

faço eu guardo numa pasta específica para cada projeto [...] coloco separado 

cada item correspondente [...]”. S10 

 

As recomendações para a execução dos recursos para a aquisição dos 

itens necessários ao desenvolvimento da pesquisa estão dispostas nos manuais das 

agências de fomento. Deve-se atentar aos itens apoiáveis que diferem de um edital 

para outro.  

Para o controle dos gastos pode ser utilizado alguns elementos, tais como 

planilha em formato Excel, com os dados básicos para execução do projetos, como 

controlar os recursos recebidos, os dados dos gastos, número do documento fiscal, 

data do documento, valor total, dados do pagamento (Numero, data e valor), data da 

prestação de contas. Existem softwares gratuitos que podem ser utilizados para 

melhorar o controle de projetos, como o gráfico de Gantt, que é utilizado para 

acompanhar as etapas dos projetos, o Dropbox ou PM Canvas, que são ferramentas 

compartilhamento de arquivos que podem ser acessadas pela equipe em qualquer 

lugar ou aparelho, incluindo o celular. 

De acordo com Valeriano (2005, p. 184) ”o controle dos recursos consiste 

na comparação entre a execução e o planejado”. 

Considera-se que a execução seja a fase de monitoramento e controle do 

desenvolvimento do projeto, conforme o autor, consiste nas seguintes tarefas: 

 
Comparar o desempenho atual com o planejado; regular o fluxo das 
propostas de alteração; documentar o impacto das propostas de 
alteração; autorizar as alterações aprovadas e incorporá-las ao 
produto do projeto e respectiva documentação de planejamento e 
configuração; executar a gestão das alterações aprovadas: onde, 
quando e como devem ser implementadas, contabilizadas e 
acompanhadas; prover informações sobre atualizações dos 
prognósticos (custos e prazos, por exemplo), quando e quais ações 
corretivas e preventivas devem ser tomadas, decisões sobre a 
evolução de riscos (identificação, iminência, adequada resposta e 
sua implantação). (VALERIANO, 2005, p. 126). 
 

Identificamos também como uma prática importante a prestação de 

contas com cópia de documentos gerados pelas despesas dentro da vigência: 
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“[...] precisa organizar as coisas pra prestação de contas anual [...] tem que ir 

com tudo o que você comprou [...] bater com o que foi aprovado, com o 

orçamento [...]” S1 

 

“[...] a pessoa que tem aqui dentro da disciplina gerencia a prestação de contas 

pra gente. Final. A cada ano né [...] a pessoa finaliza a prestação de contas para 

a gente.” S6 

 

Na questão da prestação de contas, os procedimentos consistem no 

envio de documentos comprobatórios das despesas de acordo com os recursos 

liberados para a pesquisa, com premissas impostas pelas agências encontradas em 

seus manuais, sempre de acordo com a legislação vigente.  

Conforme o artigo 27-A da lei n.º 10.973 (BRASIL, 2004): 

 
Os procedimentos de prestação de contas dos recursos repassados 
com base nesta Lei deverão seguir formas simplificadas e 
uniformizadas e, de forma a garantir a governança e a transparência 
das informações, ser realizados anualmente, preferencialmente, 
mediante envio eletrônico de informações, nos termos de 
regulamento. (BRASIL, 2004).  

 

Outro procedimento prático apontado pelos pesquisadores é o 

treinamento técnico da equipe para o gerenciamento do projeto: 

 

“[...] e agora a gente tá treinando outra pessoa, né, pra tocar isso. [...] se a gente 

treina uma pessoa e essa pessoa é boa, ela vai fazer isso sem problemas.” S3  

 

“[...] então eu sento com os alunos e a gente divide as tarefas pra resolver 

problemas [...] Eu ensino eles [...] a fazer os pedidos, a fazer os três orçamentos 

[...]” S10 

 

Valeriano (2005, p 214), discorrendo a este respeito, inclui o treinamento 

na gestão da equipe, que por sua vez está relacionado com a gestão de pessoas, 

sendo que “o treinamento pode ser formal, informal, técnico gerencial ou 

corporativo”. 

O autor comenta que para o desenvolvimento de equipes “o grupo deva 

passar por algumas fases de evolução sob a coordenação do gerente de projeto”,  
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Junqueira, Bezerra e Passador (2015, p. 6) mencionam que é preciso que 

a equipe seja capacitada adequadamente. Neste sentido, a FAPESP “implantou um 

programa piloto de treinamento para as equipes dos chamados Escritórios de Apoio 

Institucional ao Pesquisador (EAIP)”. 

Também foi comentada pelos entrevistados a execução científica do 

projeto: 

 

“A parte científica não é difícil de controlar, porque não tem tantas etapas. Tem 

umas cinco ou seis etapas. É a questão da literatura, coleta de dados, análise 

estatística.” S1 

 

Conforme o guia da Academia Brasileira de Ciências (2013) as 

características da execução do projeto são: 

 
a.) o trabalho de pesquisa deve ser conduzido de forma cuidadosa e 
responsável, de forma a prevenir a ocorrência de falhas e 
desperdícios; b.) os pesquisadores devem estar preocupados em dar 
conta dos resultados esperados nos projetos realizados 
individualmente ou em parceria; c.) todos os objetos da pesquisa, 
sejam eles humanos, animais, biológicos, físicos, culturais etc. 
devem ser tratados com respeito e cuidado; d.) os pesquisadores 
devem ter compromisso com a saúde, a segurança e o bem-estar de 
colaboradores e da comunidade; e.) os pesquisadores devem 
procurar minimizar impactos negativos do projeto e dar atenção à 
gestão eficiente de recursos colocados em seus projetos; f.) a 
confidencialidade dos dados e dos resultados, quando legitimamente 
requerida por empregadores ou patrocinadores do projeto, deve ser 
respeitada pelos pesquisadores; g.) os pesquisadores devem dar 
crédito a financiadores e patrocinadores de seus projetos. 
(ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 2013). 
 

Souza e colaboradores (2013, p. 28) descrevem como deverá ser a 

execução científica do projeto: 

 
As etapas a serem desenvolvidas durante a execução do projeto 
devem ser descritas de tal forma que você tenha um caminho bem 
planejado, que facilite ao máximo a realização das atividades 
propostas. Uma boa sugestão pode ser uma espécie de fluxograma 
com as etapas e depois descrevê-las. (SOUZA et al, 2013, p. 28).  
 

Outro destaque encontrado foi a solicitação de eventuais alterações no 

projeto: 

 

“[...] equipamento precisa ser muito bem justificado. Tem que ir uma justificativa 
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boa [para trocar equipamento]. [Mas] é possível. [...] a gente sabe que é possível 

mudar, mas tem que pedir autorização. Tem que tá bem justificado [...]”. S4 

 

“[...] você pode pedir mudança de rubrica, mas tem que ser aprovado. Você não 

pode mudar. Da sua cabeça não. [...] Tinha uma sobra de um material que eu ia 

comprar [...] Eu pedi uma extensão do projeto [...] eles me aprovaram a troca [...] 

a gente tem que fazer uma justificativa [...]” S10 

 

A elaboração de relatórios do projeto é também muito enfatizada pelos 

pesquisadores: 

 

“[...] cada final de ano, você tem que fazer o relatório [...]” S6 

 

“[...] você sabe que você vai ter que apresentar um relatório anual, depois de 

dois anos, no final, ou três anos.” S4 

 

Dentro desta categoria emergiu a utilização de formulários/modelos 

disponibilizados pelas Agências de Fomento: 

 

“[...] o financeiro você tem que preencher um monte de planilha, né. [...] eles já 

têm os modelos [...] eu preencho o [modelo] deles” S1 

 

“[...] você pode alimentar [o sistema] a tua prestação na medida em que se tem 

um gasto [...] chega a nota fiscal, você entra no site, já vai jogando [...]” S8 

 

Outro registro identificado foi a elaboração de relatório científico do 

projeto: 

 

“No site da FAPESP tem um lugar que é para o relatório científico [...] Você tem 

que baixar e ir preenchendo” S1 

 

“[No relatório] Então tem que ir tudo anexado. [...] A publicação que você fez. [...] 

As teses que alunos seu defenderam naquele período. [...] a parte de recursos 

humanos, formação de recursos humanos [...] atividades que você fez 

relacionadas aquele projeto [...] resultados científicos.” S3 
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O último registro identificado desta categoria foi resposta a eventuais 

pendências apontadas nos relatórios: 

 

“[...] e aí eles me devolveram. Mandaram uma carta falando que a 

documentação estava incompleta, que eu estava em débito porque não tinha 

entregado o e-ticket. Aí eu imprimi o que eu tinha e mandei. [...]” S1 

 

“[...] as contas são analisadas [...] a gente é indagado e tem um prazo pra 

responder. Você pode justificar o erro, ou ressarcir, ou apresentar nota de 

correção dos documentos [...] faz parte [...]” S4 

 

Ribeiro, Moraes e Ruiz (2010, p. 6) comentam sobre os aspectos que 

devem ser apresentados nos relatórios: 

 
O relatório apresenta também, entre outras informações solicitadas, 
as principais dificuldades de caráter técnico-científico, financeiro, 
administrativo e gerencial, enfrentadas durante a realização do 
Projeto e as ações corretivas implementadas. (RIBEIRO; MORAES; 
RUIZ, 2010, p. 6). 
 

Outra categoria identificada nas falas dos entrevistados foi a execução e 

acompanhamento do cronograma do projeto: 

 

“Tem o cronograma [...]. As coisas que você precisa fazer. Seguir aquele 

cronograma” S1 

 

Providências para patrimônio dos equipamentos foi a última categoria 

encontrada: 

 

“No momento em que eu compro, tenho que mandar patrimoniar. [os 

equipamentos comprados]” S1 

 

“[...] no relatório final eu tenho que informar à FAPESP [...] Tenho que dar um 

documento para FAPESP assinado [...] que a escola recebeu aqueles 

equipamentos” S1 

 

Os itens adquiridos com recursos do projeto devem ser patrimoniados, 

com base na Lei n.º 13.243 (BRASIL, 2016), conhecida como o Marco Legal da 
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Ciência: 

 
Art. 13.  Nos termos previamente estabelecidos em instrumento de 
concessão de financiamentos e outros estímulos à pesquisa, ao 
desenvolvimento e à inovação, os bens gerados ou adquiridos no 
âmbito de projetos de estímulo à ciência, à tecnologia e à inovação 
serão incorporados, desde sua aquisição, ao patrimônio da entidade 
recebedora dos recursos. 
§ 1º. - Na hipótese de instrumento celebrado com pessoa física, os 
bens serão incorporados ao patrimônio da ICT à qual o pesquisador 
beneficiado estiver vinculado. (BRASIL, 2016). 

 

5.3 Dificuldades enfrentadas e sugestões de aprimoramento do gerenciamento 

do projeto de pesquisa financiado com recursos públicos. 
 

O terceiro núcleo direcionador foi analisado a partir de duas dimensões: 

as dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores no gerenciamento de projetos de 

pesquisa financiados com recursos públicos e as sugestões de aprimoramento deste 

processo, nas quais emergiram 142 UC e 197 UR.  

Na dimensão das dificuldades enfrentadas, a análise temática das falas 

permitiu a identificação de 99 UC e 139 UR, com suas categorias e subcategorias: 

 

 Avaliação do projeto pelos órgãos financiadores. 

 Gerenciamento de recursos financeiros. 

o Liberação dos recursos 

o Utilização dos recursos 

o Prestação de contas 

 Contrapartidas da Universidade/infraestrutura necessária. 

o Contratação de pessoal de apoio 

o Disponibilização/liberação de espaço físico 

o Manutenção de equipamentos 

o Apoio tecnológico 

 Tramitação do processo nas diferentes instâncias. 

o Entraves decorrentes de exigências legais 

o Entraves burocráticos 

o Lentidão do processo  

o Extravio de documentos 

o Forma dos manuais 
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 Inserção/integração do projeto na Universidade. 

 Falta de preparo do pesquisador para o gerenciamento. 

 Planejamento do tempo do pesquisador (ensino e pesquisa). 

 Salário/reconhecimento do pesquisador. 

 

A avaliação do projeto pelos órgãos financiadores foi a primeira 

dificuldade relatada nesta dimensão, relacionada tanto com a prestação de contas 

como com a execução do relatório técnico: 

 

 “[...] tinham dois assessores científicos e aconteceu exatamente. [...] Um 

aprovou o projeto, o cientifico. E o outro não aprovou. [...] vai pelo cara que 

reprovou. [...] eles tem que marcar reunião. Você vai lá conversar. [...] Pra 

explicar. Na realidade não seria nem você ter que explicar. [...] Ai o que eles 

fazem normalmente, [...] Eles passam pra outro assessor. [...] Um terceiro, dá a 

opinião dele. [...] É terrível.”S8 

 

“[...]. e aí você escuta os pareceres mais absurdos [...] É que você sabe a 

dificuldade que isso gera. Eles não têm nem ideia. Ah, eles estão julgando ali 

[...]. Mas, acaba atrapalhando demais. É isso vai dar um desgaste [...]” S8 

 

Calò (2015), comentando sobre os pareceres de aprovação de projetos e 

de financiamentos de pesquisa por agências de fomento, refere que: 

 
este tema desperta a atenção tanto da comunidade científica quanto 
da sociedade civil. Para os pesquisadores, por garantir equidade e 
objetividade ao processo, e ao público em geral (contribuintes), para 
garantir que projetos sejam aprovados quanto ao mérito e não por 
motivos políticos ou para favorecer terceiros, aumentando a 
confiança da sociedade na pesquisa científica. (CALÒ, 2015). 
 

Moutinho e Kniess (2012, p. 285), analisando os problemas das 

prestações de contas de um laboratório de pesquisa, comentam que ela era 

“prejudicada pela falta de mecanismos efetivos de monitoramento dos projetos”. 

Outra categoria apontada pelos pesquisadores foi dificuldades no 

gerenciamento de recursos financeiros, dentre elas as relacionadas com a 

liberação dos recursos: 

 

“[...] a gente fez os pedidos para um dinheiro que não chegou. Quando ele 
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chegar já é 30 de setembro e não pode usar. Então, pra que eles dão o dinheiro 

que não pode usar? [...] É assim todo ano. Sabe, então a gente não pode usar 

os recursos.” S6 

 

“[...] ao longo dos projetos, dos processos, [...] as dificuldades administrativas era 

se o dinheiro tinha chegado ou não.” S9 

 

Uma das maiores dificuldades apontadas pelos docentes no 

gerenciamento foi a utilização dos recursos: 

 

 “Existe uma dificuldade muito grande de você ter preços. Então quando você faz 

compras, você perde muito, muito para você saber quanto custam as coisas [...]“ 

S4 

 

 “[...] essa é uma dificuldade que a gente tem, você precisa ter um controle muito 

bom do dinheiro para saber onde que é gasto. [...]” S10 

 

A prestação de contas foi outra dificuldade identificada nesta categoria: 

 

 “[...] FAPESP é bem enjoada assim de prestar conta, né. Tem muitos detalhes” 

S1 

 

Moutinho e Kniess (2012, p. 290) enfatizam que: 

 
As despesas ocorridas durante a execução do projeto, 
necessariamente, precisam estar de acordo com os valores orçados 
previamente autorizados para cada elemento de despesa à luz dos 
aspectos formais da contabilidade pública, sob pena de serem 
glosadas e precisarem ser ressarcidas ao erário. Cabe ressaltar que 
a inadimplência na prestação de contas também inabilita o 
pesquisador-coordenador a concorrer a novos recursos. 
(MOUTINHO e KNIESS, 2012, p. 290). 

 

Azevedo (2014, p. 28) acrescenta que: 

 
A dificuldade em prestar contas é um dos fatores que motivam a 
desistência em solicitar recursos públicos para desenvolvimento de 
pesquisa básica, aplicada e incremental, por parte dos 
pesquisadores, em função do temor de prestar contas de forma 
indevida e consequente devolução dos recursos tomados. 
(AZEVEDO, 2014, p. 28). 
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Dificuldades relacionadas com a contrapartida da Universidade, 

incluindo a infraestrutura necessária para a execução do projeto foram ressaltadas 

pelos pesquisadores: 

 

“[...] então você fica amarrado por outra instância. Muitas vezes a instituição se 

compromete a fazer algumas coisas e não cumpre com os seus compromissos. 

Então o compromisso institucional, às vezes tem, tem outras dinâmicas e a 

materialização dele, às vezes inviabiliza a execução no prazo acordado [...]”. S2 

 

Nesta categoria emergiu a contratação de pessoal de apoio, muitas vezes 

fazendo com que a tarefa de gerenciamento tenha que ser assumida isoladamente 

pelos próprios pesquisadores: 

 

“[...] infraestrutura é que é complicada. Mas eu acho que é mais por causa da 

nossa deficiência de falta de pessoas, né, pra ajudar nessa questão. [...].” S3 

 

 “Eu acho que é só uma questão de tempo e dedicação. Eu acho que a 

dificuldade é mais de ter pessoal.” S4 

 

A disponibilização/liberação de espaço físico para a execução do projeto 

feita pela Instituição foi outra dificuldade apontada. 

 

 “[...] infraestrutura é que é, complicada. [...] Porque é, o cara pede um 

equipamento, sem ter onde colocar, né [...]” S3 

 

A manutenção de equipamentos foi também enfatizada nesta categoria:  

 

“[...] eu ganho lá de uma dessas instituições públicas um equipamentão lindo, 

maravilhoso, né? É ele funciona um tempo, daí vai precisar de manutenção e já 

não tem mais dinheiro pra isso, e aí se ele quebrar então, aí que a coisa piorou.” 

S8 

 

Ainda em relação às dificuldades apontadas na contrapartida da 

universidade para a execução dos projetos, os pesquisadores apontam o apoio 

tecnológico: 
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“[...] então isso é uma dificuldade. No meu caso, né? Eu acho que os sistemas 

de gerenciamento não são muito... [...]” S4 

 

Com relação a contratação de pessoal de apoio, no Fórum de Reflexão 

Universitária realizado em 2002 foi comentado que: 

 
A carência de apoio técnico e administrativo competente transforma 
o docente em uma espécie de curinga, que tem que se ocupar de 
tarefas para as quais não está preparado e que nada acrescentam à 
sua atividade acadêmica. Contabilista das prestações de contas junto 
à universidade e às agências de financiamento. (FÓRUM DE 
REFLEXÃO UNIVERSITÁRIA, 2002, p. 22). 
 

Neste Fórum, foram também enfatizados os problemas relacionados ao 

espaço físico de pesquisa.  

 
De maneira geral, a infraestrutura dos laboratórios é precária devido, 
sobretudo, ao crescimento não planejado das instituições e à falta de 
uma manutenção adequada. Como exemplo, pode-se citar redes 
elétricas inadequadas para suportar a demanda de equipamentos 
científicos que, com o tempo, amontoam-se, tornam-se ineficientes e 
com vida útil mais curta, o que implica grandes prejuízos para o 
andamento das pesquisas experimentais e desperdício de recursos 
públicos. (FÓRUM DE REFLEXÃO UNIVERSITÁRIA, 2002, p. 22). 

 

A tramitação do processo nas diferentes instâncias, tanto internas 

como externas à Universidade, foi enfatizada pelos pesquisadores como dificuldades 

enfrentadas neste processo. Inicialmente, ressaltam entraves provenientes de 

exigências legais na execução do projeto: 

 

“[...] a licitação não dá certo, e não sei o que, e volta e vai e volta é 

desesperador, [...] deixa qualquer um doido. Então é, é muito difícil [...]” S3 

 

Os entraves burocráticos também aparecem fortemente nas falas de 70% 

dos entrevistados: 

 

 “[...] então assim, primeiro, ganhou o dinheiro [...] mas parou na burocracia. 

Então é assim, essa burocracia é mortal, é mortal. Então é mortal, porque, 

primeiro que desanima gente, tá. [...]” S10 

 

Outra grande dificuldade identificada foi a lentidão do processo: 
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“Internamente na Universidade é bastante difícil. Eu acho difícil porque é muito 

processo, é muito papel é... muitas instâncias. Então eu acho que demora muito. 

Né?” S6 

 

“[...]quando isso demora, retarda o desenvolvimento. Você começou uma etapa 

esperando que lá na frente vai ter o tal equipamento e não tem. Você perde. 

Você tem que começar de novo quando o equipamento chegar [...]” S9 

 

A respeito das dificuldades geradas pela burocracia, Ribeiro, Moraes e 

Ruiz (2010, p. 11) comentam que  

 
A excessiva burocracia envolvendo procedimentos operacionais é 
constantemente apontada nos relatórios técnicos como um forte fator 
de entrave para o desenvolvimento dos projetos. Segundo os 
relatórios, esta ocorre no âmbito da própria instituição convenente 
como também na FINEP e nos demais órgãos cuja instituição deva 
formalizar algum tipo de documento. (RIBEIRO; MORAES; RUIZ, 
2010, p. 11). 
 

Kalil, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(2013), em entrevista dada a um jornal de grande circulação, comenta que a 

burocracia legal e institucional que faz parte da cultura da instituição pública 

brasileira “é muito burra; ela emperra tudo. Não tem como ser competitivo desse 

jeito” e acrescenta que “Precisamos ser mais ágeis em tudo.” (JORNAL O ESTADO 

DE SÃO PAULO, 2013). 

Neste mesmo documento, Nader, pesquisadora da Universidade Federal 

de São Paulo (Unifesp) e presidenta da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC) compara a burocracia de outros países com a brasileira “Lá fora 

também tem burocracia, claro, mas não com o peso que nós temos de carregar aqui. 

Lá as universidades têm uma infraestrutura especialmente voltada para cuidar disso, 

o que facilita tudo” (JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, 2013). 

Associado com a falta de preparo, um dos pesquisadores aponta a 

dificuldade devido a forma dos manuais: 

 

“[...] acho que a informação as vezes que você precisa fica um pouco perdido 

naquele “monte” de coisa, né? [...] Ai tem lá, instruções para prestação de 

contas. Aí tem 50 páginas. [...] será que eu perdi alguma coisa no meio? Aí volta. 
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Mas é, é tudo muito grande assim. [...]” S1  

 

Extravio de documentos também foi apontado nas entrevistas: 

 

 “[...] Porque já aconteceu de mandar um documento lá e extraviarem o 

documento. [...] eu mandei toda a documentação e eles mandaram uma resposta 

dizendo que eu não tinha mandado a minha documentação.”S10 

 

A forma como se dá a inserção/integração do projeto na Universidade 

foi também citada como possível dificuldade na operacionalização do mesmo 

 

“Então esse projeto, por exemplo, depende muito de interação. Muito, muito. [...] 

a interação é um problema complicado né, porque nem todo mundo pensa igual, 

né? [...] Ainda mais uma administração grande, né?” S10 

 

Galassi (2011, p. 16) comenta que a falta de integração do projeto é um 

dos itens que contribuem para retrabalhos e “trazem consequências aos prazos de 

execução e aumento geral dos custos” que, por sua vez, fazem parte da gestão da 

comunicação nas práticas de gerenciamento de projetos ditadas pelo PMBOK. 

Bomfin, Nunes e Hastenreiter enfatizam que “a integração deve ser 

responsável por fazer o objetivo do projeto rodar, pois gera impacto no custo, tempo 

e qualidade. Se não for bem definida tem sempre que renegociar, afetando custo, 

tempo e escopo.” (BOMFIN; NUNES; HASTENREITER, 2012, p. 78)”. 

Coerente com a concepção inicialmente apontada de gerenciamento 

como um processo que demanda capacitação, os pesquisadores apontam a 

dificuldade relacionada com a falta de preparo do pesquisador para o 

gerenciamento: 

 

“Trabalhoso. É chato, e tem muito detalhe, né? [...] mas eu acho que é puro 

desconhecimento. Por não ter nenhuma formação na área. Então a gente vai 

pela lógica [...]”S1 

 

“[...] da mesma forma que eu sou médico, eu não sou gerente. [...] Então eu não 

tenho formação pra isso. Eu acho que a maior crítica que eu tenho nessa história 

toda é que eu não tenho formação para gerenciar. Não fiz curso pra isso. 
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[...].”S10 

 

Ribeiro, Moraes e Ruiz (2010, p.15) ressaltam a dificuldade do preparo 

para o gerenciamento.   

 
Como não há um treinamento voltado para a capacitação de 
gestores de projetos financiados pela FINEP, estes se vêm muitas 
das vezes “enrolados” com a coordenação do projeto e, 
consequentemente, tem dificuldades para promover o bom 
andamento das atividades concernentes ao projeto. (RIBEIRO; 
MORAES; RUIZ, 2010, p.15). 

 

Dificuldades relacionadas com o planejamento do tempo do 

pesquisador, considerando suas atividades de ensino e pesquisa, são também 

apontadas: 

 

“[...] a maior parte das vezes as pessoas adicionam atividades, mas tem um 

limite de quanto você consegue adicionar atividade e executar, bem executado. 

[...] tá difícil garantir que, de fato, você consiga dar conta das coisas como você 

deveria dar, porque você não livra o tempo das pessoas. [...]”S2  

 

Brito Cruz, em entrevista ao jornal do Estado de São Paulo (2013), 

adverte a necessidade de proteger o tempo do pesquisador, que perde muito tempo 

lidando com burocracias de todo o tipo. E acrescenta que “esse, claramente, é um 

dos maiores obstáculos. Qualquer coisa que tira o foco do pesquisador vai prejudicar 

o desenvolvimento da ciência”. 

Por fim, os pesquisadores apontam que dificuldades relacionadas com o 

salário/reconhecimento do pesquisador também ocorrem: 

 

“[...] Eu vou ganhar a mesma coisa se eu fizer, ou se eu não fizer. Então cadê o 

incentivo? Para que eu faço projeto? Qual é a intenção de fazer isso? Se eu não 

vou ganhar algo mais. Você vai lá fora, o sujeito ganha, 80% do salário do cara é 

do projeto. Se ele não tiver o projeto, ele fica só com 20% do salário dele.” S10 

 

Victora (2013), um pesquisador brasileiro que reside no exterior, comenta 

em uma entrevista sobre as dificuldades do pesquisador, enfatizando que 

 
O mais problemático no Brasil é que o pesquisador tem de usar 
muitos chapéus ao mesmo tempo: de cientista, de professor, 
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orientador, gerente de laboratório, administrador de planilhas. Não há 
um suporte institucional nas universidades que te permita ser só 
pesquisador. (JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, 2013). 
 

A análise temática das falas no tocante a sugestões para o 

aprimoramento do gerenciamento de projetos de pesquisa possibilitou identificar 43 

UC e 58 UR, das quais emergiram as categorias e subcategorias relacionadas 

abaixo: 

 

 Implantação/melhoria de estrutura administrativa de apoio à 

execução de projetos de pesquisa na Universidade. 

o Flexibilização dos trâmites e definição de responsabilidades 

o Contratação de pessoal para o gerenciamento dos projetos 

de  

o pesquisa 

o Definição do local de instalação de equipamentos 

o Terceirização de análises científicas 

o Sistema unificado de apoio ao gerenciamento 

 Melhoria na divulgação e integração do projeto na instituição. 

 Aprimoramento de normas, procedimentos e leis com vistas à 

agilização do processo. 

 Capacitação dos pesquisadores para o gerenciamento do 

projeto de pesquisa. 

 Criação de mecanismos para maior reconhecimento do 

trabalho do docente pesquisador. 

 Redução da responsabilidade do pesquisador com o 

gerenciamento para maior participação na execução da 

pesquisa propriamente dita. 

 

A primeira categoria que emergiu da análise das falas dos sujeitos foi a 

sugestão de implantação de estrutura administrativa de apoio para a execução 

de projetos de pesquisa na Universidade: 

 

“[...] talvez a gente pudesse ter um escritório de gerenciamento de projetos na 

instituição e que busca fazer uma padronização de práticas” S2 
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Valeriano (2005, p. 100) comenta que um escritório de projetos: 

 
 consiste em uma organização formal, instalada em uma organização 
e destinada ao apoio à sua comunidade de gerenciamento de 
projetos e em um poderoso elo entre a organização e seus projetos 
(VALERIANO, 2005, p. 100) 

  

Segundo o autor a viabilização desta criação, traz inúmeros benefícios 

para a organização tais como: 

 
1) Maior alinhamento dos projetos com as estratégias e os 
objetivos da organização; 2) maior profissionalismo da gerência de 
projeto; 3) maior produtividade da equipe de projetos; 4) maior 
racionalidade na distribuição de recursos; 5) criação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos e padrões de 
gerenciamento; 6) uniformidade de tratamento perante as partes 
interessadas, sejam as da própria organização, sejam as externas 
[...] (VALERIANO, 2005, p. 101) 

 

Também acrescenta que para atingir o ponto de “maturidade deverá 

passar por quatro fases: projeto, implantação, implementação e melhoria contínua”. 

(VALERIANO, 2005, p. 103). 

Junqueira, Bezerra e Passador (2015, p. 1839) comentam a respeito da 

criação de infraestrutura nas Universidades para apoio aos pesquisadores na gestão 

de financiamento de projetos de pesquisa, o que ocorreu na USP a partir de 2010: 

 
A implantação de um escritório de apoio a pesquisadores tinha como 
objetivo poupar os cientistas da carga de trabalho exigida para a 
gestão e administração de projetos de pesquisa, cada vez mais 
complexos, de alto valor para a gestão e administração de projetos 
de pesquisa, cada vez mais complexos, de alto valor e equipes de 
várias entidades, de forma que eles possam se dedicar mais à 
ciência (cada vez mais organizada e competitiva) e à orientação de 
estudantes. (JUNQUEIRA; BEZERRA; PASSADOR, 2015, p. 1839). 
 

Atualmente existem 133 escritórios de apoio ao pesquisador cadastrados 

na FAPESP, dos quais a UNICAMP tem o registro mais antigo (FAPESP, 2003)  

Na UNIFESP, em 2013 foi criado o Escritório de Apoio ao Pesquisador 

ligado à Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, com o apoio da Fundação de 

Apoio à Universidade Federal de São Paulo (FapUnifesp). Este escritório tem, como 

objetivo principal:  
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responder à demanda da comunidade de pesquisadores da Unifesp 
por suporte especializado para a gestão e administração de projetos 
de pesquisa, desde a elaboração e encaminhamento, até a execução 
e prestação de contas junto às agências de fomento. 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, 2016). 
 

A implantação de estrutura administrativa de apoio para a execução de 

projetos de pesquisa na Universidade deve possibilitar uma maior flexibilização dos 

trâmites e definição de responsabilidades, segundo os pesquisadores. 

 

“[...] se ele tem que cuidar de todos os gastos, tem que ser responsável é por, 

pela forma como gasta, pela forma como entrega o relatório, então é preciso que 

isso esteja escrito de uma forma clara.“ S9 

 

 A respeito da flexibilização nas administrações públicas e, 

consequentemente, da necessidade de desburocratização da máquina pública, 

Assis (2015) comenta que o governo brasileiro vem promovendo diversas ações, 

desde a criação, no governo de Juscelino Kubitschek, de uma Comissão de 

Simplificação Burocrática na Secretaria Executiva da Presidência da República, 

designada por meio do Decreto n.º 39.510 (BRASIL, 1956).  

Esta iniciativa criou uma Comissão de Simplificação Burocrática da 

Secretaria Executiva, subcomissões em cada ministério, em autarquias e entidades 

ligadas à Presidência da República, cujo objetivo geral, deste decreto e do trabalho 

destas comissões consistia na “simplificação de normas e rotinas administrativas 

para evitar a duplicidade de atribuições, excesso de pareceres e de despachos 

interlocutórios” (BRASIL, 1956, artigo 1º). 

O autor discorre que sucessivamente foram lançando outros decretos, 

visando a flexibilização administrativa e a prestação de serviços públicos mais 

eficientes e desburocratizados, como a criação pelo Decreto 200 (BRASIL, 1967) 

para organização da administração e posteriormente criação e a revogação do 

Programa Nacional de Desburocratização em 1979; a criação do Ministério de 

Administração e Reforma do Estado e Plano Diretor da Reforma do Estado (MARE) 

e sua extinção em 1995, com a transferência de suas competências para o 

Ministério do Planejamento e Gestão e a instituição em 2005 do Programa Nacional 

de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA), gestão por resultados e 

orientada para o cidadão, por meio do Decreto n.º 5.378 (BRASIL, 2005b) e Decreto 
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n.º 6.944 (BRASIL, 2009)  de organização da viabilidade dos concursos públicos e 

as competências do SIORG  (ASSIS, 2015). 

Na administração pública, foram realizadas algumas ações por meio da 

implementação de instrumentos legais para regulamentação das compras públicas, 

tais como: Lei n.º 8666 (BRASIL, 1993), que trata das normas para licitações e 

contratos da Administração Pública, que são utilizadas para direcionar o uso dos 

recursos públicos; o Decreto n.º 5.450 (BRASIL, 2005c), que dispõe sobre a criação 

do pregão eletrônico; Decreto n.º 7.892 (BRASIL, 2013) com a criação do Serviço de 

Registro de Preço (SRP) e a Lei n.º 12.462 (BRASIL, 2011) que institui o Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), criado para dar tratamento especial 

às contratações de licitações de programas governamentais específicos, como as 

Olimpíadas, Paraolimpíadas e dentre outros inclui as instituições de ensino e 

pesquisa, conforme o parágrafo 3º., inciso IV do artigo 1º.  

 
Além das hipóteses previstas no caput, o RDC também é aplicável às 

licitações e aos contratos necessários à realização de obras e 
serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino e 
de pesquisa, ciência e tecnologia. (BRASIL, 2011, par. 3º, inc. IV, art. 
1º). 

 

Recentemente a Lei n.º 13.243 (BRASIL, 2016) surge modernizando a Lei 

n.º 8666, de 21 de junho de 1993, com intuito de diminuir a burocracia e agilizar os 

trâmites para os procedimentos ligados ao desenvolvimento da ciência, da 

tecnologia e inovação do país. A referida lei possibilita  

 
maior flexibilidade na gestão de seus recursos financeiros 
dissociados, portanto, dos orçamentos das ICTs, maior celeridade e 
possibilidade de atração de perfis e contratação de funcionários mais 
qualificados em relação às atribuições previstas e, como 
consequência, maior profissionalismo na gestão da política de 
Ciência, Tecnologia e Inovação C, T&I das ICTs. (RAUEN, 2016, 
p.32). 

 

Os pesquisadores também sugerem, de maneira enfática, a contratação 

de pessoal para o gerenciamento dos projetos de pesquisa como estratégia de 

melhoria deste processo: 

 

“[...] ele tem que contar realmente com uma equipe, ou contratar essa equipe 

com recursos do projeto, se ele não tiver na Instituição. O ideal é isso. [...] você 

tem que ter alguém, ou a mesma pessoa, mas uma outra função completamente 
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diferente é alguém que faça os pedidos. [...] tem que ter um pessoal de 

confiança, senão não funciona.” S4 

 

Definição do local de instalação de equipamentos foi apontada como mais 

uma sugestão dos entrevistados: 

 

“[...] quando se submete um pedido de um equipamento já ter, assim, absoluta 

certeza de onde que vai colocar esse equipamento, isso é uma coisa que, falta. 

[...]” S3 

 

Importante frisar que a Lei n.º 13.243 (BRASIL, 2016), define as políticas 

de incentivo ao desenvolvimento científico, tecnológico e inovação com base na 

criação e ampliação de polos e parques tecnológicos. Neste sentido, o inciso I do 

parágrafo 3º b, preconiza que: 

 
I - ceder o uso de imóveis para a instalação e a consolidação de 
ambientes promotores da inovação, diretamente às empresas e às 
ICTs interessadas ou por meio de entidade com ou sem fins 
lucrativos que tenha por missão institucional a gestão de parques e 
polos tecnológicos e de incubadora de empresas, mediante 
contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira, na forma de 
regulamento. (BRASIL, 2016). 

 

A sugestão para resolver o problema da manutenção de equipamentos foi 

registrada numa fala relevante nas entrevistas, sendo identificada como 

terceirização de análises científicas: 

 

“Isso retiraria o grande medo que as instituições, principalmente públicas, têm de 

estar enviando dinheiro para conta tua [...] iria melhorar uns 80% se você ao 

invés de ficar comprando equipamento novo para quebrar daqui a um ano. [...] É 

muito mais difícil de você gerenciar essa, esse problema, do que você terceirizar 

[as análises] e receber teu resultado [...]”S8 

 

Ainda relacionada com a implantação de estrutura administrativa de apoio 

para a execução de projetos de pesquisa na universidade, os pesquisadores 

sugerem a criação de sistema unificado de apoio ao gerenciamento: 

 

“[...] Uma forma que resolver isso se a gente tivesse sistemas unificados assim. 

[...]”S4 
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Nunes (2014, p.13), ao comentar sobre a implantação de sistema 

integrado na gestão de projetos com a metodologia do PMBOK, diz que, para chegar 

ao êxito, “o gerenciamento da integração é o ponto crítico e elemento fundamental”. 

Neste sentido, afirma que:  

 
A integração deve estar presente em todos os tipos de projetos para 
que se haja uma harmonia e comunicação entre todas as áreas 
envolvidas. Portanto organizações precisam incorporar o conceito de 
integração se quiserem alcançar seus objetivos. O crescimento da 
competitividade exige delas um gerenciamento eficiente de seus 
projetos, e a integração é fundamental para que o planejamento 
estratégico seja colocado em prática. (NUNES, 2014, p. 13). 
 

O autor explica que, para a criação do sistema integrado, são necessários 

o cumprimento de algumas ações:  

 

1 - Levantamento da situação do sistema e pré-diagnóstico da 
viabilidade da implantação; 2 - Descrição da solução; 3 - Diagrama 
de solução; 4 - Premissas e restrições do projeto; 5 - Módulo: 
básicos, administrativos, financeiros e técnicos; 6 - metodologia e 
etapas de desenvolvimento do sistema integrado de gestão. 
(NUNES, 2014, p. 13). 
 

Os pesquisadores sugerem também melhoria na divulgação e 

integração do projeto na Instituição: 

 

“O projeto seria muito mais fácil de ser controlado e organizado se ele nascesse 

da instituição e buscasse um pesquisador [...]”S2 

 

Valeriano (2005, p. 227) preconiza a interligação de duas gestões:  

 
1 - Gestão da comunicação: um conjunto de técnicas que trata da 
geração, coleta, armazenamento, recuperação, disseminação e 
descarte da informação e a Gestão da integração. 2 – Gestão da 
Integração: incorpora e harmoniza, em um plano do projeto, os dados 
relevantes dos demais planos, orienta a execução deste plano e 
exerce o controle das ações nele previstas. (VALERIANO, 2005, p. 
227). 
 

Nas falas foi ainda salientada a sugestão de aprimoramento de normas, 

procedimentos e leis com vistas à agilização do processo para superar os 

entraves burocráticos: 
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“[...] pra que nós pudéssemos ser uma universidade de primeiro mundo teria que 

ter uma flexibilização e rapidez de utilização de recursos, certo? O fluxo mais 

rápido, em todas as instâncias de compras, de manutenção, de tudo, né? [...]” S6 

 

“[...] eu acho que o serviço público de um modo geral ele tem muitas normas. 

Tem normas demais e que mereceriam uma reanalise porque talvez muitas 

delas, estejam defasadas no tempo e hoje não são necessárias. [...] Precisaria 

haver uma revisão destas normas, uma modernização dessas normas [...]”S9 

 

Ribeiro, Moraes e Ruiz (2010, p. 22), após análise das dificuldades no 

gerenciamento de projetos na instituição pública, comentam que a “redefinição das 

estruturas administrativas e operacionais, para torná-las mais ágeis e aptas, 

promoverá em grande medida para que projetos futuros obtenham melhores 

resultados”. 

Outra sugestão dada é capacitação dos pesquisadores para o 

gerenciamento do projeto de pesquisa: 

 

“[...] mas se a gente pudesse ter docente, orientação, curso, sei lá, qualquer 

coisa, de prestação de contas. [...] e pros alunos certamente [...] Como gerenciar 

projetos de pesquisa. [...] Que valesse créditos, sei lá. Qualquer coisa [...]”S1 

 

Valeriano (2005, p. 217) reforça a importância da “Gestão de pessoas”, no 

sentido de desenvolver e “potencializar” a equipe: 

 
a potencialização precisa ser progressivamente assimilada por todos, 
mediante aprendizado, treinamento, experimentações e correções de 
rumos. “Além de atribuir poder a uma pessoa, ajudá-la a desenvolver 
sua potencialização, a ter iniciativa e capacidade de decisão”. 
(VALERIANO, 2005, p. 217). 

 

A criação de métodos para reconhecimento do trabalho do docente 

pesquisador é também sugerida: 

 

“[...] Não me interessa se é do projeto ou se é do Governo. Você tem que ter um 

plus a mais pra poder incentivar a pesquisa, senão não adianta.”S10 

 

Gretton e Posnett (1983, p. 63 apud Gois e Crubellate, 2016) comentam 

que existe uma forte pressão ao trabalho docente do pesquisador, esperando-se 
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dele um “esforço adicional para tomar parte de um programa de pós-graduação ou 

concorrer a editais de fomento à pesquisa sem equivalente retribuição”. 

Maués (2013, p. 80), refletindo sobre o trabalho docente na Universidade, 

comenta que  

 
Sabe-se que não é apenas o salário que determina a valorização do 
magistério, mas sabe-se também que ele é um dos elementos 
fundamentais para a definição na escolha de uma carreira. As 
condições de trabalho, incluindo aí a infraestrutura das escolas, o 
pessoal de apoio, a existência de bibliotecas, equipamentos de 
informática, salas de esporte, formas de contratação, a existência de 
plano de cargos e salários são outros fatores determinantes para que 
a docência venha a atrair e reter bons professores e que a 
importância da educação seja traduzida em recursos que possibilitem 
a implementação das políticas estabelecidas. (MAUÉS, 2013, p.80). 

 

Importante ressaltar que o artigo 14-A da Lei n.º 10.973 (BRASIL, 2004), 

com a nova redação dada pela Lei n.º13.243 (BRASIL, 2016), traz importantes 

avanços nesta situação levantada pelos entrevistados: 

 
O pesquisador público em regime de dedicação exclusiva, inclusive 
aquele enquadrado em plano de carreiras e cargos de magistério, 
poderá exercer atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação em ICT ou em empresa e participar da execução de 
projeto aprovado ou custeado com recursos previstos nesta Lei, 
desde que observada a conveniência do órgão de origem e 
assegurada a continuidade de suas atividades de ensino ou pesquisa 
nesse órgão, a depender de sua respectiva natureza. (BRASIL, 
2016). 
 

Finalmente, sugestões de redução da responsabilidade do 

pesquisador com o gerenciamento para maior participação na execução da 

pesquisa propriamente dita também emergiram nas falas dos entrevistados: 

 

“[...] e o professor não seja obrigado a ficar preocupado, se determinado item 

tinha que ser licitado, se determinado item tinha que, é [...]” S9 

 

O repórter Marques (SÃO PAULO, 2013) relata a existência de estruturas 

para apoio ao pesquisador na Universidade de São Paulo (Centro de Gerenciamento 

de Projeto), na UNICAMP, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, dentre 

outras. Neste sentido, realça o papel da FAPESP no treinamento de pessoal 

administrativo para estas estruturas de apoio comentando que: 
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estimula universidades e instituições de pesquisa a reduzir o tempo 
gasto pelos pesquisadores na administração burocrática de projetos, 
liberando-os para fazer seu trabalho primordial, que é produzir 
conhecimento. Trata-se de um programa que oferece treinamento a 
funcionários de universidades do estado de São Paulo responsáveis 
por cuidar das prestações de contas e de outras necessidades de 
projetos de pesquisa, desobrigando os pesquisadores desse 
encargo. (MARQUES, 2013). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A investigação do gerenciamento dos projetos de pesquisa financiados 

com recursos públicos entre docentes pesquisadores da UNIFESP nos possibilitou 

conhecer as reações e expectativas dos mesmos frente à aprovação do projeto, as 

principais práticas de gerenciamento, as dificuldades para gerenciar e as sugestões 

para a melhoria deste processo. 

A aprovação de um projeto de pesquisa provoca uma sensação de 

valorização, de prazer e de bem-estar, ainda que traga consigo uma série de 

preocupações para os pesquisadores, com ênfase à burocracia sendo considerado 

um ponto crucial para a liberação de recursos.  

Os pesquisadores entendem que este processo demanda planejamento, 

organização e acompanhamento e necessita de pessoal de apoio, com preparo em 

relação às normas e legislação. Referem que aprenderam o gerenciamento na 

prática, sem treinamento específico e que uma grande dificuldade é o atraso na 

liberação dos recursos, que prejudica o andamento da pesquisa.  

Sugerem a implementação ou melhoria de estrutura administrativa de 

apoio ao gerenciamento na universidade, a contratação de apoio técnico, a definição 

prévia do local de instalação dos equipamentos comprados, a criação de um banco 

de fornecedores para acesso rápido e agilidade nas pesquisas e a criação de 

mecanismos para maior reconhecimento do trabalho do pesquisador.  

Considerando que a coleta de dados deste estudo foi realizada 

anteriormente à publicação da Lei n.º 13.243 (BRASIL, 2016), acreditamos que 

alguns aspectos que inquietam muito os pesquisadores desta instituição poderão ser 

minimizados em futuro próximo e que novos estudos possam surgir contribuindo 

para o aprimoramento dos processos de gerenciamento dos projetos de pesquisa na 

instituição. 
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APÊNDICE A – Modelo de análise de conteúdo  

 

Núcleo 1  

Sujeito 
Unidade de 

Contexto Unidade de Registro Categorias Sub categorias 

S1 

UC2 - organizar 
pra não me perder 
no que eu gastei... 

e, acho que 
organizar assim:  o 
que a gente pediu, 
o que foi aprovado, 
ver geralmente se 

alguma coisa é 
cortada. Então, ver 
exatamente o que 
foi cortado. É, ver 

primeiro se é 
possível tocar o 

projeto com o corte 
que foi feito. Sendo 

possível, .... 

 UR7 - (...)organizar 
pra não me perder 
no que eu gastei(...) 

Eficiência na 
execução do 
projeto. 

Uso efetivo 
dos recursos 

UR8 - (...) organizar 
assim: o que a gente 
pediu, o que foi 
aprovado, ver 
geralmente se 
alguma coisa é 
cortada. Então, ver 
exatamente o que foi 
cortado(...) 

Eficiência na 
execução do 
projeto. 

Reorganização 
em função do 
orçamento 
aprovado. 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Convido o/a Sr./Sra. para participar da pesquisa intitulada 

“GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA FINANCIADOS COM 

RECURSOS PÚBLICOS: CONCEPÇÕES DOCENTES” que está sendo desenvolvida 

no Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob a orientação do Prof. Dr. Nildo 

Alves Batista. 

A pesquisa será desenvolvida por meio da aplicação de entrevista 

semiestruturada (roteiro anexo) que serão gravadas em áudio e transcritas na íntegra, 

com duração de aproximadamente 20 minutos. Neste sentido, não há riscos nem 

desconfortos previstos para os participantes. 

Ao final do estudo poderão ser apreendida as concepção dos docentes 

quanto ao gerenciamento de projetos de pesquisa científica. 

Em qualquer etapa do estudo, o/a Sr./Sra. terá acesso ao profissional 

responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal 

investigadora é a mestranda Marcia Maria Macedo Machado que poderá ser contatada 

pelos telefones (11) 5576.4848, Ramal 8734 e (11) 96340.4774.  

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer tipo de prejuízo.  

As informações obtidas a seu respeito neste estudo, serão analisadas em 

conjunto com as de outros sujeitos da pesquisa, sendo a sua identificação e dos demais 

participantes mantidas em sigilo, e utilizadas somente para o estudo, podendo ocorrer a 

publicação do mesmo em eventos, periódicos, livros, dentre outros, apenas com 

finalidade científica. 

O/a Sr./Sra. poderá se recusar a participar do estudo, bem como desistir do 

mesmo a qualquer momento e por qualquer motivo que lhe seja conveniente, sem 

nenhum prejuízo pessoal e/ou educacional. 

Fica assegurado também, o direito de ser mantido atualizado sobre os 

resultados parciais das pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que 

sejam do conhecimento dos pesquisadores. Não há despesas pessoais para o 

participante em qualquer fase do estudo. Também não há remuneração financeira 

relacionada à sua participação. Se existir qualquer adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. 

Se o/a Sr./Sra. tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 
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pesquisa, poderá entrar em contado com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Botucatu, 572 – 1º andar – cj. 14, São Paulo - SP. Telefones 5571-1062, FAX: 

5539.7162 – e-mail: cepunifesp@epm.br.  

Comprometo-me, como pesquisadora principal, utilizar os dados e o 

material coletado somente para esta pesquisa e quando o estudo for finalizado, o/a 

informar sobre os principais resultados e conclusões obtidas neste estudo. 

Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas sendo que 

uma ficará com o/a Sr./Sr
a
. e a outra comigo. 

 

CONSENTIMENTO  

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li, 

descrevendo o estudo “Gerenciamento de Projetos de Pesquisa Científica Financiados 

com Recursos Públicos: Concepções Docentes”. Eu concordo em participar desta 

pesquisa. Ficaram claros para mim quais os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizadas, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia 

do acesso aos dados quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, nesta Universidade.  

 

Atesto que estou levando comigo uma cópia deste termo de consentimento. 

 

_______________________________________ Data: ___/___/___  

Assinatura do participante  

 

(  )  Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária do Consentimento Livre e 

Esclarecido para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a 

cumprir todos os termos aqui descritos. 

 

_______________________________________ Data: ___/___/___  

MARCIA MARIA MACEDO MACHADO 

               Pesquisadora 

mailto:cepunifesp@epm.br
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ANEXO A – Termo de Autorização Institucional 
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ANEXO B – Parecer Consubstanciado do CEP  
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