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Fomento a pesquisa e inovação
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Recursos públicos Recursos privados Terceiro sector



O Serrapilheira
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Campos apoiados

ü Ciência da computação
ü Ciências da terra
ü Ciências da vida
ü Engenharias
ü Física
ü Matemática
ü Química

Quem somos

ü Instituição privada

ü associação civil e sem 
fins lucrativos

O que fazemos

Apoiamos projetos de 
pesquisa e divulgação 
científica: 

dotação de recursos



Privado vs. público
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Complementar ao financiamento público

• Nosso orçamento é menor

• Nossas regras são menos restritas: liberdade maior de uso dos recursos, 
menos burocracia, etc...

• Recursos limitados: experimentar novas formas de apoio à ciência

• Número reduzido de grantees: acompanhamento próximo de cada um 
deles



O Serrapilheira
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Como nos organizamos

Equipe executiva

Conselho Administrativo 

Conselho Científico (12 cientistas 
reconhecidos, nacionais e 
internacionais)

Recursos

Fundo patrimonial de R$ 350 milhões:

- estabilidade e perenidade 

- orçamento anual: R$ 15 - 18 milhões



Conselho científico e equipe executiva
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Como atuamos
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Identificação ativa de 

Chamadas públicas

1. Cientistas
2. Projetos científico
3. Projetos de divulgação científica



Estratégia
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Desenvolver ações 
específicas para promover

A inclusão de minorias

A inclusão das mulheres em 
posições mais elevadas no mundo 
acadêmico em todos os campos

Uma melhor distribuição geográfica 
da produção científica no país

Apoiar

Número reduzido de cientistas de 
excelência: ideias originais e
audaciosas. ”big question”

Criar uma comunidade serrapilheira

Iniciativas de divulgação científica

Iniciativas para “facilitar a vida” dos 
pesquisadores



Divulgação científica
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Aproximar os pesquisadores de um público mais amplo

Definir com precisão o público alvo: jovens brasileiros (12-25 anos)

”Desmistificar” os cientistas

O que faz um/a pesquisador/a? 
Como ele/a trabalha? 
Que tipo de pergunta ele/a faz? 
Como ele/a pesquisa? 
Para que serve a pesquisa científica?
O que significa “ser cientista”? 
Trabalho criativo!



Divulgação científica
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Ciência como: 

Uma maneira de enxergar o mundo

Método para entender o mundo

Relação entre ciência, verdade e realidade

Mostrar que o pensamento científico não é exclusivo



Identificação ativa de cientistas
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Ao invés de pulverizar nossos 
recursos, escolhemos concentrá-los 
em projetos de impacto

Fora das chamadas públicas

• Pesquisadores com ideias inovadoras e 
arriscadas

• Novos campos de pesquisa no Brasil

• Regiões específicas

• Projetos colaborativos/internacionais

• Inclusão de minorias



Primeira chamada pública: Resumo
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Foco

§ Jovens pesquisadores

§ Apoiar ciência de excelência
independentemente do grau de 
aplicabilidade

§ Estratégia: seed money

Especificidades

§ Temas / abstração

§ Inclusão de minorias

§ Anonimato no processo inicial de 
seleção

§ Recursos flexíveis e de longo prazo

DEADLINE: 15 de setembro 2017



Requisitos para inscrição
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ü Idade acadêmica
- grau de doutor > 1 de janeiro de 2007

- 1 licença maternidade: grau de doutor > 1 de 
janeiro de 2006
- 2 ou mais licenças-maternidade: grau de 
doutor > 1 de janeiro de 2005

ü Cargo permanente
- professores concursados ou pesquisadores

ü Projeto no Brasil



Estratégia de seed money
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1 ano até 
R$100 mil* 3 anos até R$ 1 milhão*

Avaliação 2
10 a 20 pesq.

Avaliação 1
70 pesq.

* Taxa administrativa entre 10 e 13%



Fazer a boa pergunta
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Temas: Think “out of the box”
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Energia

Espaço

Forma

Identidade

Informação

Matéria

Tempo



Excelência
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Projetos
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Dois projetos em inglês

Curto: 5 páginas (sem ref.)

Longo: 10 a 15 páginas (sem ref.)

Os projetos serão revisados por pareceristas estrangeiros



Projeto curto
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Estrutura

Narrativa profissional anônima (1 página)

Divulgação científica (1 página)

Resumo (1/2 página)

Projeto (2,5 páginas)



Narrativa professional anônima (1 página)
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Estrutura

Descrever sua carreira sem revelar sua 
identidade

Descrever com clareza suas realizações 
científicas

Apontar suas maiores contribuições e 
realizações, situando-as dentro de um 
contexto mais abrangente

Atenção

Para nós, suas contribuições são mais 
importantes do que o fator de impacto dos 
periódicos científicos e do que o seu fator H 



Divulgação científica (1 página)
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Estrutura

Explicar por que escolheu um ou mais dos sete 
temas destinados a descrever seu projeto

Forma mais simples possível, em termos 
inteligíveis a não cientistas

Análise cuidadosa e certo nível de abstração 

Anônimo Atenção

Temas possibilitam a inserção do trabalho 
num quadro mais abrangente, estabelecem 
um vínculo entre ciência e vida cotidiana. 

Energia
Espaço
Forma
Identidade
Informação
Matéria
Tempo



Resumo (1/2 página)
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Estrutura

Breve descrição do estado atual da pesquisa 
no campo de estudos

Originalidade do projeto e da questão central

Elementos que conferem relevância e 
atratividade ao projeto

Como pretende conduzir sua pesquisa e 
demonstrar a boa estruturação de seu projeto 

Atenção

Essa seção terá papel crítico na primeira 
avaliação dos projetos. Recomendamos aos 
candidatos que dediquem tempo e reflexão 
na redação desse resumo.



Projeto (2,5 páginas)
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Estrutura

Justificar a relevância científica dos problemas que se propõem a abordar

Definir claramente o projeto e os resultados pretendidos  (primeiro ano e quatro anos), 
além de explicar como a pesquisa proposta se integra a seus planos de longo prazo 
e/ou a sua carreira

Demonstrar capacidade para enfrentar as grandes questões propostas em seu projeto

Mostrar que possuem experiência suficiente para produzir pesquisa de alto impacto



Projeto longo (10 a 15 páginas)
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Estrutura
Descrição detalhada do projeto

1) Introdução abrangente: estado 
em que se encontra a pesquisa no 
campo escolhido e os objetivos

2) Dados preliminares

3) As sub-metas do projeto

4) Como o candidato pretende 
atingir seus objetivos

5) O nível de risco que cada sub-
meta representa

6) A metodologia empregada para 
o alcance dos objetivos (e eventual 
metodologia alternativa)

7) O resultado esperado e a 
importância de cada sub-meta

8) Um cronograma detalhado sob a 
forma de um diagrama de Gantt

9) Um orçamento estimado para 
um projeto de três anos



Nossos posicionamentos
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acesso público a resultados

código de conduta

integridade da pesquisa 



Avaliação
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Primeira fase

Avaliação por revisores locais, anônimos, e pelos 
conselheiros científicos (projetos curtos)

Avaliação por revisores internacionais e os 
conselheiros científicos (projetos curtos e longos)

Segunda fase

Entrevistas presenciais com os conselheiros 
científicos e equipe executiva



Recursos
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Primeiro ano

Até R$100 mil

Segundo ano

Até R$ 1 milhão* 

*Parte desses fundos ficará atrelada à inclusão de 
grupos sub-representados na equipe dos 
pesquisadores.
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Contato & prazos
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www.serrapilheira.org

chamada@serrapilheira.org

DEADLINE: 15 de setembro 2017


